
 
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย เชียงรำย  

ที ่167 / ๒๕63 
เรื่อง  แต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕63 

--------------------------------------------------- 
เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว สะดวก เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และทันต่อเหตุการณ์ 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ อาศัย
อ านาจตามมาตรา ๓๙ วรรค ๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
เรื่อง มอบหมายอ านาจบังคับบัญชาข้าราชการครูและลูกจ้าง และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ที่ ๑๖๒๖/๒๕๕๑  ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่อง การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทน
เกี่ยวกับพนักงานราชการ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ ๑๗๖๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่องมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติ
หน้าที่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕63 ดังนี้ 

๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำร ประกอบด้วย 
 1. นายประดิษฐ์ โพธิกลาง ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 2. นายสุพจน์ ทาวงศ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
 3. นางกนกพร วงศ์ชาลีกุล รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
 4. นางสาวผุสด ี สมณา  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
 5. นายจีรศักดิ์ จันต๊ะ  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
 6. ว่าที ่ร.ต.สุรยุทธ ช านาญยา คร ู    กรรมการ 
 7. นายจุลดิษฐ วีรศิลป์  คร ู    กรรมการ 
 8. นางสุนีย์  ยามี  คร ู    กรรมการ 
 9. นางอ้อยใจ ทิพย์เนตร คร ู    กรรมการ 
 10. นางสาวสุกัญญา โชติวรรณพร คร ู    กรรมการและเลขานุการ  

บทบำทหน้ำที่ 
๑. ศึกษา สังเคราะห์ ออกแบบ จัดระบบการท างานที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 

จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
๒. ด าเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่ก าหนด 
๓. ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานบริหาร 
๔. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้

บรรลุ  ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
๕. ศึกษา สังเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นข้อมูลปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการ

ให้บริการ 
 



กลุ่มอ ำนวยกำร 

นำงสำวผุสดี สมณำ   รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
บทบำทหน้ำที ่

๑. ท าหน้าที่รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มงานอ านวยการ 
๒. เป็นที่ปรึกษาผู้บริหารโรงเรียนในด้านบริหารงานต่างๆ ของโรงเรียน 
๓. รักษาการในต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียนในระหว่างผู้บริหารไปราชการ 
๔. ประสานงานต่างๆ ในกลุ่มงานอ านวยการให้การด าเนินงานของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๕. วางแผนก าหนดนโยบาย ก ากับ ติดตาม ประสานงานและร่วมแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานต่างๆ ให้

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้แก่ งานธุรการและสารบรรณ งานบุคลากร งานพัฒนาบุคลากร 
๖. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานอ านวยการ 
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้มอบหมาย 

นำงสำวสุกัญญำ  โชติวรรณพร  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
บทบำทหน้ำที่ 

๑. ท าหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
๒. เป็นที่ปรึกษารองผู้อ านวยการในด้านการบริหารงานกลุ่มอ านวยการ 
๓. ร่วมประชุมกับฝ่ายบริหาร เพ่ือก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาโรงเรียน 
๔. ประสานงานกับรองผู้อ านวยการกลุ่มต่างๆเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและแผนงาน

ประจ าปี 
๕. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มอ านวยการ 
๖. ดูแล ก ากับ ติดตาม ควบคุมภายใน เพ่ือวางแผนแก้ปัญหาและพัฒนางานของกลุ่มอ านวยการให้

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้แก่ งานธุรการและสารบรรณ งานบุคลากร งานพัฒนาบุคลากร งาน
พัสดุและสินทรัพย์โรงเรียน 

๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
คณะกรรมกำรบริหำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
  1. นางสาวผุสดี  สมณา  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวสุกัญญา  โชติวรรณพร คร ู    รองประธานกรรมการ 
  3. นางลอองพรรณ เกษรสุวรรณ์ คร ู    กรรมการ 
  4. นางพัชรินทร์   บุญยืน  คร ู    กรรมการ 
  5. นางสาวธิดารัตน์ อนุพงศานุกูล ลูกจ้างชั่วคราว   กรรมการ 
  6. นางสาวนาถวดี นิวรรัมย์    ลูกจ้างชั่วคราว   กรรมการ 
  7. นางน้ าผึ้ง  ตอนะรักษ์ พนักงานราชการ   กรรมการและเลขาฯ 
  8. นางเจกิตาน์    ทองสุข  ลูกจ้างชั่วคราว   กรรมการและผู้ช่วยฯ 
บทบำทหน้ำที่ 

๑. วิเคราะห์ปัญหาและก าหนดแนวทางหรือก าหนดมาตรฐานของกลุ่มอ านวยการ 
๒. ประชุม วางแผนและก าหนดนโยบายของกลุ่มอ านวยการให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน 
๓. จัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกลุ่มอ านวยการของโรงเรียน 
๔. ประสานความร่วมมือในการพัฒนากลุ่มอ านวยการในโรงเรียนและองค์กรอ่ืน 



๕. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มอ านวยการ 
๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1. ฝ่ำยบริหำรส ำนักงำน ประกอบด้วย 
  1. นางสาวสุกัญญา โชติวรรณพร คร ู    หัวหน้างาน 
  2. นางน้ าผึ้ง  ตอนะรักษ์ พนักงานราชการ   ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
  3. นางเจกิตาน ์   ทองสุข  ลูกจ้างชั่วคราว   เลขานุการคณะท างาน 
บทบำทหน้ำที่ 

๑. ก าหนดนโยบายและวางแผนการปฏิบัติงาน ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานด้านกลุ่มอ านวยการร่วมกับ
คณะกรรมการ ติดตาม ดูแล ประเมินผลและพัฒนาระบบการท างานในกลุ่มฯให้มีประสิทธิภาพ 
จัดท ารายงานการปฏิบัติงานและโครงการของกลุ่มอ านวยการ 

๒. รับแนวปฏิบัติจากรองผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ เพ่ือก ากับ ดูแล ติดตามงานภายในกลุ่ม
อ านวยการ 

๓. ประสานงานกับกลุ่มงานต่างๆใน กลุ่มอ านวยการ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากรองผู้อ านวยการฯ 
เพ่ือให้งานของกลุ่มอ านวยการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๔. ก ากับติดตาม แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานงานบุคลากรเพ่ือให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบของ
ทางราชการ 

๕. พิทักษ์สิทธิ์ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 

๖. วางแผนและด าเนินการติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องบุคลากรต่างชาติ การศึกษาดูงานภายใน
และต่างประเทศให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

๗. เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลทางด้านบุคลากรและนักเรียนให้แก่นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
๘. ให้ข้อมูลและรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรด้านต่างแก่ผู้บังคับบัญชา 
๙. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการเมื่อรองผู้อ านวยการไปราชการหรือไม่อยู่ปฏิบัติ

หน้าที่ในโรงเรียน 
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.1 งำนส ำนักงำนกลุ่มอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
  1. นางน้ าผึ้ง  ตอนะรักษ ์ พนักงานราชการ   หวัหน้างาน 
  2. นางวราภรณ์  แบ่งด ี  พนักงานราชการ   ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
  3. นางเจกิตาน ์   ทองสุข  ลูกจ้างชั่วคราว   เลขานุการคณะท างาน 
บทบำทหน้ำที่ 

๑. เพ่ือให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอ านวยการให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 

๒. เพ่ือให้การบริหารงบประมาณและทรัพย์สินของโรงเรียน เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ประหยัด
และคุ้มค่า 

๓. เพ่ือให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
ต่อสาธารณชนก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ การด าเนินงาน เกิดความเลื่อมใสและศรัทธา และให้
การสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 



1.2 งำนแผนงำนกลุ่มอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
  1. นางน้ าผึ้ง ตอนะรักษ ์ พนักงานราชการ   หัวหน้างาน 
  2. นางวราภรณ์ แบ่งด ี   พนักงานราชการ   ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
  3. นางเจกิตาน ์  ทองสุข   ลูกจ้างชั่วคราว   เลขานุการคณะท างาน 
บทบำทหน้ำที่ 

๑. จัดท าแผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาโรงเรียน และแผนปฏิบัติการประจ าปี ตามนโยบายและภารกิจ
ของโรงเรียน 

๒. วิเคราะห์รายจ่ายของโรงเรียนเพ่ือปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ 
๓. จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในแผนงานและโครงการการใช้เงินงบประมาณ และ

เงินนอกงบประมาณเสนอต่อโรงเรียนภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
๔. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
๕. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
๖. ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของโรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย 
๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.3 งำนเลขำนุกำรกลุ่มอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 

  1. นางน้ าผึ้ง  ตอนะรักษ ์ พนักงานราชการ   หัวหน้างาน 
  2. นางวราภรณ์   แบ่งด ี  พนักงานราชการ   ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
  3. นางเจกิตาน ์  ทองสุข  ลูกจ้างชั่วคราว   เลขานุการคณะท างาน 
บทบำทหน้ำที่ 

๑. ดูแลความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของส านักงานกลุ่มอ านวยการ 
๒. รวบรวมโครงการ งานพิเศษต่างๆ ที่ฝ่าย/งานต่างๆ เสนอมาเพ่ือโรงเรียนพิจารณาอนุมัติ 
๓. กรอกแบบรายงาน ข้อมูล สถิติต่างๆ ร่วมกับงานประเมินผลโครงการกลุ่มอ านวยการ 
๔. ติดตาม สรุป รายงาน การด าเนินโครงการต่างๆ ร่วมกับงานพัฒนาระบบ เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

ของโรงเรียน 
๕. ร่าง/พิมพ์หนังสือราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มอ านวยการ 
๖. ร่าง/พิมพ์ ส าเนาโต้ตอบหนังสือราชการ 
๗. บันทึกการประชุมกลุ่มอ านวยการ 
๘. จัดเก็บหนังสือราชการกลุ่มอ านวยการ 
๙. รับผิดชอบสมุดเยี่ยมเพ่ือเสนอผู้มาเยี่ยมบันทึกเยี่ยมตามควรแก่โอกาส 
๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1.4 งำนพัสดุกลุ่มอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
  1. นางน้ าผึ้ง  ตอนะรักษ ์ พนักงานราชการ   หัวหน้างาน 
  2. นางวราภรณ์    แบ่งด ี  พนักงานราชการ   ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
  3. นางเจกิตาน ์  ทองสุข  ลูกจ้างชั่วคราว   เลขานุการคณะท างาน 
บทบำทหน้ำที่ 

๑. การจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของโรงเรียนแนวทางการปฏิบัติ 
๒. ตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากรขึ้นส ารวจวัสดุ ครุภัณฑ์ เพ่ือทราบสภาพการใช้งาน 



๓. จ าหน่าย บริจาค หรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีที่หมดสภาพหรือไม่ได้ใช้
ประโยชน์ 

๔. จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ทั้งที่ซื้อหรือจัดหาจากเงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนที่ได้จากการบริจาคที่ยังไม่ได้บันทึกคุมไว้ โดยบันทึกทะเบียนคุม
ราคา วันเวลาที่ได้รับสินทรัพย์ 

๕. จัดท าระเบียบการใช้ทรัพย์สินที่เกิดจากการจัดหาของโรงเรียน 
1.5 งำนบุคลำกรกลุ่มอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
  1. นางน้ าผึ้ง   ตอนะรักษ ์ พนักงานราชการ   หัวหน้างาน 
  2. นางวราภรณ์    แบ่งด ี  พนักงานราชการ   ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
  3. นางสาวธิดารัตน์  อนุพงศานุกูล ลูกจ้างชั่วคราว   คณะท างาน 
  4. นางเจกิตาน ์   ทองสุข  ลูกจ้างชั่วคราว   เลขานุการคณะท างาน 
บทบำทหน้ำที่ 

๑. แนะน า เผยแพร่และด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของบุคลากรในโรงเรียนให้เป็นไปตาม 
๒. จัดท าแผนการใช้อัตราก าลังบุคลากรในโรงเรียน 
๓. จัดท าแผนด าเนินงานการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน 
๔. ควบคุมจัดท าสถิติและรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติการราชการและการลาของบุคลากรใน

โรงเรียน 
๕. ด าเนินการเกีย่วกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดท าทะเบียนประวัติของบุคลากรในโรงเรียน 
๖. ให้ค าแนะน า อ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในโรงเรียนในด้านต่างๆ 
๗. ด าเนินการทางวินัยของบุคลากรในโรงเรียน 
๘. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
๙. ดูแลบ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของโรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย 
๑๐. เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
๑๑. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.6 งำนประเมินผลกลุ่มอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
  1. นางน้ าผึ้ง   ตอนะรักษ ์ พนักงานราชการ   หัวหน้างาน 
  2. นางวราภรณ์   แบ่งด ี  พนักงานราชการ   ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
  3. นางเจกิตาน ์ ทองสุข   ลูกจ้างชั่วคราว   เลขานุการคณะท างาน 
บทบำทหน้ำที่ 

๑. สรุปการด าเนินงานของกลุ่มงานให้สอดคล่องกับ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่โรงเรียน 
๒. วิเคราะห์และพัฒนาคุณภาพงานกลุ่มอ านวยการ 
๓. ติดตามการด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๔. สรุปแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

1.7 งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำกลุ่มอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
  1. นางสาวสุกัญญา โชติวรรณพร คร ู    หัวหน้างาน 
  2. นางลอองพรรณ เกษรสุวรรณ์ คร ู    ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
  3. นางพัชรินทร์  บุญยืน  คร ู    คณะท างาน  
  4. นางสาวรุ่งทิพย์  รุ่งโรจน์  คร ู    คณะท างาน 



 5. นางสาวพัชรีญา ส่งแสง  พนักงานราชการ   คณะท างาน 
  6. นางสาวจุฑามาศ  วงศ์ชัย  พนักงานราชการ   คณะท างาน  
 7. นางสาวธิดารัตน์ อนุพงศานุกูล    ลูกจ้างชั่วคราว   คณะท างาน 
  8. นางสาวนาถวดี นิวรรัมย์  ลูกจ้างชั่วคราว          คณะท างาน 
  9. นางเจกิตาน ์   ทองสุข  ลูกจ้างชั่วคราว   เลขานุการคณะท างาน 
บทบำทหน้ำที่ 

๑. สร้างจิตส านึกและค่านิยมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาให้เกิด
แก่บุคลากรทุกฝ่ายในสถนศึกษา 

๒. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
๓. ก าหนดมาตรการในการสนับสนุนและช่วยเหลือการประกันคุณภาพการศึกษาให้ประสบความส าเร็จ 

สามารถด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยเฉพาะมาตรการทางด้านบุคลากร 
๔. ด าเนินการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
๕. จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาเสนอต่อโรงเรียน ผู้เกี่ยวข้อง และสาธารณชน 

1.8 งำนสวัสดิกำรกลุ่มอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
  1. นางสาวสุกัญญา  โชติวรรณพร คร ู    หัวหน้างาน 
  2. นางลอองพรรณ เกสรสุวรรณ์ คร ู    ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
  3. นางสาวรุ่งทิพย์ นิโรจน์  คร ู    คณะท างาน 
  4. นางพัชรินทร์  บุญยืน  คร ู    เลขานุการคณะท างาน 
บทบำทหน้ำที่ 

๑. ด าเนินงานตามตามระเบียบและวิธีการปฏิบัติการด าเนินงานสวัสดิการของโรงเรียน 
๒. ให้ค าปรึกษาสนับสนุนการด าเนินงานเกี่ยวกับสวัสดิการโรงเรียนอันเป็นการเสริมสร้างขวัญ และ

ก าลังใจแก่สมาชิก 
๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.9 งำนประสำนกำรบริหำรโรงเรียน ประกอบด้วย 
  1. นางสาวสุกัญญา โชติวรรณพร คร ู    หัวหน้างาน 
  2. นางลอองพรรณ เกษรสุวรรณ์ คร ู    ช่วยหัวหน้างาน 
  3. นางพัชรินทร์  บุญยืน คร ู    คณะท างาน 
บทบำทหน้ำที ่

๑. ก าหนดแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร และ
หน่วยงานอื่น 

๒. ให้ค าปรึกษา แนะน า ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับบุคคล 
ชุมชนองค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 

2. ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล 
  1. นางสาวสุกัญญา โชติวรรณพร คร ู    หัวหน้างาน 
  2. นางพัชรินทร์  บุญยืน  คร ู    ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
  3. นางสาวรุ่งทิพย์ นิโรจน์  คร ู    คณะท างาน 
  4. นางสาวพัชรีญา ส่งแสง  พนักงานราชการ   คณะท างาน 
  5. นางสาวจุฑามาศ วงศ์ชัย  พนักงานราชการ   คณะท างาน 



  6. นางสาวธิดารัตน์ อนุพงศานุกูล    ลูกจ้างชั่วคราว   คณะท างาน 
  7. นางสาวนาถวดี  นิวรรัมย์ ลูกจ้างชั่วคราว   คณะท างาน 
  8. นางละอองพรรณ เกษรสุวรรณ์ คร ู    เลขานุการคณะท างาน 
  9. นางเจกิตาน์   ทองสุข  ลูกจ้างชั่วคราว   ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
บทบำทหน้ำที่ 

๑. ประชุม วางแผน วิเคราะห์งาน พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ประสานงานกับ
ผู้เกี่ยวข้อง 

๒. ก ากับ ติดตาม งานในกลุ่มบริหารงานบุคคลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน 
๓. เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการต่างๆ ในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีหัวหน้าโรงเรียนมอบหมาย 

2.1 งำนบรรจุแต่งตั้งและกำรออกจำกรำชกำร ประกอบด้วย 
  1. นางลอองพรรณ    เกสรสุวรรณ์ คร ู    หัวหน้างาน 
  2. นางเจกิตาน ์ ทองสุข ลูกจ้างชั่วคราว    เลขานุการคณะท างาน 
บทบำทหน้ำที่ 

๑. เสนอโครงการของบประมาณร่วมกับผู้ร่วมงาน 
๒. จัดท าระบบข้อมูล และปฏิทินปฏิบัติงานกับผู้ร่วมงาน 
๓. เสนอร่าง จัดพิมพ์หนังสือโต้ตอบทุกประเภทและจัดเก็บส าเนาคู่ฉบับของหนังสือส่งทุกฉบับ 
๔. จัดพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆ 
๕. ด าเนินการประกาศ/ทุกต าแหน่งสอบคัดเลือกบุคคลอัตราจ้าง พร้อมทั้งท าสัญญาจ้าง 
๖. ด าเนินการเสนอค าร้องขอย้ายของผู้ประสงค์ย้าย 
๗. เสนอค าสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติราชการ 
๘. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับงานทุกกลุ่มบริหาร เพ่ือเกียรติยศและศักดิ์ศรีของโรงเรียน 
๙. เบิกใช้ ดูแล บ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ประจ างาน โดยใช้ระบบ 5 ส 
๑๐. เก็บรักษาหนังสือ เอกสารราชการเก่ียวกับงาน 
๑๑. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายหรือสั่งการจากผู้อ านวยการ เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนางานของ  

โรงเรียน 
2.2 งำนวินัยและรักษำวินัยบุคลำกร ประกอบด้วย 
  1. นางสาวสุกัญญา โชติวรรณพร  คร ู    หัวหน้างาน 
  2. นางพัชรินทร์     บุญยืน คร ู   ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
  3. นางสาวรุ่งทิพย์ นิโรจน์ คร ู   คณะท างาน 
  4. นางละอองพรรณ เกษรสุวรรณ์ คร ู   เลขานุการคณะท างาน 
  5. นางเจกิตาน์     ทองสุข ลูกจ้างชั่วคราว   ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
บทบำทหน้ำที่ 

๑. รวบรวมและเผยแพร่ กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เก่ียวข้อง 
๒. ด าเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 



2.3 งำนทะเบียนประวัติและท ำเนียบบุคลำกร ประกอบด้วย 
  1. นางลอองพรรณ     เกสรสุวรรณ์ คร ู    หัวหน้างาน 
  2. นางพัชรินทร์     บุญยืน คร ู    รองหัวหน้างาน 
  3. นางหทัยรัตน์     อินทร์จันทร์ คร ู    คณะท างาน 
  4. นางสาวสุรีรัตน์ จันทร์สกาว คร ู    คณะท างาน 
  5. นายปรัชรัฎต์      ใจมา ลูกจ้างชั่วคราว   คณะท างาน 
  6. นายภานุสรณ์    หน่อแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว   คณะท างาน 
  7. นางเจกิตาน์   ทองสุข ลูกจ้างชั่วคราว    ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
บทบำทหน้ำที่ 

๑. เสนอโครงการของบประมาณร่วมกับผู้ร่วมงาน 
๒. จัดท าระบบข้อมูลและปฏิทินปฏิบัติงานกับผู้ร่วมงาน 
๓. เสนอร่าง จัดพิมพ์หนังสือโต้ตอบทุกประเภท และจัดเก็บส าเนาคู่ฉบับของหนังสือส่งทุกฉบับ 
๔. จัดป้ายนิเทศของข้าราชการครูและบุคลากรให้ปรากฏในที่ชัดเจน เหมาะสม 
๕. จัดพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆ 
๖. บันทึกแฟ้มประวัติรายบุคคล 
๗. สรุปสถิติการมาปฏิบัติราชการทุกวันท าการ 
๘. สรุปรายงานจ านวนวันลาในรอบป ี
๙. เสนอแบบค าขอเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล 
๑๐. เสนอแบบค าขอปรับวุฒิ บัตรประจ าตัว และขอรับใบอนุญาต 
๑๑. รวบรวมเอกสารครูไปเป็นวิทยากร 
๑๒. บันทึกสถิติการอบรม  สัมมนาทั้งภายใน-ภายนอกโรงเรียน 
๑๓. เสนอหนังสือรับรองสิทธิของครูและบุคลากร 
๑๔. เสนอค าขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
๑๕. เสนอค าขอม/ีเลื่อนวิทยฐานะ 
๑๖. จัดอบรม  สัมมนาภายในโรงเรียน 
๑๗. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับงานทุกกลุ่มบริหาร เพ่ือเกียรติยศและศักดิ์ศรีของโรงเรียน 
๑๘. เบิกใช้ ดูแล บ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ประจ างาน โดยใช้ระบบ 5 ส 
๑๙. เก็บรักษาหนังสือ เอกสารราชการเก่ียวกับงาน 
๒๐. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายหรือสั่งการจากผู้อ านวยการ เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนางานของ 

โรงเรียน 
2.4 งำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ประกอบด้วย 
  1. นางลอองพรรณ    เกษรสุวรรณ์ คร ู    หัวหน้างาน 
  2. นางเจกิตาน ์      ทองสุข ลูกจ้างชั่วคราว   เลขานุการคณะท างาน 
บทบำทหน้ำที่ 

๑. รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ ค าสั่ง แนวปฏิบัติต่าง ๆ 
๒. ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง เพ่ือเสนอขอพระราชทาน 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 



๓. ด าเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและลูกจ้างในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 

๔. จัดท าทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
2.5 งำนจัดจ้ำงช่ัวครำว ประกอบด้วย 
  1. นางลอองพรรณ เกษรสุวรรณ์ คร ู    หัวหน้างาน 
  2. นางเจกิตาน ์     ทองสุข ลูกจ้างชั่วคราว   เลขานุการคณะท างาน 
บทบำทหน้ำที่ 

๑. รวบรวมเผยแพร่ ระเบียบ ค าสั่ง แนวปฏิบัติต่างๆ 
๒. จัดท าแบบฟอร์มเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
๓. จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
๔. ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้างชั่วคราวในแต่ละกรณี กรณีการจ้างลูกจ้างชั่วคราว 

โดยใช้เงินงบประมาณให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือตามเกณฑ์ 
และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด กรณีการจ้างลูกจ้างชั่วคราวกรณี
อ่ืนนอกเหนือจากโรงเรียนสามารถด าเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวของโรงเรียนได้ โดยใช้เงินรายได้
ของโรงเรียน ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่โรงเรียนก าหนด 

๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2.6 งำนรำยงำนผลและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนบุคลำกร  ประกอยด้วย 
  1. นางละอองพรรณ เกษรสุวรรณ์ คร ู    หัวหน้างาน 
  2. นางสาวรุ่งทิพย์   นิโรจน์ คร ู    ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
  3. นางสาวธิดารัตน์   อนุพงศานุกูล ลูกจ้างชั่วคราว   คณะท างาน 
  4. นางสาวจุฑามาศ    วงค์ชัย พนักงานราชการ   คณะท างาน 
  5. นางสาวพัชรีญา   ส่งแสง พนักงานราชการ   เลขานุการคณะท างาน 
บทบำทหน้ำที่ 

๑. จัดท าแบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกเขตบริเวณโรงเรียน ใบลา บัญชีลงเวลาไว้บริการแก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและสรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนลง
นามทุกครั้ง 

๒. รวบรวมมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในโรงเรียน 
๓. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละภาคเรียน

เพ่ือน าเสนอผู้อ านวยการของโรงเรียนลงนาม 
๔. ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยด าเนินการในรูป

คณะกรรมการ 
๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2.7 งำนเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่ำจ้ำง ประกอบด้วย 
  1. นางลอองพรรณ   เกษรสุวรรณ์ คร ู    หัวหน้างาน 
  2. นางเจกิตาน ์     ทองสุข  ลูกจ้างชั่วคราว   เลขานุการคณะท างาน 
บทบำทหน้ำที่ 

๑. รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ ค าสั่ง แนวปฏิบัติต่างๆ 



๒. เตรียมเอกสารการพิจารณาความดีความชอบเพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา 

๓. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๔. ร่าง/พิมพ์รายงานการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบด าเนินการตามกฎ ก.ค.

ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
๕. รายงานการพิจารณาความดีความชอบเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนลงนาม และเสนอไปยังส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา 
๖. รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ ค าสั่ง แนวปฏิบัติต่างๆ 
๗. กรณีการเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินงบประมาณให้ด าเนินการตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

๘. กรณีการเพ่ิมค่าจ้างและลูกจ้างชั่วคราวกรณีอ่ืนนอกเหนือจาก  โรงเรียนสามารถด าเนินการจ้าง
ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวของโรงเรียนได้  โดยใช้เงินรายได้ของโรงเรียน ภายใต้ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่โรงเรียนก าหนด 

๙. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
2.8 งำนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง ประกอบด้วย 
  1. นางลอองพรรณ    เกษรสุวรรณ์ คร ู    หัวหน้างาน 
  2. นางเจกิตาน ์       ทองสุข ลูกจ้างชั่วคราว   เลขานุการคณะท างาน 
บทบำทหน้ำที่ 

๑. วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของโรงเรียน 
๒. จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการโรงเรียนขั้นพ้ืนฐานตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
๓. น าเสนอแผนอัตราก าลังเพ่ือขอความเห็นชอบต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
๔. น าแผนอัตราก าลังของโรงเรียนสู่การปฏิบัติ 
๕. จัดท าภาระงาน (คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ราชการ) ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๖. จัดท าแบบฟอร์มการรับส่งทรัพย์สินของทางราชการไว้บริการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
๗. น าเสนอแผนอัตราก าลังมาก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนต่อ

ผู้อ านวยการโรงเรียนเพ่ือน าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา และหรือ ก.ค.ศ.แล้วแต่กรณี
พิจารณาอนุมัติ 

๘. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
2.9 ส่งเสริมศักยภำพครู ประกอบด้วย 
  1. นางสาวสุกัญญา โชติวรรณพร  คร ู    หัวหน้างาน 
  2. นางสาวรุ่งทิพย์   นิโรจน์  คร ู    หัวหน้างาน 
  3. นางละอองพรรณ เกสรสุวรรณ์ คร ู    เลขานุการคณะท างาน 
  4. นางพัชรินทร์     บุญยืน  คร ู    ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 
 



บทบำทหน้ำที่ 
๑. ส่งเสริมการฝึกอบรม การปฏิบัติงาน การประชุมทางวิชาการ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกันการช่วยเหลือเพ่ือนครูในการท างาน การเสนอรายงานพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมอื่นๆ 
๒. ส่งเสริมการกิจกรรม ส่งเสริมให้ไปศึกษาอบรมดูงานสาขาวิชาที่ปฏิบัติงานอยู่ สนับสนุนให้ไปศึกษา

ต่อในระดับท่ีสูงขึ้น ให้ไปเป็นวิทยากรในหน่วยงานอื่น 
2.10 งำนสวัสดิกำรกลุ่มอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
  1. นางสาวสุกัญญา โชติวรรณพร  คร ู    หัวหน้างาน 
  2. นางลอองพรรณ   เกษรสุวรรณ์ คร ู    ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
  3. นางสาวรุ่งทิพย์ นิโรจน์  คร ู    เลขานุการคณะท างาน 
บทบำทหน้ำที่ 

๑. ด าเนินงานตามตามระเบียบและวิธีการปฏิบัติการด าเนินงานสวัสดิการของโรงเรียน 
๒. ให้ค าปรึกษาสนับสนุนการด าเนินงานเกี่ยวกับสวัสดิการโรงเรียนอันเป็นการเสริมสร้างขวัญ และ

ก าลังใจแก่สมาชิก 
๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

3. ฝ่ำยบริหำรงำนธุรกำร 
  ๑. นางสาวสุกัญญา โชติวรรณพร คร ู    หัวหน้างาน 
  ๒. นางน้ าผึ้ง ตอนะรักษ ์  พนักงานราชการ   ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
  ๓. นางวราภรณ์      แบ่งด ี  พนักงานราชการ   เลขานุการคณะท างาน 
บทบำทหน้ำที่ 

๑. เสนอโครงการของบประมาณร่วมกับผู้ร่วมงาน 
๒. จัดระบบข้อมูล และปฏิทินปฏิบัติงานกับผู้ร่วมงาน 
๓. เสนอร่าง จัดพิมพ์หนังสือโต้ตอบทุกประเภทและจัดเก็บส าเนาคู่ฉบับของหนังสือส่งทุกฉบับ 
๔. รับหนังสือทาง (E- Filing) จาก สพม. 36 
๕. ลงรับหนังสือราชการ และน าเสนอผู้อ านวยการ หรือผู้ปฏิบัติราชการแทน 
๖. จัดท าทะเบียนรับ - ส่ง หนังสือราชการ 
๗. จัดท าทะเบียนหนังสือเก็บ และจัดเก็บหนังสือตามระบบงานสารบรรณ 
๘. ตรวจทานและตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการทุกประเภท ก่อนน าเสนอผู้อ านวยการเพ่ือ

ลงนาม 
๙. จ่ายหนังสือราชการที่ผู้อ านวยการ หรือผู้ปฏิบัติราชการแทนสั่งการแล้ว ให้แก่งานที่เกี่ยวข้องให้ถือ

ปฏิบัติและ / หรือด าเนินการ 
๑๐. จัดพิมพ์และเก็บรักษาค าสั่ง ประกาศ  ตลอดจนปิดประกาศหนังสือเวียนให้บุคลากรทราบหรือ

ปฏิบัติ 
๑๑. จัดพิมพ์บันทึกหรือค าร้องต่างๆ ไว้บริการ 
๑๒. ควบคุมทะเบียนงานพิมพ์ ทะเบียนค าสั่ง การถ่ายเอกสารและการอัดส าเนา 
๑๓. บันทึกการประชุมครู และจัดท ารายงานการประชุมประจ าเดือน 
๑๔. จัดท าบอร์ดปฏิทินปฏิบัติงานประจ าเดือน (ไปราชการ สถิติครูมาปฏิบัติราชการ) 
๑๕. รบัผิดชอบ ดูแลและรับส่งข่าวสารทางวิทยุและโทรศัพท์ 
๑๖. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับงานทุกกลุ่มบริหาร เพ่ือเกียรติยศและศักดิ์ศรีของโรงเรียน 



๑๗. เบิกใช้ ดูแล บ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ประจ างาน โดยใช้ระบบ 5 ส 
๑๘. เก็บรกัษาหนังสือ เอกสารราชการเก่ียวกับงาน 
๑๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายหรือสั่งการจากผู้อ านวยการ เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนางานของ 

โรงเรียน 
3.1 งำนสำรบรรณ ประกอบด้วย 
  1. นางสาวสุกัญญา โชติวรรณพร คร ู    หัวหน้างาน 
  2. นางน้ าผึ้ง     ตอนะรักษ ์ พนักงานราชการ   ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
บทบำทหน้ำที่ 

๑. รับ-ส่งเอกสาร 
๒. เสนอหนังสือ 
๓. การจัดเก็บเอกสารและการท าลายที่หมดอายุการใช้งาน 
๔. โต้ตอบหนังสือไปยังหน่วยงานภายในและภายนอก 
๕. จัดพิมพ์งานของหน่วยสารบรรณ 
๖. รับ-ส่ง E-mail ของคณะ น าข้อมูลลง webbord พร้อมส่งต่อให้บุคลากรทราบ 
๗. รับ-ส่ง E-Office โรงเรียน ส่งต่อให้หน่วยงาน 
๘. ให้บริการรับ-ส่ง จดหมายและพัสดุไปรษณีย์แก่ครูและบุคลากร นักเรียน 
๙. ต้อนรับ ติดต่อ ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั่วไป 
๑๐. ประสานงานแจ้งชื่อผู้ไปร่วมกิจกรรมวันส าคัญๆ ของโรงเรียน 

3.2 งำนกำรประชุมบุคลำกร ประกอบด้วย 
  1. นางสาวสุกัญญา   โชติวรรณพร คร ู    หัวหน้างาน 
  2. นางน้ าผึ้ง       ตอนะรักษ ์  พนักงานราชการ   ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
  3. นางเจกิตาน ์     ทองสุข  ลูกจ้างชั่วคราว   เลขานุการคณะท างาน 
บทบำทหน้ำที่ 

๑. จัดระเบียบวาระ 
๒. เตรียมข้อมูลเพื่อแจกจ่ายลวงหน้าให้เข้าร่วมประชุม 
๓. จัดเตรียมสถานที่ประชุม 
๔. เตือนผู้เขาประชุมก่อนถึงเวลาประชุม 
๕. ดูแลความเรียบร้อยของที่ประชุม 
๖. จัดท าการสรุปมติของที่ประชุม 
๗. จดับันทึกการประชุม 
๘. ร่างมติท่ีประชุมเพ่ือเสนอ 
๙. เวียนมติของที่ประชุมเพ่ือผู้เข้าร่วมประชุมแกไข หรือลงนาม 

 
3.3 งำนบริกำรเอกสำร สิ่งพิมพ์ ค ำร้อง ประกอบด้วย 
  1. นางสาวสุกัญญา โชติวรรณพร คร ู    หัวหน้างาน 
  2. นางน้ าผึ้ง     ตอนะรักษ ์  พนักงานราชการ   ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
บทบำทหน้ำที่ 

๑. ปฏิบัติงานตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ 



๒. จัดท าร่าง หนังสือราชการ ประกาศ ค าสั่ง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จัดล าดับความส าคัญ
ของเอกสารร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากรและหน่วยงานในโรงเรียนเกี่ยวกับงาน
เอกสารการพิมพ์ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ให้เป็นไปตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ 

๓. สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ งภายใน และภายนอก
โรงเรียน 

๔. เก็บรวบรวมและจัดระบบเอกสาร หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกใน
การศึกษาและให้บริการแก่บุคลากร และนักเรียนของโรงเรียน 

3.4 ฝ่ำยประชำสัมพันธ ์
 3.4.1 งำนประชำสัมพันธ์ ประกอบด้วย 
  1. นายประชา  วงค์ศรีดา ครู    หัวหน้างาน 
  2. นางสาวสรัญทร  ปุกค านวล ครู    ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
  3. นางหทัยรัตน์   อินทร์จันทร์ ครู    คณะท างาน 
  4. นายอุดร  ฮ่องลึก ครู    คณะท างาน 
  5. นายณัฐธศภัทร พินิจ   ลูกจ้างชั่วคราว   คณะท างาน 
  6. นางน้ าผึ้ง   ตอนะรักษ ์ พนักงานราชการ  เลขานุการคณะท างาน 
บทบำทหน้ำที่ 

๑. เสนอโครงการของบประมาณร่วมกับผู้ร่วมงาน 
๒. จัดท าระบบข้อมูล และปฏิทินปฏิบัติงานกับผู้ร่วมงาน 
๓. เสนอร่าง จัดพิมพ์หนังสือโต้ตอบทุกประเภท และจัดเก็บส าเนาคู่ฉบับของหนังสือส่งทุกฉบับ 
๔. ต้อนรับ ประสานงานและให้ค าแนะน าแก่ผู้มาติดต่องานในโรงเรียน 
๕. จัดระบบกระจายเสียงภายในโรงเรียน 
๖. ท าหน้าที่เป็นพิธีกรในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
๗. จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนสู่ผู้ปกครอง และหน่วยงานภายนอก เพ่ือเผยแพร่ชื่อเสียงของ

โรงเรียนให้เป็นที่ประจักษ์ 
๘. ประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหว ทั้งภายใน – ภายนอกโรงเรียน  ให้บุคลากรได้รับทราบ 
๙. จัดรายการเสียงตามสายให้ความรู้และความบันเทิงในระหว่างเวลาพักกลางวัน 
๑๐. จัดป้ายนิเทศวันส าคัญประจ าปีและขึ้นป้ายปิดประกาศแจ้งขาวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียน   

และประชาชน 
๑๑. บ ารุงขวัญให้ก าลังใจแก่ครู บุคลากรและนักเรียนที่น าชื่อเสียงคุณงามความดีมาสู่โรงเรียน ด้วยการ 

ประกาศชมเชยหรือประกาศเกียรติคุณ 
๑๒. บันทึกภาพกิจกรรมต่างๆ แล้วส่งให้เจ้าของโครงการ 
๑๓. ติดต่อกับบุคคลและหน่วยงานภายนอกตามความจ าเป็นและความต้องการของโรงเรียน 
๑๔. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับงานทุกกลุ่มบริหาร เพ่ือเกียรติยศและศักดิ์ศรีของโรงเรียน 
๑๕. เบิกใช้ ดูแล บ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ประจ างาน โดยใช้ระบบ 5 ส 
๑๖. เก็บรักษาหนังสือ เอกสารราชการเก่ียวกับงาน 
๑๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายหรือสั่งการจากผู้อ านวยการ เพ่ือเสริมสร้าง และพัฒนางานของ 

โรงเรียน 



 3.4.2 งำนเกียรติบัตรและรำงวัล ประกอบด้วย 
  1. นายประชา  วงค์ศรีดา ครู    หัวหน้างาน 
  2. นางหทัยรัตน์   อินทร์จันทร์ ครู    ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
  3. นางน้ าผึ้ง     ตอนะรักษ ์  พนักงานราชการ  เลขานุการคณะท างาน 
บทบำทหน้ำที่ 

๑. จัดหาของรางวัลและเกียรติบัตร 
๒. รับผิดชอบในการมอบเกียรติบัตรและรางวัล ให้ส าหรับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่

ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ 
๓. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๔. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายหรือสั่งการจากผู้อ านวยการ เพ่ือเสริมสร้าง และพัฒนางานของ

โรงเรียน 
4. ฝ่ำยเลขำนุกำรโรงเรียน 
  ๑. นางสาวสุกัญญา โชติวรรณพร คร ู    หัวหน้างาน 
  ๒. นางลอองพรรณ เกสรสุวรรณ์ คร ู    ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
  3. นางพัชรินทร์ บุญยืน   คร ู    เลขานุการคณะท างาน 
บทบำทหน้ำที่ 

๑. เสนอโครงการของบประมาณร่วมกับผู้ร่วมงาน 
๒. จัดท าระบบข้อมูล และปฏิทินปฏิบัติงานกับผู้ร่วมงาน 
๓. เสนอร่าง จัดพิมพ์หนังสือโต้ตอบทุกประเภท และจัดเก็บส าเนาคู่ฉบับของหนังสือส่งทุกฉบับ 
๔. ประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหว ทั้งภายใน ภายนอกโรงเรียน ให้บุคลากรได้รับทราบ 
๕. ติดต่อกับบุคคลและหน่วยงานภายนอกตามความจ าเป็นและความต้องการของโรงเรียน 
๖. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับงานทุกกลุ่มบริหาร เพ่ือเกียรติยศและศักดิ์ศรีของโรงเรียน 
๗. เบิกใช้ ดูแล บ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ประจ างาน โดยใช้ระบบ 5 ส 
๘. เก็บรักษาหนังสือ เอกสารราชการเก่ียวกับงาน 
๙. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายหรือสั่งการจากผู้อ านวยการ เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนางานของ

โรงเรียน 
5. ฝ่ำยชุมชนสัมพันธ์ 
  ๑. นางสาวสุกัญญา    โชติวรรณพร คร ู    หัวหน้างาน 
  ๒. นางคะนึงนิจ      พลตรี คร ู    ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
  ๓. นางสาวจอมขวัญรพี    ชราชิต คร ู    เลขานุการคณะท างาน 
บทบำทหน้ำที่ 

๑. เสนอโครงการของบประมาณร่วมกับผู้ร่วมงาน 
๒. จัดระบบข้อมูลและปฏิทินปฏิบัติงานกับผู้ร่วมงาน 
๓. เสนอร่าง จัดพิมพ์หนังสือโต้ตอบทุกประเภทและจัดเก็บส าเนาคู่ฉบับของหนังสือทุกฉบับ 
๔. เบิกใช้ ดูแล บ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ประจ างาน โดยใช้ระบบ 5 ส 
๕. เก็บรักษาหนังสือ เอกสารราชการเก่ียวกับงาน 
๖. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายหรือสั่งการจากผู้อ านวยการ เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนางานของ

โรงเรียน 



5.1 งำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประกอบด้วย 
  1. นางสาวสุกัญญา  โชติวรรณพร คร ู    หัวหน้างาน 
  2. นางคะนึงนิจ      พลตรี  คร ู    ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
  3. นางสาวจอมขวัญ    ชราชิต  คร ู    เลขานุการคณะท างาน 
บทบำทหน้ำที่ 

๑. รวบรวมประมวลวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่จะใช้ในการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนขั้น
พ้ืนฐาน 

๒. สนับสนุนข้อมูล รับทราบหรือด าเนินการตามมติของคณะกรรมการโรงเรียนขั้นพ้ืนฐาน 
๓. ด าเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียนขั้นพ้ืนฐาน 
๔. จัดท ารายงานการประชุมและแจ้งมติที่ประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือรับทราบด าเนินการหรือถือปฏิบัติ

แล้วแต่กรณี 
๕. ประสานการด าเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการ อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เร่งรัด การด าเนินการ 

และรายงานผลการด าเนินการ ให้คณะกรรมการโรงเรียนขั้นพ้ืนฐานทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มบริหำรวิชำกำร 

1. รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 นางกนกพร วงศ์ชาลีกุล   

บทบำทหน้ำที่ 
1. เป็นที่ปรึกษาของผู้อ านวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษา 
2. เป็นประธานกลุ่มบริหารวิชาการ 
3. เป็นที่ปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ ในการบริหารงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
4. วางแผนงานด้านวิชาการ ในด้านการจัดท าแผนงาน โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงาน การท าระเบียบและ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา รวมทั้งการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
5. ก ากับติดตามการบริหารงานพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
2. ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

นางอ้อยใจ ทิพย์เนตร  คร ู

บทบำทหน้ำที่ 

1. เป็นที่ปรึกษาของรองผู้อ านวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
2. ส่งแสริมและพัฒนาการบริหารงานการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
3. รับแนวปฏิบัติจากรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เพ่ือก ากับ ดูแล ติดตามในกลุ่มบริหารวิชาการ 
4. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากรองผู้อ านวยการฯ เพ่ือให้งาน

ของกลุ่มบริหารวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
5. ให้ข้อมูลและรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรด้านวิชาการแก่ผู้บังคับบัญชา 
6. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการเมื่อรองผู้อ านวยการไปราชการหรือไม่อยู่ปฏิบัติ

หน้าที่ในโรงเรียน 
7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
3. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและวิชำกำร 

๑. นางกนกพร วงศ์ชาลีกุล รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นางอ้อยใจ ทิพย์เนตร   คร ู    รองประธานกรรมการ 
๓. นางบัวตูม ออนตะไคร้ คร ู   กรรมการ 
๔. นายเอกลักษณ์ อุตะมะแก้ว คร ู   กรรมการ 
๕. นางทองเพียร สิงห์ชัย  คร ู   กรรมการ 
๖. นายปรีชา หยีดน้อย คร ู   กรรมการ 
๗. นางธัญชิตา รัตนาธรรม คร ู   กรรมการ 
๘. นางบุษบา ปัดภัย  คร ู   กรรมการ 
๙. นายณัฐชนน ศรีเมือง  คร ู   กรรมการ  
๑๐. นายเกียรติไกร ทนันชัย  คร ู   กรรมการ  



๑๑. นางสาวพพรรธน์ มณีรัตน์  คร ู   กรรมการ 
๑๒. นางสร้อยทิพย์ แก้วหน่อ คร ู   กรรมการ 
๑๓. นางคุณากร จิตตางกูร คร ู   กรรมการ 
๑๔. นายพิพัฒน์ เชื้อเมืองพาน คร ู   กรรมการ 
๑๕. นายธวัฒน ์ ก้างออนตา คร ู   กรรมการ 
๑๖. นางมนัสชนก ตามวงค์  คร ู   กรรมการ 
๑๗. นางสายสมร ใจสืบ  คร ู   กรรมการ 
๑๘. นางอรุณี  ผ่องใส  คร ู   กรรมการ 
๑๙. นางยุวดี  แสนทรงสิริ คร ู   กรรมการ 
๒๐. นางสาวศุภพิชญ์ ขุนค้ิม  ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการและเลขานุการ  
๒๑. นางสาวน้ าเพชร กิตติวารา ลูกจ้างชั่วคราว     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที ่
1. วิเคราะห์ปัญหา และก าหนดแนวทางหรือก าหนดมาตรฐานของกลุ่มบริหารวิชาการ 
2. ประชุม วางแผนและก าหนดนโยบายของกลุ่มบริหารวิชาการ ให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน 
3. เป็นคณะกรรมการด าเนินงานในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคฝ่ายวิชาการ 
4. จัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกลุ่มบริหารวิชาการของโรงเรียน 
5. ประสานความร่วมมือในการพัฒนากลุ่มบริหารวิชาการในโรงเรียนและองค์กรอ่ืน  
6. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. ฝ่ำยบริหำรส ำนักงำนวิชำกำร   

 นำงอ้อยใจ  ทิพย์เนตร หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรส ำนักงำนกลุ่มบริหำรวิชำกำร   

4.1 งำนส ำนักงำนและเลขำนุกำร 
1. นางอ้อยใจ ทิพย์เนตร คร ู   หัวหน้าคณะท างาน 
2. นางบัวตูม ออนตะไคร้ คร ู   คณะท างาน 
3. นางสาวศุภพิชญ์ ขุนค้ิม  ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างานและเลขานุการ 
4. นางสาวน้ าเพชร กิตติวารา ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที ่
๑. ปฏิบัติหน้าที่ด้าน ธุรการ สารบรรณ และพัสดุวิชาการ 
๒. จัดท าระบบข้อมูล และปฏิทินปฏิบัติงานกับคณะท างาน 
๓. ด าเนินการตามโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมาย 
๔. จัดท าเอกสารการติดตามและรายงานการเรียนการสอนรายคาบ 
๕. จัดท าแบบพิมพ์ต่างๆของงานในกลุ่มบริหารวิชาการ 
๖. จัดท าเอกสารวิชาการ จัดอบรม ประชุมสัมมนา ดูงานเพ่ือพัฒนางานวิชาการ 
๗. จัดท าเอกสารรวบรวมข้อมูลสถิติและผลงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารวิชาการ 
๘. บันทึกการประชุมและรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
๙. ให้บริการข้อมูล-ข่าวสาร-เอกสารเกี่ยวกับงานวิชาการ 



๑๐. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับงานทุกกลุ่มบริหาร  
๑๑. เก็บรักษาหนังสือ – เอกสารราชการเก่ียวกับงาน 
๑๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
4.2 งำนแผนงำนวิชำกำร 

1. นางอ้อยใจ ทิพย์เนตร คร ู   หัวหน้าคณะท างาน 
2. นางบัวตูม ออนตะไคร้ คร ู   คณะท างาน 
3. นายเอกลักษณ์ อุตะมะแก้ว คร ู   คณะท างาน 
4. นางคุณากร จิตตางกูร คร ู   คณะท างาน 
5. นางสาวศุภพิชญ์ ขุนค้ิม  ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างานและเลขานุการ 
6. นายภาณุสรณ์ หน่อแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที ่
๑. จัดท าโครงการเพื่อเสนอของบประมาณของกลุ่มบริหารวิชาการ 
๒. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของกลุ่มบริหารวิชาการเพ่ือน าเสนอกลุ่มบริหารงบประมาณ

และแผน 
๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

4.3 งำนบุคลำกรกลุ่มบริหำรวิชำกำร  ประกอบด้วย 
1. นางอ้อยใจ ทิพย์เนตร คร ู   หัวหน้าคณะท างาน 
2. นางบัวตูม ออนตะไคร้ คร ู   คณะท างาน 
3. นายเอกลักษณ์ อุตะมะแก้ว คร ู   คณะท างาน 
4. นางสาวศุภพิชญ์ ขุนค้ิม  ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างานและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่
1. รวบรวมข้อมูลอัตราก าลัง จ านวนคาบสอน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือรายงานต้นสังกัด 
2. วางแผนกรอบอัตราก าลังกลุ่มบริหารวิชาการระยะ 3 ปี 
3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
4.4 งำนประเมินผลกลุ่มบริหำรวิชำกำร  ประกอบด้วย 

1. นางอ้อยใจ ทิพย์เนตร คร ู   หัวหน้าคณะท างาน 
2. นางบัวตูม ออนตะไคร้ คร ู   คณะท างาน 
3. นางสาวรุ่งทิพย์ นิโรจน ์  คร ู   คณะท างาน 
4. นางทองเพียร สิงห์ชัย  คร ู   คณะท างาน 
5. นายปรีชา หยีดน้อย คร ู   คณะท างาน 
6. นางธัญชิตา รัตนาธรรม คร ู   คณะท างาน 
7. นางบุษบา ปัดภัย  คร ู   คณะท างาน 
8. นายณัฐชนน ศรีเมือง  คร ู   คณะท างาน 
9. นายเกียรติไกร ทนันชัย  คร ู   คณะท างาน  
10. นางสาวพพรรธน์ มณีรัตน์  คร ู   คณะท างาน 



11. นางสร้อยทิพย์ แก้วหน่อ คร ู   คณะท างาน 
12. นางศิริพร  ลิมปิวรรณ คร ู   คณะท างาน 
13. นายบุญเลิศ   จรัส  คร ู   คณะท างาน 
14. นางสาวพัชรี   คงพันธ์  คร ู   คณะท างาน 
15. นายบรรจง   อาทิตย์สาม คร ู   คณะท างาน 
16. นางสาวนวลสวาท  จอมใจ คร ู   คณะท างาน 
17. นางสาวรุ่งทิพย์ นิโรจน ์  คร ู   คณะท างาน 
18. นางธัญชิตา    รัตนาธรรม คร ู   คณะท างาน  
19. นายเอกลักษณ์   อุตะมะแก้ว คร ู   คณะท างาน  
20. นางทองเพียร  สิงห์ชัย  คร ู   คณะท างาน  
21. นางกาญจนา  ค าจีนะ  คร ู   คณะท างาน  
22. นางคุณากร จิตตางกูร คร ู   คณะท างาน 
23. นายพิพัฒน์  เชื้อเมืองพาน คร ู   คณะท างาน 
24. นายชัยนันท์   จินะพรม คร ู   คณะท างาน 
25. นางสาวนวลสวาท  จอมใจ คร ู   คณะท างาน 
26. ว่าที่ ร.ต.สุรยุทธ ช านาญยา คร ู   คณะท างาน 
27. นางสาวศุภพิชญ์ ขุนค้ิม  ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างานและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่
1. ออกแบบเครื่องมือประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและภาระงานอื่น ๆ ของกลุ่มบริหารวิชาการ 

ประจ าภาคเรียน  
2. ด าเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานประจ าภาคเรียน 
3. รวบรวมผลการประเมินให้หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการเพ่ือน าเสนอเสนอต่อรองกลุ่มบริหารวิชาการ

ต่อไป 
4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
    4.5 งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำด้ำนวิชำกำร  ประกอบด้วย 

1. นางอ้อยใจ  ทิพย์เนตร คร ู   หัวหน้าคณะท างาน 
2. นางบัวตูม  ออนตะไคร้ คร ู   คณะท างาน 
3. นายเอกลักษณ์  อุตะมะแก้ว คร ู   คณะท างาน 
4. นางพัชรินทร์  บุญยืน  คร ู   คณะท างาน 
5. นางสาวรุ่งทิพย์  นิโรจน ์  คร ู   คณะท างาน 
6. นางมนัสชนก  ตามวงค์  คร ู   คณะท างาน 
7. นางสาวศุภพิชญ์ ขุนค้ิม  ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างานและเลขานุการ 
8. นางสาวน้ าเพชร กิตติวารา ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที ่
1. รวบรวมข้อมูล SAR ของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. สรุปผลการด าเนินงานและจัดท า SAR ของกลุ่มบริหารวิชาการ 
3. จัดท ารายงานข้อมูลตัวชี้วัด 8 ประการของโรงเรียนทุกปีการศึกษา 



4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

    4.6 งำนโรงเรียนเครือข่ำยและบริกำรวิชำกำร  ประกอบด้วย 
1. นางอ้อยใจ  ทิพย์เนตร คร ู   หัวหน้าคณะท างาน 
2. นางคุณากร  จิตตางกูร คร ู   รองหัวหน้าคณะท างาน 
3. นางทองเพียร  สิงห์ชัย  คร ู   คณะท างาน 
4. นายพิพัฒน์  เชื้อเมืองพาน คร ู   คณะท างาน 
5. นายปรีชา  หยีดน้อย คร ู   คณะท างาน  
6. นางธัญชิตา  รัตนาธรรม คร ู   คณะท างาน 
7. นางบุษบา  ปัดภัย  คร ู   คณะท างาน 
8. นางสร้อยทิพย์  แก้วหน่อ คร ู   คณะท างาน 
9. นายเกียรติไกร  ทนันชัย  คร ู   คณะท างาน  
10. นางสาวพพรรธน์ มณีรัตน์  คร ู   คณะท างาน 
11. นายณัฐชนน  ศรีเมือง  คร ู   คณะท างาน 
12. นายธวัฒน ์  ก้างออนตา คร ู   คณะท างาน 
13. นางมนัสชนก  ตามวงค์  คร ู   คณะท างาน 
14. นางสายสมร  ใจสืบ  คร ู   คณะท างาน 
15. นางอรุณี  ผ่องใส  คร ู   คณะท างาน 
16. นางยุวดี  แสนทรงสิริ คร ู   คณะท างาน 
17. นางบัวตูม    ออนตะไคร้ คร ู   คณะท างานและเลขานุการ 
18. นางสาวศุภพิชญ์ ขุนค้ิม  ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที ่
1. จัดท าแผนการด าเนินการจัดกิจกรรมบริการทางวิชาการให้กับโรงเรียนเครือข่ายและโรงเรียนในเขต

พ้ืนที่บริการประสานงานและจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการกับกลุ่มโรงเรียน 
2. ประชุมวางแผนเพื่อหาความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

รวมทั้งการวางแผนด าเนินกิจกรรมทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง 
3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
    4.7 งำนสวัสดิกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร  ประกอบด้วย 

1. นางอ้อยใจ  ทิพย์เนตร คร ู   หัวหน้าคณะท างาน 
2. นางบัวตูม  ออนตะไคร้ คร ู   คณะท างาน 
3. นางสาวศุภพิชญ์ ขุนค้ิม  ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างานและเลขานุการ 
4. นางสาวน้ าเพชร กิตติวารา ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที ่
1.จัดสวัสดิการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากรในกลุ่มงานบริหารวิชาการ  
2.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 



5. ฝ่ำยบริหำรหลักสูตรและจัดกำรเรียนรู้  ประกอบด้วย 

 นำยเอกลักษณ์  อุตะมะแก้ว ครู  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรหลักสูตรและ 
จัดกำรเรียนรู้   

5.1 งำนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ     
1. นายเอกลักษณ์ อุตะมะแก้ว คร ู   หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ 
2. นางทองเพียร  สิงห์ชัย  คร ู   รองหัวหน้าคณะท างาน 
3. นายปรีชา  หยีดน้อย คร ู   คณะท างาน  
4. นางบุษบา  ปัดภัย  คร ู   คณะท างาน  
5. นายเกียรติไกร ทนันชัย  คร ู   คณะท างาน  
6. นางสาวพพรรธน์ มณีรัตน์  คร ู   คณะท างาน 
7. นางสร้อยทิพย์ แก้วหน่อ คร ู   คณะท างาน 
8. นางธัญชิตา  รัตนาธรรม คร ู   คณะท างาน 
9. นายณัฐชนน  ศรีเมือง  คร ู   คณะท างาน 
10. นางคุณากร  จิตตางกูร คร ู   คณะท างาน 
11. นายพิพัฒน์  เชื้อเมืองพาน คร ู   คณะท างาน 
12. นายธวัฒน ์  ก้างออนตา คร ู   คณะท างาน 
13. นางมนัสชนก  ตามวงค์  คร ู   คณะท างาน 
14. นางยุวดี  แสนทรงสิริ คร ู   คณะท างาน 
15. นางสายสมร  ใจสืบ  คร ู   คณะท างาน 
16. นางสาวน้ าเพชร กิตติวารา ลูกจ้างชั่วคราว  เลขานุการคณะท างาน 

มีหน้ำที่ 
1. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาร่วมกับกลุ่มโรงเรียนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. ตรวจสอบรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรก าหนด 
3. ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการปรับปรุงหลักสูตรของกลุ่มโรงเรียน 
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
5.2 งำนวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนสอนสอน 

1. นางสาวรุ่งทิพย์ นิโรจน ์  คร ู   หัวหน้าคณะท างาน 
2. นางพัชรินทร์  บุญยืน  คร ู   คณะท างาน 
3. นายเอกลักษณ์ อุตะมะแก้ว คร ู   คณะท างาน 
4. นางสาวชลิตา  ชาญชุมภู คร ู   เลขานุการคณะท างาน 

มีหน้ำที่ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา 
2. ส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างหลากหลายในทุก           

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. จัดหาเอกสารงานวิจัย เพ่ือส่งเสริมการท าผลงานทางวิชาการของครู 
4. ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกแก่ครูในการท าวิจัยในชั้นเรียนและวิจัยการศึกษา 



5. ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของครู 
6. รวบรวมผลการด าเนินงานวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของครู และจัดท าท าเนียบงานวิจัย 

เพ่ือเผยแพร่ผลงาน 
7. ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการด าเนินงานวิจัยทางการศึกษาเพ่ือปรับปรุงพัฒนาให้ดี 

ยิ่งขึ้น  
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
5.3 งำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ประกอบด้วย 

1. นางอ้อยใจ ทิพย์เนตร ครู (หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ)          หัวหน้าคณะท างาน 
2. นางคุณากร จิตตางกูร ครู (หัวหน้าสาขาชีววิทยา)        รองหัวหน้าคณะท างาน 
3. นางทองเพียร สิงห์ชัย  ครู (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์) คณะท างาน 
4. นายปรีชา หยีดน้อย ครู (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์) คณะท างาน 
5. นางธัญชิตา รัตนาธรรม ครู (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)  คณะท างาน 
6. นางบุษบา ปัดภัย  ครู (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ) คณะท างาน 
7. นายณัฐชนน ศรีเมือง  ครู (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ) คณะท างาน 
8. นายเกียรติไกร ทนันชัย  ครู (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)  คณะท างาน 
9. นางสาวพพรรธน์  มณีรัตน์ คร ู(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้พละ)  คณะท างาน 
10. นางสร้อยทิพย์   แก้วหน่อ     คร ู(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ) คณะท างาน 
11. นายพิพัฒน์ เชื้อเมืองพาน ครู (หัวหน้าสาขาฟิสิกส์)    คณะท างาน 
12. นายธวัฒน์ ก้างออนตา ครู (หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป)  คณะท างาน 
13. นางมนัสชนก ตามวงค์  ครู (หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์)   คณะท างาน 
14. นางยุวดี แสนทรงสิริ ครู (หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   คณะท างาน 
15. นางบัวตูม ออนตะไคร้ ครู (หัวหน้างานทะเบียน-วัดผล)     คณะท างานและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1. จัดท าระบบข้อมูล  และปฏิทินปฏิบัติงานกับครูในกลุ่มสาระ ฯ  
2. วางแผนการจัดสอน  สอบ  วัดและประเมินผลตามมาตรฐานของกลุ่มสาระฯ 
3. จัดท าโครงการ  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ ฯ 
4. พัฒนาหลักสูตร  และจัดกิจกรรมเสริมของกลุ่มสาระ ฯ 
5. จัดท าสารสนเทศภายในกลุ่มสาระให้เป็นระบบ  เช่น  สถิติผลการเรียน รายงานผลการประเมินตนเอง

ท าเนียบคนเก่ง ทะเบียนสื่อ  ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ วิจัยในชั้นเรียน  วิทยากรท้องถิ่น ฯลฯ   
6. ก ากับ  ติดตามให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผล 
7. ประสานกับครูในการจัดสอนซ่อมเสริม   สอนเสริม   บางรายวิชาที่ผู้เรียนต้องกา 
8. ประสานงาน  ก ากับ  ติดตาม  นิเทศการสอนที่หลากหลายรูปแบบ 
9. ระดมวิทยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์แก่นักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
10. จัดแสดงและเผยแพร่ผลงาน ของครูและนักเรียนให้ปรากฏแก่สาธารณะ 
11. รณรงค์การจัดแหล่งเรียนรู้ภายใน – ภายนอกห้องเรียน 
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 



 
5.4 งำนพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและนิเทศติดตำม 

1. นางกนกพร วงศ์ชาลีกุล   รองผู้อ านวยการ  หัวหน้าคณะท างาน 
2. นางอ้อยใจ ทิพย์เนตร  คร ู   หัวหน้าคณะท างาน 
3. นางบัวตูม ออนตะไคร้  คร ู   คณะท างานและเลขานุการ 
4. นายเอกลักษณ์   อุตะมะแก้ว  คร ู     คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
5. นางศิริพร   ลิมปิวรรณ (ภาษาไทย)   คณะท างาน 
6. นายบุญเลิศ    จรัส  (คณิตศาสตร์)   คณะท างาน 
7. นางสาวพัชรี   คงพันธ์  (การงานอาชีพ)   คณะท างาน 
8. นายเกียรติไกร  ทนันชัย  (ศิลปะ)    คณะท างาน 
9. นายบรรจง    อาทิตย์สาม (สังคมศึกษา ฯ)   คณะท างาน 
10. นางสาวนวลสวาท   จอมใจ  (ภาษาต่างประเทศ) คณะท างาน 
11. นางสาวรุ่งทิพย์    นิโรจน ์  (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) คณะท างาน 
12. นางสาวพพรรธน์    มณีรัตน์  (พละ)   คณะท างาน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
13. นางธัญชิตา     รัตนาธรรม (ภาษาไทย)   คณะท างาน 
14. นายเอกลักษณ์   อุตะมะแก้ว (คณิตศาสตร์)   คณะท างาน 
15. นางสาวพัชรี   คงพันธ์  (การงานอาชีพ)   คณะท างาน 
16. นางทองเพียร  สิงห์ชัย  (เคมี)    คณะท างาน 
17. นางกาญจนา   ค าจีนะ  (ชีววิทยา)   คณะท างาน 
18. นางคุณากร  จิตตางกูร (ชีววิทยา)   คณะท างาน 
19. นายพิพัฒน์   เชื้อเมืองพาน (ฟิสิกส์)    คณะท างาน 
20. นายเกียรติไกร  ทนันชัย  (ศิลปะ)    คณะท างาน 
21. นายชัยนันท์    จินะพรม (สังคมศึกษา)   คณะท างาน 
22. นางสาวนวลสวาท   จอมใจ  (ภาษาต่างประเทศ)  คณะท างาน 
23. ว่าที่ ร.ต.สุรยุทธ ช านาญยา (พละ)   คณะท างาน 

มีหน้ำที่ 
1. พัฒนาเครื่องมือการนิเทศ การเรียน การสอน และน ามาใช้ในการนิเทศ 
2. ด าเนินการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู           

เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู โดยการจัดอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานตามสถาบันต่าง ๆ เพ่ือน ามา

พัฒนาการเรียนการสอน 
4. รวบรวมข้อมูลผลการนิเทศเพ่ือใช้ในการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 



5.5 งำนจัดตำรำงเรียนตำรำงสอน 
1. นายเอกลักษณ์ อุตะมะแก้ว คร ู   หัวหน้าคณะท างาน 
2. นางสาวพัชรีญา ส่งแสง  พนักงานราชการ  คณะท างาน 
3. นางสาวจุฑามาศ   วงศ์ชัย  พนักงานราชการ  คณะท างาน 
4. นางสาวน้ าเพชร กิตติวารา ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 

มีหน้ำที่ 
๑. จัดท าตารางสอน ตารางเรียนและตารางซ่อมเสริมร่วมกับกลุ่มสาระ ฯ 
๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
6. ฝ่ำยบริหำรงำนทะเบียนและวัดผล  ประกอบด้วย 

 นำงบัวตูม  ออนตะไคร้  ครู หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทะเบียนและวัดผล   

6.1 งำนทะเบียน 
1. นายนวมินทร์    วงค์ไชย  คร ู   หัวหน้าคณะท างาน 
2. นายเอกลักษณ์    อุตะมะแก้ว  คร ู   คณะท างาน 
3. นางสาวสุณัฐชา    โนจิตร  คร ู   คณะท างาน 
4. นางสาวอมรรัตน์   อนุพงศานุกูล  ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 
5. นางสาวน้ าเพชร กิตติวารา  ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างานและเลขานุการ 
6. นายภาณุสรณ์ หน่อแก้ว  ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1. จัดท าทะเบียนนักเรียน  การลงทะเบียนเรียน  การประเมินผลการเรียนทุกรายวิชา  หลักฐานผลการ

เรียน  การจบหลักสูตร  การเทียบโอนผลการเรียน 
2. ด าเนินการรับมอบตัวลงทะเบียนประวัตินักเรียนภาคเรียนต่อภาคเรียน 
3. บันทึกผลการประเมินลงระบบทะเบียนของนักเรียนและประชาสัมพันธ์ผลการเรียนของผู้เรียน 
4. สรุปและรายงานผลสัมฤทธิ์ให้เป็นข้อมูลสารสนเทศภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
5. รายงานข้อมูลในระบบ DMC (data center) ผ่านเว็บไซต์ตามปฏิทินให้ถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา 
6. รายงานข้อมูล SGS และ GPA ตามปฏิทินให้ถูกต้อง ครบถว้นและทันเวลา 
7. จัดท าบัตรประจ าตัวนักเรียน 
8. วางแผนการบริหารงานและจัดท าแผนปฏิบัติงาน/โครงการ/งาน ปฏิทินงานกลุ่มงานทะเบียน 
9. ตรวจสอบวุฒิการศึกษาแก้ไขหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง  รายงานการจ าหน่ายนักเรียนและการ

ลาออกของนักเรียนต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
10. จัดเก็บรักษาเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและงานทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน 
11. จัดท าแบบฟอร์มสถิติข้อมูลสารสนเทศงานทะเบียน 
12. จัดท าระเบียบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียน 
13. วิเคราะห์งานรวบรวมปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาวางแผนการบริหารงานทะเบียน 

 
 



6.2 งำนวัดผลกำรเรียน 
1. นางสุวรรณา  ธิมา  คร ู   หัวหน้าคณะท างาน 
2. นายเอกลักษณ์  อุตะมะแก้ว คร ู   รองหัวหน้าคณะท างาน 
3. นางสาวน้ าเพชร  กิตติวารา ลูกจ้างชั่วคราว        คณะท างานและเลขานุการ 
4. นางสาวอมรรัตน์  อนุพงศานุกูล ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
5. นางคนึงนิจ   พลตรี  (ภาษาต่างประเทศ) คณะท างาน 
6. นายประชา    วงค์ศรีดา (สังคมศึกษา)  คณะท างาน 
7. นายธวัฒน์   ก้างออนตา (วิทยาศาสตร์)  คณะท างาน 
8. นางสาวจอมขวัญระพี  ชราชิต  (ศิลปะ)   คณะท างาน 
9. นางศิริพร  ลิมปิวรรณ (ภาษาไทย)  คณะท างาน 
10. นายณัฐชนน  ศรีเมือง  (การงานอาชีพ)  คณะท างาน 
11. นางสาวอุรารัตน์   แก้วศิลา  (คณิตศาสตร์)  คณะท างาน 
12. นางสาวพพรรธน์  มณีรัตน์  (พละ)   คณะท างาน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
13. นางสาวจิณ์ณิตา   พงศ์จักรธนโชติ (ภาษาต่างประเทศ) คณะท างาน 
14. นางมยุรี    มูลสวัสดิ์ (สังคมศึกษา)  คณะท างาน 
15. นางสุวรรณา   ธิมา  (วิทยาศาสตร์)  คณะท างาน 
16. นายวราวุธ   ใสวรรณ์  (ศิลปะ)   คณะท างาน 
17.  ูนางบัวตูม    ออนคะไคร้  (ภาษาไทย)  คณะท างาน 
18. นางสาวพัชรี  คงพันธ์  (การงานอาชีพ)  คณะท างาน 
19. นางพัชรินทร์   บุญยืน  (คณิตศาสตร์)  คณะท างาน 
20. นางสาวพพรรธน์  มณีรัตน์   (พละ)   คณะท างาน 

มีหน้ำที่ 
๑. จัดท าระบบข้อมูล  ปฏิทินปฏิบัติงาน และเสนอโครงการเพื่อของบประมาณ ร่วมกับคณะท างาน  
๒. ด าเนินการจัดสอบวัดผลกลางภาคและปลายภาค  
๓. ประสานงานกับกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ในการจัดสอบเข้าเรียนต่อ ชั้น ม.1 

และ ชั้น ม.4 
๔. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้/ระดับชั้น ในการจัดสอบของโรงเรียนและหน่วยงานอื่น 
๕. รวบรวม  เก็บรักษาข้อสอบ  และเอกสารข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับการสอบวัดผล ประเมินผล ไว้ให้เป็น

หมวดหมู่ในที่ปลอดภัย และจ่ายให้กรรมการกลางในวันสอบ 
๖. รับรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค  และค าร้องขอมีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค เพ่ือด าเนิน 

การตามระเบียบ 
๗. ประสานกับครูผู้สอน  ด าเนินการจัดสอบแก้ตัว   ติดตามผลการสอบแก้ตัว  
๘. จัดท าสรุปผลการสอบปลายภาค น าเสนอตามล าดับขั้น และกรอกผลการสอบแก้ตัว   
๙. จัดพิมพ์แบบฟอร์ม  ค าร้องต่าง ๆ ที่ใช้ในงานวัดผล  ประเมินผล 
๑๐. ด าเนินการประมวลผลคะแนน  GPA 



๑๑. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายหรือสั่งการจากผู้อ านวยการ เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนางานของ
โรงเรียน 
 

6.3 งำนพัฒนำผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
1. นางบัวตูม  ออนตะไคร้ คร ู  หัวหน้าคณะท างาน 
2. นางสาวสุวรรณา  ธิมา  คร ู  รองหัวหน้าคณะท างาน 
3. นายเอกลักษณ์  อุตะมะแก้ว คร ู  คณะท างาน 
4. นายนวมนิทร์  วงค์ไชย  คร ู  คณะท างาน 
5. นางพัชรินทร์  บุญยืน  คร ู  คณะท างานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
6. นางยุวดี   แสนทรงสิริ คร ู         คณะท างานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
7. นางสาวน้ าเพชร  กิตติวารา ลูกจ้างชั่วคราว คณะท างานและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
๑. ติดตามการแก้ไข ผลการเรียนของนักเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบวัดผลประเมินผลของโรงเรียน 
๒. จัดตารางสอบแก้ไขผลการเรียนและตารางสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ถึง ตาม

ระเบียบวัดผลประเมินผลของโรงเรียน 
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
6.4 งำนคลังข้อสอบโรงเรียนวิทยำศำสตร์ภูมิภำค 

1. นางพัชรินทร์  บุญยืน  คร ู   หัวหน้าคณะท างาน 
2. นางสุวรรณา  ธิมา  คร ู   คณะท างาน 
3. นางสาวน้ าเพชร  กิตติวารา ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างานและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
๑. ส่งเสริมการวิเคราะห์ข้อสอบ  และการจัดท าคลังข้อสอบของครูผู้สอน 
๒. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายหรือสั่งการจากผู้อ านวยการ เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนางานของ

โรงเรียน 
 

6.5 งำนรับนักเรียน 
1. นางบัวตูม  ออนตะไคร้ คร ู   หัวหน้าคณะท างาน 
2. นางสาวสุณัฐชา  โนจิตร  คร ู   รองหัวหน้าคณะท างาน 
3. นางสายสมร  ใจสืบ  คร ู   คณะท างาน 
4. นายจักรรินทร์  เณรจาที  พนักงานราชการ  คณะท างาน 
5. นางสาวพิมพาภรณ์ บุญสง่า  ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 
6. นางสาวชนิกานต์  สุรณีย์  พนักงานราชการ  คณะท างาน 
7. นางสาวน้ าเพชร  กิตติวารา ลูกจ้างชั่วคราว เลขานุการคณะท างาน 

มีหน้ำที่ 
๑. วางแผนการบริหารงานและจัดท าแผนปฏิบัติงาน/โครงการ/งาน  เสนอโครงการของบประมาณร่วมกับ

คณะท างาน 
๒. จัดท าระบบข้อมูล  และปฏิทินปฏิบัติงานร่วมกับคณะท างาน 



๓. วางแผนแนวทางการรับนักเรียน ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนในรูปแบบที่หลากหลาย 
๔. ด าเนินการรับสมัครนักเรียนใหม่ และประสานงานกับหน่วยรับสมัครนักเรียนในการจัดท าข้อมูลการรับ

สมัครนักเรียน จัดท าประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ 
๕. ออกเลขประจ าตัวนักเรียนเข้าใหม่  และจัดพิมพ์รายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 เมื่อเริ่มต้นปีการศึกษา 
๖. ด าเนินการ รับมอบตัว ลงทะเบียนประวัตินักเรียน และจ าหน่ายนักเรียน 
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
7. ฝ่ำยส่งเสริมและพัฒนำครู  ประกอบด้วย 

 นำงลอองพรรณ   เกษรสุวรรณ์  ครู   หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมและพัฒนำครู  

7.1 งำนส่งเสริมและพัฒนำผลงำน วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี  ประกอบด้วย 
1. นางมนัสชนก ตามวงค์   คร ู   หัวหน้าคณะท างาน 
2. นางคุณากร จิตตางกูร  คร ู   คณะท างาน 
3. นายปรีชา หยีดน้อย  คร ู   คณะท างาน 
4. นายพิพัฒน์ เชื้อเมืองพาน  คร ู   คณะท างาน 
5. นางทองเพียร สิงห์ชัย   คร ู   คณะท างาน 
6. นายธวัฒน ์ ก้างออนตา  คร ู   คณะท างาน 
7. นายเอนก ไชยบุตร   คร ู   เลขานุการคณะท างาน 

มีหน้ำที่  
1. วางแผนด าเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผลงานของบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
7.2 งำนพัฒนำสื่อและนวัตกรรม  ประกอบด้วย 

1. นางอ้อยใจ ทิพย์เนตร  คร ู   หัวหน้าคณะท างาน 
2. นางมนัสชนก    ตามวงค์   คร ู   คณะท างาน 
3. นาสุนีย์  ยามี   คร ู   คณะท างาน 
4. นายเอกลักษณ์   อุตตะมะแก้ว  คร ู   คณะท างาน 
5. นางสาวรุ่งทิพย์   นิโรจน ์   คร ู   คณะท างาน 
6. นางพัชรินทร์ บุญยืน   คร ู   คณะท างาน 
7. นายภาณุสรณ์ หน่อแก้ว  ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างานและเลขานุการ 
8. นายปรัชรัฏต์   ใจมา   ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
๑. วางแผนพัฒนาสื่อและนวัตกรรมโดยก าหนดรูปแบบวิธีการในการจัดกิจกรรม  ร่วมกับคณะกรรมการ

บริหารวิชาการ 
๒. จัดท าระบบข้อมูล  และปฏิทินปฏิบัติงานร่วมกับคณะท างาน 
๓. วิเคราะห์งาน รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานเพ่ือเสนอโครงการของบประมาณในการสนับสนุนการ

พัฒนา 
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 



7.3 งำนโครงกำรครูตน้แบบ  ประกอบด้วย 
1. นางลอองพรรณ เกษรสุวรรณ์  คร ู  หัวหน้าคณะท างาน 
2. นางทองเพียร สิงห์ชัย   คร ู  คณะท างาน 

มีหน้ำที่ 
๑. วางแผนพัฒนาครูร่วมกับคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
๒. จัดกิจกรรมพัฒนาครู โดยการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
8. ฝ่ำยพัฒนำและส่งเสริมศักยภำพนักเรียน ประกอบด้วย 

 นำงคุณำกร  จติตำงกูร  ครู 

8.1 งำนส่งเสริมอัจฉริยภำพนักเรียน ประกอบด้วย 
1. นางคุณากร  จิตตางกูร คร ู  หัวหน้าคณะท างาน 
2. นายปรีชา  หยีดน้อย คร ู  คณะท างาน 
3. นางธัญชิตา  รัตนาธรรม คร ู  คณะท างาน 
4. นางบุษบา  ปัดภัย  คร ู  คณะท างาน 
5. นายเกียรติไกร  ทนันชัย  คร ู  คณะท างาน  
6. นายวิชสิทธิ์บุญ  ยุรี  คร ู  คณะท างาน 
7. นางสร้อยทิพย์  แก้วหน่อ คร ู  คณะท างาน 
8. นางมนัสชนก  ตามวงค์  คร ู  คณะท างาน 
9. นายณัฐชนน  ศรีเมือง  คร ู  คณะท างาน 
10. นางทองเพียร  สิงห์ชัย  คร ู  คณะท างาน 
11. นายจิรวัฒน์  วโรภาษ  คร ู  คณะท างาน 
12. นายธีรพัฒน์  ขันใจ  คร ู  คณะท างานและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพของนักเรียนในทุก ๆ ด้าน และสรุปรายงานผลหลังการด าเนินกิจกรรม 
๒. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน 
๓. จัดท าระบบข้อมูล  และปฏิทินปฏิบัติงานกับผู้ร่วมงาน 
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
8.2 งำนโครงกำรตำมพระรำชด ำริ  ประกอบด้วย 

8.2.1 กิจกรรมสนองโครงกำรพระรำชด ำริ 
1. นางสายพิน  วงษารัตน์  คร ู  หัวหน้าคณะท างาน 
2. นายเกียรติไกร  ทนันชัย   คร ู  คณะท างาน 
3. นายธวัฒน ์  ก้างออนตา  คร ู  คณะท างาน 

8.2.2 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 
1. นายธวัฒน ์  ก้างออนตา  คร ู  หัวหน้าคณะท างาน 
2. นายณัฐชนน  ศรีเมือง   คร ู  คณะท างาน 



3. นางบุษบา  ปัดภัย   คร ู  คณะท างาน 
8.2.3 กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและป้องกันมลภำวะ 

1. นางคุณากร  จิตตางกูร  คร ู  หัวหน้าคณะท างาน 
2. นางทองเพียร  สิงห์ชัย   คร ู  คณะท างาน 
3. นายจักรรินทร์  เณรจาที  พนักงานราชการ  คณะท างาน 
4. นางสาวจุฑามาศ   วงศ์ชัย  พนักงานราชการ  คณะท างาน 

8.2.4 งำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 
1. นางคุณากร  จิตตางกูร  คร ู  หัวหน้าคณะท างาน 
2. นายปรีชา  หยีดน้อย  คร ู  คณะท างาน 
3. นางธัญชิตา  รัตนาธรรม  คร ู  คณะท างาน 
4. นายจิรวัฒน์  วโรภาษ   คร ู  คณะท างาน 

มีหน้ำที่ 
1. วางแผนพัฒนารูปแบบในการจัดกิจกรรมงานโครงการพระราชด าริ , กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง , 

กิจกรรมวิจัยสิ่งแวดล้อมและมลภาวะ  และกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กิจกรรมร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

2. จัดท าระบบข้อมูล  และปฏิทินปฏิบัติงานกับคณะท างาน 
3. พัฒนางานวิจัยสิ่งแวดล้อมและผลงานในโรงเรียน สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้การ

รักษาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ด าเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับโครงการพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4. พัฒนากิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. พัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโดย รณรงค์การปลูกต้นไม้ยืนต้น จัดท าป้ายชื่อต้นไม้เพ่ือการ

เรียนรู้กิจกรรมรณรงค์เพ่ือพัฒนาหรือป้องกันต้นไม้ยืนต้นและภูมิทัศน์  จัดแบ่งเขตพ้ืนที่ให้แต่ละ
ห้องเรียนรับผิดชอบดูแล บ ารุงรักษาต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับและสวนหย่อม จัดกิจกรรมให้ขวัญและ
ก าลังใจแก่ครูและนักเรียนในการดูแลรักษาเขตพ้ืนที่ 

6. สรุปการรายงานผล การจัดกิจกรรมให้ผู้บริหารทราบ 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
8.3 งำนวิเทศสัมพันธ์   ประกอบด้วย   

1. นางสร้อยทิพย์  แก้วหน่อย  คร ู  หัวหน้าคณะท างาน 
2. นางสาวนวลสวาท จอมใจ   คร ู  คณะท างาน 
3. นางหทัยรัตน์  อินทร์จันทร์  คร ู  คณะท างาน 
4. นางสาวจิณณ์ณิตา พงศ์จักรธนโชติ  คร ู  คณะท างานและเลขานุกา  

มีหน้ำที่ 
1. จัดท าแผนการด าเนินการและบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์  
2. ด าเนินการติดต่อประสานงานด้านการขอและให้ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งในและ

ต่างประเทศ  
3. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา ฝึกอบรม วิจัยหรือดูงาน แปลเอกสารและร่างโต้ตอบหนังสือ

ราชการ  



4. อ านวยความสะดวก แก่ผู้เชี่ยวชาญ นักศึกษาและชาวต่างประเทศที่มาเยือน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ด าเนินการ 

5. พัฒนางานวิเทศสัมพันธ์ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงานผลการด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์  
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
8.4   งำนสอนเสริมส ำหรับกลุ่มสนใจ (CSG : Comprelcrive  Study Group) 

1. นางอ้อยใจ  ทิพย์เนตร  คร ู  หัวหน้าคณะท างาน 
2. นางทองเพียร  สิงห์ไชย   คร ู  คณะท างาน 
3. นายปรีชา  หยีดน้อย  คร ู  คณะท างาน 
4. นางธัญชิตา  รัตนาธรรม  คร ู  คณะท างาน 
5. นางสร้อยทิพย์  แก้วหน่อ  คร ู  คณะท างาน 
6. นายนวมินทร์  วงค์ไชย   คร ู  คณะท างาน 
7. นางบุษบา  ปัดภัย   คร ู  คณะท างาน  
8. นางสาวศรัญญา  แสนแพง  พนักงานราชการ เลขานุการคณะท างาน 

มีหน้ำที่ 
๑. จัดท าระบบข้อมูล  ปฏิทินปฏิบัติงานกับคณะท างาน และรายงานผลการจัดกิจกรรมทุกภาคเรียน 
๒. วางแผนพัฒนารูปแบบในการจัดกิจกรรม ร่วมกับคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
๓. ด าเนินการเชิญวิทยากรภายใน-ภายนอก ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียน และอ านวยความสะดวกให้แก่

วิทยากร 
๔. ประสานงานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรและครูเวรเป็นรายเดือน  
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
8.5 งำนสอนเสริมตำมหลักสูตร GIn  ประกอบด้วย 

1. นางลอองพรรณ  เกษรสุวรรณ์  คร ู  หัวหน้าคณะท างาน 
2. นางสร้อยทิพย์  แก้วหน่อ  คร ู  คณะท างาน 
3. นายปรีชา  หยีดน้อย  คร ู  คณะท างาน 
4. นางทองเพียร  สิงห์ไชย   คร ู  คณะท างาน 
5. นางธัญชิตา  รัตนาธรรม  คร ู  คณะท างาน 
6. นายนวมินทร์  วงค์ไชย   คร ู  คณะท างาน 
7. นางบุษบา  ปัดภัย   คร ู  คณะท างาน  
8. นางสาวชลิตา  ชาญชุมภู  ลูกจ้างชั่วคราว เลขานุการคณะท างาน 

มีหน้ำที่ 
๑. จัดท าระบบข้อมูล  ปฏิทินปฏิบัติงานกับคณะท างาน และรายงานผลการจัดกิจกรรมทุกภาคเรียน 
๒. วางแผนพัฒนารูปแบบในการจัดกิจกรรม ร่วมกับคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
๓. ประสานงานในการเชิญวิทยากรภายใน-ภายนอก ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียน และอ านวยความ

สะดวกให้แก่วิทยากร 
๔. ประสานงานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรและครูเวรเป็นรายเดือน กรณีการจัดสอนเสริมเป็น

ช่วงระยะเวลาให้เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนแบบเหมาจ่าย 



๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

8.6  งำนโรงเรียนวิถีพุทธ  ประกอบด้วย 
๑. นายชัยนันท์  จินะพรม  คร ู  หัวหน้าคณะท างาน 
๒. นางศิริพร   ลิมปิวรรณ  คร ู  คณะท างาน 
๓. นายนรชัย  ปัญโญ   คร ู  คณะท างาน 
๔. นางสาวพพรรธน์  มณีรัตน์   คร ู  คณะท างาน 
๕. นายนวมินทร์  วงค์ไชย   คร ู  คณะท างาน 
๖. นางสายสมร  ใจสืบ   คร ู  คณะท างาน 

มีหน้ำที่ 
๑. จัดท าระบบข้อมูล  ปฏิทินปฏิบัติงานกับคณะท างาน และรายงานผลเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
๒. วางแผนพัฒนารูปแบบในการจัดกิจกรรม ร่วมกับคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
๓. จัดกิจกรรม ที่ส าคัญตามนโยบายของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
๔. ประสานงาน กับครูผู้สอนให้สอดแทรกหลักการตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

8.7 งำนสะเต็มศึกษำ 
1. นายพิพัฒน์  เชื้อเมืองพาน  คร ู  หัวหน้าคณะท างาน 
2. นายปรีชา  หยีดน้อย  คร ู  รองหัวหน้าคณะท างาน 
3. นางคุณากร  จิตตางกูร  คร ู  คณะท างาน 
4. นางสุนีย์   ยาม ี   คร ู  คณะท างาน 
5. นายณัฐชนน  ศรีเมือง   คร ู  คณะท างาน 
6. นางอ้อยใจ  วิชัยศิริ   คร ู  คณะท างาน 
7. นางมนัสชนก  ตามวงค์   คร ู  คณะท างาน 
8. นางสาวสุณัฐชา  โนจิตร   คร ู  คณะท างาน 
9. นางประภัสสร  ทับทอง   คร ู  คณะท างาน 
10. นายเอกลักษณ์  อุตะมะแก้ว  คร ู  คณะท างาน 
11. นายบุญเลิศ  จรัส   คร ู  คณะท างาน 
12. นายนรชัย  ปัญโญ   คร ู  คณะท างาน 
13. นางกาญจนา  ค าจีนะ   คร ู  คณะท างาน 
14. นายนวมินทร์  วงค์ไชย   คร ู  คณะท างาน 
15. นายเวชยันต์  รัตนพงศ์สกุล  ลูกจ้างชั่วคราว คณะท างาน 
16. นางยุวดี   แสนทรงสิริ  คร ู  เลขานุการคณะท างาน 
17. นางสาวพัชรีญา  ส่งแสง             พนักงานราชการ ผู้ช่วยเลขานุการคณะท างาน 
18. นางสาวศรัญญา  แสนแพง  พนักงานราชการ ผู้ช่วยเลขานุการคณะท างาน 

มีหน้ำที่ 
1. ร่วมประชุมวางแผนการด าเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในโรงเรียน 
2. ขยายผลการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาให้กับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 



 

8.8  งำนส่งเสริมงำนวิจัยและโครงงำนนักเรียน ระดับชำติ/นำนำชำติ  ประกอบด้วย 
1. นายเอนก  ไชยบุตร   คร ู  หัวหน้าคณะท างาน 
2. นางทองเพียร  สิงห์ชัย   คร ู  รองหัวหน้าคณะท างาน 
3. นางคุณากร  จิตตางกูร  คร ู  คณะท างาน 
4. นางสาวรุ่งทิพย์  นิโรจน ์   คร ู  คณะท างาน 
5. นางสุนีย์            ยาม ี   คร ู  คณะท างาน 
6. นายนวมนิทร์  วงค์ไชย   คร ู  คณะท างาน 
7. นางมนัสชนก  ตามวงค์   คร ู  คณะท างาน 
8. นายปรีชา  หยีดน้อย  คร ู  คณะท างาน 
9. นายเอกลักษณ์  อุตะมะแก้ว  คร ู  คณะท างาน 

มีหน้ำที่ 
๑. จัดท าระบบข้อมูล  ปฏิทินปฏิบัติงานกับคณะท างาน และสรุปผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
๒. วางแผนพัฒนารูปแบบในการจัดกิจกรรม ร่วมกับคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
๓. ประสานงาน กับครูผู้สอนเพ่ือให้กิจกรรมเกี่ยวกับโครงงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

8.9  งำนอำเซียนศึกษำ  ประกอบด้วย 
๑. นายประชา วงค์ศรีดา คร ู  หัวหน้าคณะท างาน 
๒. นางมยุรี           มูลสวัสดิ์ คร ู  รองหัวหน้าคณะท างาน  
๓. นางสายพิน     วงษารัตน์  คร ู  คณะท างาน 
๔. นายจุลดิษฐ     วีรศิลป์  คร ู  คณะท างาน 
๕. นายบรรจง      อาทิตย์สาม  คร ู  คณะท างาน 
๖. นายวิรัตน์       แก้วเป็ง   คร ู  คณะท างาน 
๗. นายชัยนันท์     จินะพรม คร ู  คณะท างาน 
๘. นางคุณากร จิตตางกูร คร ู  คณะท างาน 
๙. นายปรีชา หยีดน้อย       คร ู  คณะท างาน 
๑๐. นางธัญชิตา รัตนาธรรม คร ู  คณะท างาน 
๑๑. นายณัฐชนน ศรีเมือง  คร ู  คณะท างาน 
๑๒. นางมนัสชนก ตามวงค์  คร ู  คณะท างาน 
๑๓. นายเกียรติไกร ทนันชัย  คร ู  คณะท างาน  
๑๔. นายวิชสิทธิ์บุญ ยุรี  คร ู  คณะท างาน 
๑๕. นางสร้อยทิพย์ แก้วหน่อ คร ู  คณะท างาน 
๑๖. นางบุษบา        ปัดภัย  คร ู  เลขานุการคณะท างาน 

มีหน้ำที่ 
๑. จัดท าระบบข้อมูล  ปฏิทินปฏิบัติงานกับคณะท างาน และรายงานผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
๒. วางแผนพัฒนารูปแบบในการจัดกิจกรรม และด าเนินการจัดกิจกรรมอาเซียน 
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 



 
8.10  งำนโอลิมปิกวิชำกำร  ประกอบด้วย 

1. นายจิรวัฒน์ วโรภาษ  คร ู  หัวหน้าคณะท างาน 
2. นางคุณากร จิตตางกูร คร ู  คณะท างาน 
3. นายปรีชา หยีดน้อย       คร ู  คณะท างาน 
4. นางทองเพียร สิงห์ชัย  คร ู  คณะท างาน 
5. นายพิพัฒน์ เชื้อเมืองพาน คร ู  คณะท างาน 
6. นายธวัฒน ์ ก้างออนตา คร ู  คณะท างาน 
7. นางมยุรี  มูลสวัสดิ์ คร ู  คณะท างาน 
8. นางมนัสชนก ตามวงค์  คร ู  คณะท างาน 
9. นายเอนก ไชยบุตร  คร ู  เลขานุการคณะท างาน 
10. นายธีรพัฒน์ ขันใจ  คร ู  เลขานุการคณะท างาน 
11. นางสาวชลิตา ชาญชมพู ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ช่วยเลขานุการคณะท างาน 
12. นางสาววราภรณ์   แบ่งดี  พนักงานราชการ ผู้ช่วยเลขานุการคณะท างาน 

มีหน้ำที่ 
๑. จัดท าระบบข้อมูล  ปฏิทินปฏิบัติงานกับผู้ร่วมงาน และรายงานผลการด าเนินงานทุกปีการศึกษา 
๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมและเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการเข้าสอบเพ่ือคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

โอลิมปิกวิชาการ 
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

8.11 งำนเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ  ประกอบด้วย 
1. นางสาวนวลสวาท จอมใจ   คร ู  หัวหน้าคณะท างาน 
2. นางสร้อยทิพย์ แก้วหน่อ  คร ู  รองหัวหน้าคณะท างาน 
3. นายปรีชา  หยีดน้อย  คร ู  คณะท างาน 
4. นางทองเพียร สิงห์ชัย   คร ู  คณะท างาน 
5. นางคุณากร  จิตตางกูร  คร ู  คณะท างาน 
6. นายพิพัฒน์  เชื้อเมืองพาน  คร ู  คณะท างาน 
7. นางมนัสชนก ตามวงค์   คร ู  คณะท างาน 
8. นางกฤษณา    จันต๊ะคาด  คร ู  คณะท างาน  
9. นางพัชราภรณ์     คุณาธรภักดี  คร ู  คณะท างาน  
10. นางหทัยรัตน์     อินทร์จันทร์  คร ู  คณะท างาน  
11. นางสาวสุรีรัตน์      จันทร์สกาว  คร ู  คณะท างาน  
12. นางคะนึงนิจ พลตรี   คร ู  คณะท างาน  
13. นางสาวจิณณ์ณิตา พงศ์จักรธนโชติ  คร ู  คณะท างาน  
14. นางสาวนาถวดี นิวรรัมย์   ลูกจ้างชั่วคราว เลขานุการคณะท างาน  
15. นางสาวอมรรัตน์ อนุพงศานุกูล  ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ช่วยเลขานุการคณะท างาน 

มีหน้ำที ่
1. จัดท าแผน วางแผนเพื่อหาความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนเครือข่ายทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ  รวมทั้งการวางแผนด าเนินกิจกรรมทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง 



2. จัดกิจกรรมด้านวิชาการ ได้แก่ การน าเสนอผลงานโครงงาน การแสดงผลงานโครงงาน ร่วมกับ
โรงเรียนเครือ 

3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

9.  ฝ่ำยพัฒนำนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ ประกอบด้วย 

 นำงอรุณี ผ่องใส  ครู 

9.1  งำนหอสมุดกลำง  ประกอบด้วย 
๑. นางอรุณี  ผ่องใส   คร ู  หัวหน้าคณะท างาน 
๒. นางสาวพลับพลึง  ก าแพง   ลูกจ้างชั่วคราว คณะท างาน 
๓. นางสาวฉัตรทริกา นะนักวัฒน์  ลูกจ้างชั่วคราว คณะท างาน  

มีหน้ำที่ 
๑. จัดท าระบบข้อมูล  ปฏิทินปฏิบัติงานกับคณะท างาน และรายงานผลการด าเนินงานทุกภาคเรียน 
๒. ด าเนินงานห้องสมุด  การจัดห้องสมุด การจัดซื้อหนังสือ บริการยืม – ส่งให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

ของการจัดห้องสมุดโรงเรียน 
๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ สัปดาห์ห้องสมุด และสรุปผลการจัดกิจกรรม 
๔. จัดเก็บรวบรวมวัสดุสารนิเทศ  ลงทะเบียนสิ่งพิมพ์  และวัสดุสารนิเทศให้เป็นปัจจุบัน 
๕. ให้บริการห้องสมุดเสียง  สื่อมัลติมีเดีย 
๖. จัดป้ายนิเทศ  จัดแสดงแนะน าหนังสือ  และให้บริการตอบค าถามช่วยการค้นคว้า 
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
9.2  ศูนย์คอมพิวเตอร์  ประกอบด้วย 

๑. นางมนสัชนก ตามวงค์   คร ู  หัวหน้าคณะท างาน 
๒. นางสุนีย์           ยามี   คร ู  รองหัวหน้าคณะท างาน 
๓. นายภาณุสรณ์ หน่อแก้ว  ลูกจ้างชั่วคราว คณะท างาน 
๔. นายปรัชรัฎต์ ใจมา   ลูกจ้างชั่วคราว เลขานุการคณะท างาน 

มีหน้ำที่ 
1. จัดเตรียมห้องคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์/ระบบปฏิบัติการสืบค้น/ระบบอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน ให้

เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากรในโรงเรียน 
2. จัดบริการซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/การลงโปรแกรมให้แก่บุคลากรภายในโรงเรียน  
 

9.3  ศูนย์เอกสำร ต ำรำเรียน และอัดส ำเนำ  ประกอบด้วย 
1. นางอ้อยใจ  ทิพย์เนตร  คร ู  หัวหน้าคณะท างาน 
2. นางบัวตูม  ออนตะไคร้  คร ู  คณะท างาน 
3. นายเอกลักษณ์  อุตะมะแก้ว  คร ู  คณะท างาน 
4. นายภูริภัทร  ใจมา   ลูกจ้างชั่วคราว คณะท างานและเลขานุการ 

 
 



มีหน้ำที่ 
1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าตาราเอกสารการสอนของครู /ตรวจสอบความถูกต้องและให้ค าแนะน าใน

การท าเอกสารให้ถูกต้องตามระบบ  
2. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

9.4 งำนสำรสนเทศ 
1. นายอุดร   ฮ่องลึก   คร ู  หัวหน้าคณะท างาน 
2. นายเอกลักษณ์  อุตะมะแก้ว  คร ู  รองคณะท างาน 
3. นางลอองพรรณ   เกษรสุวรรณ  คร ู  คณะท างาน 
4. นางสาวสุณัฐชา    โนจิตร   คร ู  คณะท างาน 
5. นางอรุณี   ผ่องใส   คร ู  คณะท างาน 
6. นายประชา   วงค์ศรีดา  คร ู  คณะท างาน 
7. นางสาวสุรีรัตน์    จันทร์สกาว  คร ู  คณะท างาน 
8. นายเกียรติไกร    ทนันชัย   คร ู  คณะท างาน 
9. นางสาวพพรรธน์   มณีรัตน์   คร ู  คณะท างาน 
10. นายณัฐชนน    ศรีเมือง   คร ู  คณะท างาน 
11. นายจักรรินทร์  เณรจาที   พนักงานราชการ คณะท างาน 
12. นายภาณุสรณ์  หน่อแก้ว  ลูกจ้างชั่วคราว เลขานุการคณะท างาน 

มีหน้ำที่ 
1. จัดท าสารสนเทศของโรงเรียน 
2. รวบรวมข้อมูลโรงเรียนจัดท าเป็นสารสนเทศของโรงเรียนทุกภาคเรียน 
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
10.  ฝ่ำยกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  ประกอบด้วย 

นำงยุวดี  แสนทรงสิริ ครู  หัวหน้ำคณะท ำงำน ประกอบด้วย 

10.1  งำนแนะแนว ประกอบด้วย 
๑. นางสายสมร  ใจสืบ  คร ู   หัวหน้าคณะท างาน 
๒. นางสาวศิริพร ทองยู  ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 

มีหน้ำที่ 
1. จัดท าแผนงาน / โครงการ กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงานแนะแนว 
2. จัดบริการแนะแนว บริการแก่นักเรียนทุกคน ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล การ

ให้ค าปรึกษา การบริการสนเทศ การบริการจัดวางตัวบุคคล และการติดตามผลเพ่ือบริการ
ผู้เกี่ยวข้องและมีส่วนได้เสีย 

3. จัดกิจกรรมแนะแนวในชั่วโมงเรียนและจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ทุกระดับชั้น 
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ประเภทการฟัง

บรรยายด้านต่าง ๆ 
5. จัดรวบรวมข้อมูลสถิติ ผลการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบการศึกษา 



6. ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ โดยประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบข้อมูล คัดเลือก ประสานงาน
กับมหาวิทยาลัย สร้างเครือข่ายแนะแนวการศึกษาต่อ 

7. ด าเนินงานกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพ่ือการศึกษา 
8. รายงานผลการศึกษาของนักเรียนกองทุนเงินกู้ยืม และนักเรียนทุนทุกประเภท 
9. ด าเนินงานเกี่ยวกับทุนการศึกษาของโรงเรียน ประกอบด้วย หาทุน พิจารณาคัดเลือก ประกาศผล 

นักเรียนได้รับทุน ด าเนินงานพิธีมอบทุนการศึกษา 
10. ติดตามผล ประเมินผล สรุปและรายงานผลการด าเนินงานแนะแนว เพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดี

ขึ้น 
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

10.2  งำนส่งเสริมกำรอ่ำน ประกอบด้วย 
๑. นางอรุณี  ผ่องใส   คร ู  หัวหน้าคณะท างาน 
๒. นางศิริพร           ลิมปิวรรณ  คร ู  รองหัวหน้าคณะท างาน 
๓. นางบัวตูม       ออนตะไคร้  คร ู  คณะท างาน 
๔. นางสาวสรัญทร     ปุกค านวล  คร ู  คณะท างาน 
๕. นางธัญชิตา          รัตนาธรรม  คร ู  คณะท างาน 
๖. นางทองเพียร สิงห์ชัย   คร ู  คณะท างาน 
๗. นายปรีชา  หยีดน้อย        คร ู  คณะท างาน 
๘. นางบุษบา  ปัดภัย   คร ู  คณะท างาน 
๙. นายณัฐชนน  ศรีเมือง   คร ู  คณะท างาน 
๑๐. นายเกียรติไกร ทนันชัย   คร ู  คณะท างาน  
๑๑. นายวิชสิทธิ์บุญ ยุรี   คร ู  คณะท างาน 
๑๒. นางสร้อยทิพย์ แก้วหน่อ  คร ู  คณะท างาน 
๑๓. นางสาวพลับพลึง ก าแพง   ลูกจ้างชั่วคราว เลขานุการคณะท างาน 
๑๔. นางสาวฉัตรฑริกา นะนักวัฒน์  ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ช่วยเลขานุการคณะท างาน 

มีหน้ำที่ 
1. จัดกิจกรรมเสวนาหนังสือ ส าหรับนักเรียนทุกระดับชั้น 
2. สรุปรายงานผลทุกปีการศึกษา 
3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

10.3 งำนกิจกรรมชุมนุม ประกอบด้วย 
๑. นางสาวสุรีรัตน์  จันทร์สกาว  คร ู  หัวหน้าคณะท างาน 
๒. นายภาณุสรณ์  หน่อแก้ว  ลูกจ้างชั่วคราว คณะท างาน 
๓. นางสาวนาถวดี  นิวรรัมย์   ลูกจ้างชั่วคราว คณะท างาน 

มีหน้ำที่ 
1. ท าหน้าที่ก าหนดแผนการจัดกิจกรรมชุมนุมให้เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา  
2. จัดกิจกรรมชุมนุมให้แก่นักเรียนในทุกระดับชั้น เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน 
3. ก ากับติดตามดูแลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ และสรุป

กิจกรรมทุกปีการศึกษา 
4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 



10.4 งำนลูกเสือ ประกอบด้วย 
๑. นายบุญเลิศ  จรัส   คร ู  หัวหน้าคณะท างาน 
๒. นางมยุรี   มูลสวัสดิ์  คร ู  คณะท างาน 
๓. นายจุลดิษฐ  วีรศิลป์   คร ู  คณะท างาน 
๔. นายเกียรติไกร   ทนันชัย   คร ู  คณะท างาน 
๕. นางกฤษณา    จนัต๊ะคาด         คร ู  เลขานุการคณะท างาน 

มีหน้ำที่ 
๑. ท าหน้าที่ก าหนดแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือให้เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา และนโยบาย 
๒. จัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนสูงสุดตามหลักสูตร

สถานศึกษา 
๓. ก ากับติดตามดูแลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่หัวหน้าฝ่ายวิชาการมอบหมาย 

 
10.5 งำนนักศึกษำวิชำทหำร ประกอบด้วย 

๑. นายปรีชา  หยีดน้อย  คร ู  หัวหน้าคณะท างาน 
๒. นายก่อเกียรติ  ศิจิตต์   คร ู  รองหัวหน้าคณะท างาน 
๓. นายณัฐชนน  ศรีเมือง   คร ู  คณะท างาน 
๔. นางกาญจนา  ค าจีนะ   คร ู  เลขานุการคณะท างาน 

มีหน้ำที่ 
๑. ท าหน้าที่ก าหนดแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารให้เป็นไปตามหลักสูตร 
๒. จัดกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารและน านักเรียนเข้ารับการฝึกกิจกรรมอาสาสมัครรักษาดินแดนเพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพและส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนสูงสุดตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๓. ก ากับติดตามดูแลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ 
๔. ติดตามผลการจัดกิจกรรมนักเรียนพร้อมกับจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องในกิจกรรม 
๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

10.6  งำนกิจกรรมค่ำยจริยธรรม  ประกอบด้วย 
๑. นายชัยนันท์ จินะพรม  คร ู  หัวหน้าคณะท างาน 
๒. นายจุลดิษฐ์     วีรศิลป์   คร ู  คณะท างาน  
๓. นางสายพิน     วงษารัตน์  คร ู  คณะท างาน  
๔. นางมยุรี           มูลสวัสดิ์  คร ู  คณะท างาน  
๕. นายบรรจง      อาทิตย์สาม  คร ู  คณะท างาน  
๖. นายวิรัตน์       แก้วเป็ง   คร ู  คณะท างาน  
๗. นายประชา      วงค์ศรีดา  คร ู  คณะท างาน  
๘. นางบุษบา        ปัดภัย   คร ู  คณะท างาน  

มีหน้ำที่ 
๑. ท าหน้าที่ก าหนดแผนการจัดกิจกรรมค่ายจริยธรรมให้เป็นไปตามหลักสูตร 
๒. จัดค่ายจริธรรม คุณธรรม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนสูงสุดตามหลักสูตร

สถานศึกษา 



๓. ก ากับติดตามดูแลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ 
๔. ติดตามผลการจัดกิจกรรมนักเรียนพร้อมกับจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องในกิจกรรม 
๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
10.7  งำนกิจกรรมค่ำยวิชำกำร ประกอบด้วย 

๑. นายจิรวัฒน์ วโรภาษ   คร ู  หัวหน้าคณะท างาน 
๒. นางทองเพียร สิงห์ชัย   คร ู  คณะท างาน 
๓. นายปรีชา หยีดน้อย  คร ู  คณะท างาน 
๔. นางสร้อยทิพย์ แก้วหน่อ  คร ู  คณะท างาน 
๕. นางมนัสชนก ตามวงค์   คร ู  คณะท างาน 
๖. นายธีรพัฒน์ ขันใจ   คร ู  คณะท างาน 
๗. นางสายสมร ใจสืบ   คร ู  คณะท างาน 

มีหน้ำที่ 
๑. ท าหน้าที่ก าหนดแผนการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการให้เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา และนโยบาย 
๒. จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนสูงสุดตามหลักสูตร

สถานศึกษา 
๓. ก ากับติดตามดูแลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ 
๔. ติดตามผลการจัดกิจกรรมนักเรียนพร้อมกับจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องในกิจกรรม 
๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
10.8  งำนกิจกรรมศึกษำดูงำน ประกอบด้วย 

๑. นางคุณากร  จิตตางกูร คร ู   หัวหน้าคณะท างาน 
๒. นางยุวดี   แสนทรงสิริ คร ู   คณะท างาน 
๓. นางมยุรี   มูลสวัสดิ์ คร ู   คณะท างาน 
๔. นายปรีชา  หยีดน้อย คร ู   คณะท างาน 
๕. นางธัญชิตา  รัตนาธรรม คร ู   คณะท างาน 
๖. นางบุษบา  ปัดภัย  คร ู   คณะท างาน 
๗. นายเกียรติไกร  ทนันชัย  คร ู   คณะท างาน  
๘. นายวิชสิทธิ์บุญ  ยุรี  คร ู   คณะท างาน 
๙. นางสร้อยทิพย์  แก้วหน่อ คร ู   คณะท างาน 
๑๐. นายณัฐชนน  ศรีเมือง  คร ู   คณะท างาน 
๑๑. นายจักรรินทร์  เณรจาที  พนักงานราชการ  คณะท างาน 
๑๒. นางสาชนิกานต์  สุรณีย์   พนักงานราชการ  คณะท างาน 
๑๓. นางสาศรัญญา  แสนแพง  พนักงานราชการ  คณะท างาน 
๑๔. นางสาวชลิตา  ชาญชุมภู ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 
๑๕. นางสาวพิมพาภรณ์ บุญสง่า  ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 
๑๖. นายเวชยันต์  รัตนพงศ์สกุล ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 
๑๗. นายภาณุสรณ์  หน่อแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน  



๑๘. นายปรัชรัฎต์  ใจมา  ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 
๑๙. นางสาวจุฑามาศ  วงศ์ชัย   พนักงานราชการ  เลขานุการและคณะท างาน 
๒๐. นางสาววราภรณ์  แบ่งดี  พนักงานราชการ   ผู้ช่วยเลขานุการและคณะท างาน 
๒๑. นางสาวพัชรีญา  ส่งแสง   พนักงานราชการ    ผู้ช่วยเลขานุการและคณะท างาน 

มีหน้ำที่ 
๑. ท าหน้าที่ก าหนดแผนการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา และนโยบาย 
๒. จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนสูงสุดตามหลักสูตร

สถานศึกษา 
๓. ก ากับติดตามดูแลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ 
๔. ติดตามผลการจัดกิจกรรมนักเรียนพร้อมกับจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องในกิจกรรม 
๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
10.9  งำนกิจกรรมทักษะชีวิต ประกอบด้วย 

๑. นางมยุรี   มูลสวัสดิ์  คร ู   หัวหน้าคณะท างาน 
๒. นางสาวมนทิชา  โสนนิล   ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 
๓. นางสาวมัตติกา  แก้วข้าว   ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 
๔. นางสาวฤทัยรัตน์  สมเป็ง   ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 
๕. นางสาววิภาณี  ชุมภูรัตน์  ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 
๖. นางสาวรัตน์ดาวรรณ ปิงสุแสง   ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 
๗. นางสาววธิดา  ทองใบ   ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 
๘. นางสาวกรรณิการ์ ลือชัย   ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 
๙. นางสาวอภิญญา   มากอยู่   ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 
๑๐. นายเอกพล  จันทนะ   ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 
๑๑. นายขจรพัชร์  หนูแก้ว   ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 
๑๒. นายภูมิพัฒน์  สืบค าเปียง  ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 
๑๓. นายคาวี   ธิมาชัย   ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 
๑๔. นายรุ่งโรจน์  กันธิยะ   ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 
๑๕. นายธีระนัย  จันทร์สุข  ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 
๑๖. นางสาวกมลลักษณ์ ด้วงวิเศษ  ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน  
๑๗. นางสาวสุพัตรา   นันต๊ะฤทธิ์  ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 
๑๘. นางสาววัชรินทร์  ท าทอง   ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 
๑๙. นางสาวอรวรรณ  อัคนิบุตร  ลูกจ้างชั่วคราว คณะท างานและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
๑. ท าหน้าที่ก าหนดแผนการจัดกิจกรรมทักษะชีวิตให้เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา และนโยบาย 
๒. จัดกิจกรรมทักษะชีวิต เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนสูงสุดตามหลักสูตร

สถานศึกษา 
๓. ก ากับติดตามดูแลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ 
๔. ติดตามผลการจัดกิจกรรมนักเรียนพร้อมกับจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องในกิจกรรม 



๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

10.10 งำนกิจกรรมเพื่อโรงเรียน สังคมและสำธำรณประโยชน์ ประกอบด้วย 
๑. นางยุวดี   แสนทรงสิริ คร ู  หัวหน้าคณะท างาน 
๒. ครูประจ าชั้นทุกคน     คณะท างาน 
๓. นางสายสมร  ใจสืบ  คร ู  คณะท างานและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
๑. ท าหน้าที่ก าหนดแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือโรงเรียน สังคมและสาธารณประโยชน์ ให้เป็นไปตามหลักสูตร

สถานศึกษา และนโยบาย 
๒. จัดกิจกรรมเพ่ือโรงเรียน สังคมและสาธารณประโยชน์ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและส่งผลต่อการพัฒนา

ผู้เรียนสูงสุดตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๓. ก ากับติดตามดูแลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
10.10 งำนกิจกรรมส่งเสริมควำมเป็นไทย  ประกอบด้วย 

1. นายเกียรติไกร  ทนันชัย  คร ู  หัวหน้าคณะท างาน 
2. นายวราวุธ  ใสวรรณ์  คร ู  คณะท างาน 
3. นางจอมขวัญรพี  ชราชิต  คร ู  คณะท างานและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1. ท าหน้าที่ก าหนดแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย ให้เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา และ

นโยบาย 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนสูงสุดตาม

หลักสูตรสถานศึกษา 
3. ก ากับติดตามดูแลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ 
4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มบริหำรงบประมำณ 
นำยจีรศักดิ์ จันต๊ะ  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงบประมำณ 

นำงสุนีย์ ยำมี  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ 

คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ ประกอบด้วย 
 1. นายจีรศักดิ์   จันต๊ะ  รองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
 2. นางสุนีย์   ยาม ี  คร ู  รองประธานกรรมการ 
 3. นายประชา   วงค์ศรีดา คร ู  กรรมการ 
 4. นางกฤษณา   จันต๊ะคาด คร ู  กรรมการ 
 5. นางบุษบา   ปัดภัย  คร ู  กรรมการ 
 6. นายก่อเกียรติ   ศิจิตต ์  คร ู  กรรมการ 
 7. นางสาวอุรารัตน์ แก้วศิลา คร ู  กรรมการ 
 8. นางประภัสสร   ทับทอง คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
 9. นายแมนรักษ์   เปรมทอง คร ู  ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
บทบำทหน้ำที่ 
 1. วิเคราะห์ปัญหา และก าหนดแนวทางหรือก าหนดมาตรฐานของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 2. ประชุม วางแผนและก าหนดนโยบายของกลุ่มบริหารงบประมาณ ให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน 
 3. จัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกลุ่มบริหารงบประมาณของโรงเรียน 
 4. ประสานความร่วมมือในการพัฒนากลุ่มบริหารงบประมาณในโรงเรียนและองค์กรอ่ืน 
 5. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

1. ฝ่ำยบริหำรส ำนักงำนกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
1.1 งำนส ำนักงำนกลุ่มบริหำรงบประมำณ ประกอบด้วย 
 1. นายจีรศักดิ์   จันต๊ะ รองผู้อ านวยการ หัวหน้างาน 
 2. นางสุนีย์   ยาม ี คร ู  ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
 3. นายก่อเกียรติ   ศิจิตต ์ คร ู  คณะท างาน 
 4. นางประภัสสร   ทับทอง คร ู  เลขานุการคณะท างาน 
บทบำทหน้ำที่ 
 1. วางแผนการปฏิบัติงาน ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ ร่วมกับ คณะกรรมการติดตาม 

ดูแลประเมินผลและพัฒนาระบบการท างานในกลุ่มฯให้มีประสิทธิภาพ จัดท ารายงานการ ปฏิบัติงานและ
โครงการของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 2. รับแนวปฏิบัติจากรองผู้อ านวยการ ฯ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ เพื่อก ากับ ดูแล ติดตามงานภายในกลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

 3. ประสานงานกับกลุ่มงานต่างๆ ในกลุ่มบริหารบริหารงบประมาณ ตามที่ได้รับมอบหมายจากรอง
ผู้อ านวยการ ฯ เพื่อให้งานของกลุ่มบริหารงบประมาณ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 4. ก ากับติดตาม แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานบริหารงบประมาณ เพ่ือให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบของ
ทางราชการ 

 



 5. จัดระบบข้อมูลสถิติ หลักฐานเอกสารข้อมูลสารสนเทศและสารสนเทศของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายหรือสั่งการจากผู้อ านวยการเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนางานของโรงเรียน 

1.2 งำนแผนงำนกลุ่มบริหำรงบประมำณ ประกอบด้วย 
  นำงสุนีย์   ยำมี ครู 
บทบำทหน้ำที่ 
 1. วางแผนการปฏิบัติงาน ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณร่วมกับ คณะกรรมการติดตาม 

ดูแล ประเมินผลและพัฒนาระบบการท างานในกลุ่มฯ ให้มีประสิทธิภาพ จัดท ารายงานการปฏิบัติงาน
และโครงการของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 2. รับแนวปฏิบัติจากรองผู้อ านวยการกิจการนักเรียนประจ า เพ่ือก ากับ ดูแล ติดตามงานภายในกลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

 3. ประสานงานกับกลุ่มงานต่างๆ ในกลุ่มบริหารงบประมาณ ตามที่ได้รับมอบหมายจากรองผู้อ านวยการฯ 
เพ่ือให้งานของกลุ่มบริหารงบประมาณ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 4. ก ากับติดตาม แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ เพ่ือให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ
ของทางราชการ 

 5. จัดระบบข้อมูลสถิติ หลักฐานเอกสารข้อมูลสารสนเทศและสารสนเทศของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายหรือสั่งการจากผู้อ านวยการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนางานของโรงเรียน 

1.3 งำนเลขำนุกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ ประกอบด้วย 
  นำงประภัสสร  ทับทอง ครู 
บทบำทหน้ำที่ 
 1. วางแผนการปฏิบัติงาน ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณร่วมกับ คณะกรรมการติดตาม 

ดูแล ประเมินผลและพัฒนาระบบการท างานในกลุ่มฯให้มีประสิทธิภาพ จัดท ารายงานการปฏิบัติงานและ
โครงการของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 2. รับแนวปฏิบัติจากรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ เพ่ือก ากับ ดูแล ติดตามงานภายในกลุ่ม
บริหารงบประมาณ 

 3. ประสานงานกับกลุ่มงานต่างๆในกลุ่มบริหารงบประมาณ ตามที่ได้รับมอบหมายจากรองผู้อ านวยการฯ 
เพ่ือให้งานของกลุ่มบริหารงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 4. ก ากับติดตาม แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณเพ่ือให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ
ของทางราชการ 

 5. จัดระบบข้อมูลสถิติ หลักฐานเอกสารข้อมูลสารสนเทศและสารสนเทศของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายหรือสั่งการจากผู้อ านวยการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนางานของโรงเรียน 

1.4 งำนพัสดุกลุ่มบริหำรงบประมำณ ประกอบด้วย 
  นำยจีรศักดิ์ จันต๊ะ  รองผู้อ ำนวยกำร 
บทบำทหน้ำที่ 
 1. เสนอโครงการของบประมาณร่วมกับผู้ร่วมงาน 
 2. จัดระบบข้อมูลและปฏิทินปฏิบัติงานกับผู้ร่วมงาน 
 3. ตรวจสอบพัสดุคงเหลือตามบัญชีจากพัสดุกลางของโรงเรียน 



 4. ติดตาม เกี่ยวพัสดุของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 5. จัดท าข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือประชาสัมพันธ์ในที่เปิดเผย ถูกต้อง ชัดเจน และสามารถถือปฏิบัติได้ 
 6. เบิกใช้ดูแลบ ารุงรักษาวัสดุ – ครุภัณฑ์ประจ างาน โดยใช้ระบบ ๕ ส 
 7. เก็บรักษาหนังสือ – เอกสารราชการเก่ียวกับงาน 
 8. สรุปประเมินผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
 9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ทีไ่ด้รับมอบหมายหรือสั่งการจากผู้อ านวยการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนางานของโรงเรียน 

1.5 งำนบุคลำกรกลุ่มบริหำรงบประมำณ ประกอบด้วย 

 นำยจีรศักดิ์ จันต๊ะ  รองผู้อ ำนวยกำร 
บทบำทหน้ำที่ 
 1. เสนอโครงการของบประมาณร่วมกับผู้ร่วมงาน 
 2. จัดระบบข้อมูลและปฏิทินปฏิบัติงานกับผู้ร่วมงาน 
 3. เสนอร่าง จัดพิมพ์หนังสือโต้ตอบทุกประเภท และจัดเก็บส าเนาคู่ฉบับของหนังสือทุกฉบับ 
 4. ติดตามเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจ า 
 5. เก็บรักษาหนังสือ – เอกสารราชการเก่ียวกับงาน 
 6. สรุปประเมินผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายหรือสั่งการจากผู้อ านวยการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนางานของโรงเรียน 

1.6 งำนประเมินผลกลุ่มบริหำรงบประมำณ ประกอบด้วย 
  นำยจีรศักดิ์        จันต๊ะ รองผู้อ ำนวยกำร 
บทบำทหน้ำที่ 
 1. เสนอโครงการของบประมาณร่วมกับผู้ร่วมงาน 
 2. จัดระบบข้อมูลและปฏิทินปฏิบัติงานกับผู้ร่วมงาน 
 3. เสนอร่าง จัดพิมพ์หนังสือโต้ตอบทุกประเภท และจัดเก็บส าเนาคู่ฉบับของหนังสือทุกฉบับ 
 4. ติดตามเก่ียวกับการประเมินผลของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 5. เก็บรักษาหนังสือ – เอกสารราชการเกี่ยวกับงาน 
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายหรือสั่งการจากผู้อ านวยการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนางานของโรงเรียน 

1.7 งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำกลุ่มบริหำรงบประมำณ ประกอบด้วย 
  นำงประภัสสร       ทับทอง ครู 
บทบำทหน้ำที่ 
 1. เสนอโครงการของบประมาณร่วมกับผู้ร่วมงาน 
 2. จัดระบบข้อมูลและปฏิทินปฏิบัติงานกับผู้ร่วมงาน 
 3. เสนอร่าง จัดพิมพ์หนังสือโต้ตอบทุกประเภท และจัดเก็บส าเนาคู่ฉบับของหนังสือทุกฉบับ 
 4. วางแผนจัดระบบโครงสร้างการประกันคุณภาพในกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 5. น าเกณฑ์การประเมินต่างๆ มาติดตามและพัฒนาเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายหรือสั่งการจากผู้อ านวยการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนางานของโรงเรียน 

 



1.8 งำนสวัสดิกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
  นำงประภัสสร      ทับทอง ครู 
บทบำทหน้ำที่ 
 1. เสนอโครงการของบประมาณร่วมกับผู้ร่วมงาน 
 2. จัดระบบข้อมูลและปฏิทินปฏิบัติงานกับผู้ร่วมงาน 
 3. เสนอร่าง จัดพิมพ์หนังสือโต้ตอบทุกประเภท และจัดเก็บส าเนาคู่ฉบับของหนังสือทุกฉบับ 
 4. วางแผนจัดระบบโครงสร้างการประกันคุณภาพในกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 5. น าเกณฑ์การประเมินต่างๆ มาติดตามและพัฒนาเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมายหรือสั่งการจากผู้อ านวยการเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนางานของโรงเรียน 

2. ฝ่ำยบริหำรงำนกำรเงิน 
  นำงสุนีย์        ยำมี ครู 

2.1 งำนบริหำรเงินงบประมำณ ประกอบด้วย 
 1. นายจีรศักดิ์   จันต๊ะ รองผู้อ านวยการ หัวหน้างาน 
 2. นางสุนีย์   ยาม ี  คร ู  ผู้ช่วยหัวหน้างาน  
 3. นางสาวภัทนีญาวรรณ  พันธุ์พิบูลย์  ลูกจ้างชั่วคราว เลขานุการคณะท างาน 

2.2 งำนบริหำรเงินนอกงบประมำณ ประกอบด้วย 
 1. นายจีรศักดิ์   จันต๊ะ รองผู้อ านวยการ หัวหน้างาน 
 2. นางสุนีย์   ยาม ี คร ู  ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
 3. นางสาววันทนีย์   มะโนวรรณ์ ลูกจ้างชั่วคราว เลขานุการคณะท างาน 

2.3 งำนบริหำรงบกลำง ประกอบด้วย 
 1. นายจีรศักดิ์   จันต๊ะ รองผู้อ านวยการ หัวหน้างาน 
 2. นางสุนีย์   ยาม ี คร ู   ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
 3. นางประภัสสร   ทับทอง คร ู   เลขานุการคณะท างาน 
บทบำทหน้ำที่ 
 1. ก าหนดนโยบายและวางแผนการปฏิบัติงาน ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานด้านกลุ่มบริหารงบประมาณร่วมกับ

คณะกรรมการ ติดตาม ดูแล ประเมินผลและพัฒนาระบบการท างานในกลุ่ มฯให้มีประสิทธิภาพ จัดท า
รายงานการปฏิบัติงานและโครงการของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 2. รับแนวปฏิบัติจากรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ เพ่ือก ากับ ดูแล ติดตามงานภายในกลุ่ม
บริหารงบประมาณ 

 3. ประสานงานกับกลุ่มงานต่างๆ ในกลุ่มบริหารงบประมาณ  ตามที่ได้รับมอบหมายจากรองผู้อ านวยการฯ 
เพ่ือให้งานของกลุ่มบริหารงบประมาณ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 4. ก ากับติดตาม แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ เพ่ือให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ
ของทางราชการ  

 5. จัดระบบข้อมูลสถิติ หลักฐานเอกสาร ข้อมูลสารสนเทศและสารสนเทศของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 6. จัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกลุ่มบริหารงบประมาณของโรงเรียน 
 7. ประสานความร่วมมือในการพัฒนากลุ่มบริหารงบประมาณในโรงเรียนและองค์กรอ่ืน 



 8. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 9. จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ซึ่งระบุแผนงาน งานโครงการที่สอดคล้องวงเงิน 
     งบประมาณท่ีได้รับตามแผนระดมทรัพยากร 
 10. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ เมื่อรองผู้อ านวยการไปราชการหรือไม่อยู่    

  ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน  
     11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3. ฝ่ำยบริหำรงำนบัญชี 
  1. นำยแมนรักษ์  เปรมทอง ครู 
  2. นำงสำวอุรำรัตน์  แก้วศิลำ ครู 

3.1 งำนบันทึกรำยกำรบัญชีในระบบ GFMIS ประกอบด้วย 
 1. นายแมนรักษ์   เปรมทอง คร ู หัวหน้างาน 
 2. นางสุนีย์   ยาม ี คร ู คณะท างาน 
 3. นางสาวภัทนีญาวรรณ์  พันธุ์พิบูลย์ ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
 4. นางสาววันทนีย์   มะโนวรรณ์ ลูกจ้างชั่วคราว เลขานุการคณะท างาน 

3.2 งำนบันทึกรำยกำรบัญชีท ำมือ ประกอบด้วย 
 1. นายแมนรักษ์   เปรมทอง คร ู หัวหน้างาน 
 2. นางสุนีย์   ยาม ี คร ู คณะท างาน 
 3. นางสาวอุรารัตน์ แก้วศิลา คร ู คณะท างาน 
 4. นางสาววันทนีย์   มะโนวรรณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
 5. นางสาวภัทนีญาวรรณ์  พันธุ์พิบูลย์ ลูกจ้างชั่วคราว เลขานุการคณะท างาน 

3.3 งำนปรับปรุงบัญชี ประกอบด้วย 
 1. นายแมนรักษ์   เปรมทอง คร ู หัวหน้างาน 
 2. นางสุนีย์   ยาม ี คร ู คณะท างาน 
 3. นางสาวอุรารัตน์ แก้วศิลา คร ู คณะท างาน 
 4. นางสาวภัทนีญาวรรณ์  พันธุ์พิบูลย์ ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ช่วยหัวหน้างาน  
 5. นางสาววันทนีย์   มะโนวรรณ์ ลูกจ้างชั่วคราว เลขานุการคณะท างาน 
บทบำทหน้ำที่ 
 1. ก าหนดนโยบายและวางแผนการปฏิบัติงาน ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานด้านกลุ่มบริหารงบประมาณร่วมกับ

คณะกรรมการ ติดตาม ดูแล ประเมินผลและพัฒนาระบบการท างานในกลุ่มฯให้มีประสิทธิภาพ จัดท า
รายงานการปฏิบัติงานและโครงการของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 2. รับแนวปฏิบัติจากรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ เพ่ือก ากับ ดูแล ติดตามงานภายในกลุ่ม
บริหารงบประมาณ 

 3. ประสานงานกับกลุ่มงานต่างๆ ในกลุ่มบริหารงบประมาณ ตามที่ได้รับมอบหมายจากรองผู้อ านวยการฯ 
เพ่ือให้งานของกลุ่มบริหารงบประมาณ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 4. ก ากับติดตาม แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ เพ่ือให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ
ของทางราชการ 



 5. จัดระบบข้อมูลสถิติ หลักฐานเอกสาร ข้อมูลสารสนเทศและสารสนเทศของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 6. จัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกลุ่มบริหารงบประมาณของโรงเรียน 
 7. ประสานความร่วมมือในการพัฒนากลุ่มบริหารงบประมาณในโรงเรียนและองค์กรอ่ืน 
 8. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 9. จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ซึ่งระบุแผนงาน งานโครงการที่สอดคล้องวงเงิน 
  งบประมาณท่ีได้รับตามแผนระดมทรัพยากร 
 10. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ เมื่อรองผู้อ านวยการไปราชการหรือไม่อยู่   

 ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน 
 11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำน กลุ่มบริหำรงบประมำณ 
1. กลุ่มงำนนโยบำยและแผน 
1.1 งำนแผนงำน 
 1. นางประภัสสร   ทับทอง คร ู หัวหน้างานแผนงาน 
 2. นางสาวรัตนาภรณ์  จันทร์เลน ลูกจ้างชั่วคราว เลขานุการคณะท างาน 

1.2 งำนข้อมูลสำรสนเทศ 
 1. นางมนัสชนก ตามวงค ์ คร ู หัวหน้างาน 
 2. นายภานุสรณ์ หน่อแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
 3. นายปรัชรัฎต์   ใจมา ลูกจ้างชั่วคราว คณะท างาน 
 4. นายณัฐธศภัทร  พินิจ ลูกจ้างชั่วคราว เลขานุการคณะท างาน 

2. กลุ่มงำนกำรเงินและบัญชี 
2.1 งำนกำรเงินและบัญชี 
 1. นางสุนีย์   ยาม ี คร ู หัวหน้างานการเงินและบัญชี 
 2. นายประชา   วงค์ศรีดา คร ู เจ้าหน้าที่การเงิน 
 3. นายแมนรักษ์   เปรมทอง คร ู เจ้าหน้าที่งานการเงิน 
 4. นางสาวภัทนีญาวรรณ์  พันธุ์พิบูลย์ ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน 
 5. นางสาววันทนีย์   มะโนวรรณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน 

2.2 งำนเก็บรักษำเงิน 
 1. นายประชา   วงค์ศรีดา คร ู หัวหน้างาน 
 2. นางสุนีย์   ยาม ี คร ู ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
 3. นางสาวสุรีรัตน์   จันทร์สกาว คร ู เลขานุการคณะท างาน 

3. กลุ่มงำนพัสดุและสินทรัพย์ 
3.1 งำนพัสดุและสินทรัพย์ 
 1. นายก่อเกียรติ   ศิจิตต ์ คร ู หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
 2. นางกฤษณา   จันต๊ะคาด คร ู เจ้าหน้าที่ 
 3. นายจีรศักดิ์   จันต๊ะ รองผู้อ านวยการ หัวหน้าหน่วยพัสดุ 



 4. นางมลทิชา   อะทะสุวรรณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ 
 5. นายศรายุทธ   เรือนสังข ์ ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ 
 6. นางสาวธรรมสรณ์   สิทธิสมบัติ ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ 

4. กลุ่มงำนตรวจสอบภำยใน 
 4.1 งำนตรวจสอบบัญชีเงิน / ตรวจสอบทะเบียนพัสดุ 
  1. นางบุษบา   ปัดภัย คร ู หัวหน้างาน 
  2. นางสาวสุรีรัตน์   จันทร์สกาว ครู  เลขานุการคณะท างาน 

๑. กลุ่มงำนนโยบำยและแผน 
 ๑.๑ งำนแผนงำน ประกอบด้วย 
  ๑. นางประภัสสร   ทับทอง คร ู หัวหน้างานแผนงาน 
  2. นางกฤษณา   จันต๊ะคาด คร ู คณะท างาน 
  3. นางสาวรัตนาภรณ์  จันทร์เลน ลูกจ้างชั่วคราว คณะท างาน 
บทบำทหน้ำที่ 
 1. จัดท าเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ และด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปี 
 2. จัดพิมพ์โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่ได้รับอนุมัติ 
 3. ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน ด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 4. แผนงานตรวจสอบงบประมาณ ให้สอดคล้องกับโครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 5. สรุปยอดเงินของกลุ่มสาระฯ/ฝ่าย/งาน ในแต่ละภาคเรียน/ปีการศึกษา/ปีงบประมาณ 
 6. งานติดตามประเมินผลตรวจสอบการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 7. จัดท าเอกสารการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 8. ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน จัดท าโครงการ/กิจกรรมเสนองบประมาณ 
 9. คณะกรรมการประชุมพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ 
 10. ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน ปรับแก้ไขงบประมาณของโครงการ/กิจกรรม 
 11. จัดพิมพ์โครงการ/กิจกรรมของฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน 
 12. ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน เสนอซ้ือตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 ๑.๒ งำนข้อมูลสำรสนเทศ ประกอบด้วย 
  ๑. นางมนัสชนก ตามวงค ์ คร ู หัวหน้างาน 
  2. นายปรัชรัฎต์   ใจมา ลูกจ้างชั่วคราว คณะท างาน 
  3. นายภานุสรณ์ หน่อแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
  4. นายณัฐธศภัทร พินิจ ลูกจ้างชั่วคราว เลขานุการคณะท างาน 
บทบำทหน้ำที่ 
 1. จัดท าแบบฟอร์มในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ของนักเรียน ครู บุคลากรและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลจากฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน และจัดระบบให้เป็นหมวดหมู่อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 3. จัดท าทะเบียนเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน ครู และนักเรียน 



 4. จัดระบบฐานข้อมูลของโรงเรียน เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการภายในโรงเรียนให้สอดคล้องกับระบบ
ฐานข้อมูลของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 5. จัดท ารายงานประจ าปี โดยเผยแพร่ให้ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
 6. ประสานงานกับครูในฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน ในการจัดท าสารสนเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
 7. เผยแพร่ให้บุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้รับทราบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนที่เป็นปัจจุบัน 

๒. กลุ่มงำนกำรเงินและบัญชี 
 ๒.๑ งำนกำรเงินและบัญชี ประกอบด้วย 
  ๑. นางสุนีย์   ยาม ี คร ู หัวหน้างานการเงินและบัญชี 
บทบำทหน้ำที่ 
 1. รับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน 
 2. ควบคุมการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังของส่วนราชการ 
 3. จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันให้เป็นปัจจุบัน 
 4. สั่งจ่ายเงินทุกประเภทที่อยู่ในอ านาจของโรงเรียนตามระเบียบการบริหารการเงินให้แก่ร้านค้า และท า

ทะเบียนคุมเงินกระแสรายงาน 
 5. จัดท างบเทียบยอด ณ วันสิ้นเดือนทุกเดือนเสนอหัวหน้าโรงเรียน 
 6. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนน าเสนอหัวหน้าโรงเรียนลงนามอนุมัติ 
 7. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ระบบบ าเหน็จบ านาญ 
 8. จัดท ารายงานควบคุมภายในและรายงานความเสี่ยง 
 9. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการน าข้อมูลระบบเบิกจ่ายเงิน  ระบบขอจ่าย ระบบบัญชี แยกประเภท ระบบ

ทรัพย์สิน Web online (10) มีสิทธิถือรหัสผู้ใช้งานรหัสผ่าน และเปลี่ยนรหัสผ่าน 
 10. ให้ข้อมูลและอ านวยความสะดวกแก่กรรมการตรวจสอบภายใน 
 11. ประเมินผลการด าเนินงานและรายงานให้หัวหน้าโรงเรียนทราบเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
 12. ปฏิบัติงานอื่นท่ีรับมอบหมาย 

  ๒. นายประชา  วงค์ศรีดา คร ู เจ้าหน้าที่การเงิน 
บทบำทหน้ำที่ 
 1. รับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน 
 2. กลั่นกรอง ตรวจสอบรายงานการเดินทางไปราชการ การยืมเงินไปราชการ ยืมเงินด าเนินงานตาม

โครงการและการส่งใช้เงินยืม 
 3. ติดตามการส่งใช้เงินยืมทุกประเภทให้เป็นไปตามก าหมด หากไม่เป็นไปตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน 

และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 หมวด 5 การเบิกจ่ายเงินยืม ให้บันทึกเสนอหัวหน้าโรงเรียนรับทราบ 
 4. จัดท าทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน 
 5. จัดท างบหน้าอนุมัติการจ่ายเงินทุกประเภท 
 6. เก็บรักษาใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้ใช้ 
 7. ตรวจสอบและติดตามใบเสร็จรับเงินเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือเครื่องแบบนักเรียนของเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 

ปี อย่างมีคุณภาพพร้อมทั้งรายงานให้หัวหน้าโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
36 

 8. ให้ข้อมูลและอ านวยความสะดวกแก่กรรมการตรวจสอบภายใน 



 9. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

  ๓. นายแมนรักษ์  เปรมทอง คร ู เจ้าหน้าที่งานการเงิน 
บทบำทหน้ำที่ 
 1. รับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน 
 2. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้าน 
 3. ด าเนินการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้าน จากระบบ GFMIS 
  4. จัดท าทะเบียนคุมค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้าน 
 5. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินที่จ่ายควบพร้อมเงินเดือนของข้าราชการครูและ

ลูกจ้างประจ า 
 6. ด าเนินการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินที่จ่ายควบพร้อมเงินเดือนของข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า  จาก

ระบบจ่ายตรง 
 7. ด าเนินการกรอกข้อมูลกาลดหย่อนภาษี ของบุคลากรครูและลูกจ้างประจ าในระบบจ่ายตรง 
 8. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับน าข้อมูลเข้าออกในระบบ กบข. 
 9. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลระบบ กสจ 
 10. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการน าข้อมูลระบบเบิกจ่ายตรง มีสิทธิถือ Token key และรหัสผู้ใช้งาน รหัสผ่าน 
    ระบบเบิกจ่ายตรง 
 11. ให้ข้อมูลและอ านวยความสะดวกแก่กรรมการตรวจสอบภายใน 
 12. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

  4. นางสาวภัทนีญาวรรณ์  พันธุ์พิบูลย์     ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานการเงิน 
บทบำทหน้ำที่ 
 1. รับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน 
 2. เบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว 
 3. จัดเก็บเงินประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราวพร้อมน าส่ง 
 4. รับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งออกใบอนุโมทนาบัตรและจัดท า

ทะเบียนคุมใบอนุโมทนาบัตร 
 5. หักภาษี ณ ที่จ่ายตามระเบียบของการหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมออกหนังสือรับรองและส าส่งสรรพากร 
 6. ท าทะเบียนคุมการช าระเงินค่าลงทะเบียนของนักเรียนทุกคนในแต่ละภาคเรียน ติดตามการค้างช าระเงิน

ค่าลงทะเบียน และรายงานหัวหน้าโรงเรียน 
 7. น าฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง (ปรับยอดสมุ ดบัญชี) พร้อมทั้งติดตามยอด 

Statement ทุกสิ้นเดือน 
 8. ให้ข้อมูลและอ านวยความสะดวกแก่กรรมการตรวจสอบภายใน 
 9. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

  5. นางสาววันทนีย์  มะโนวรรณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานบัญชี 
บทบำทหน้ำที่ 
 1. ท าบัญชีสมุดเงินสดให้เป็นปัจจุบัน 



 2. จัดท าทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณ เงินอุดหนุนฯ เงินรายได้โรงเรียนฯ ให้เป็นปัจจุบัน 
และรายงานหัวหน้าโรงเรียน ณ วันสิ้นเดือนทุกเดือน 

 3. จัดท าทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ทุกประเภท พร้อมทั้งรายงานส านักงานเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และรายงานให้หัวหน้าโรงเรียนทราบเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

 4. จัดเก็บเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินทุกประเภท 
 5. จัดท ารายงานการเงินประจ าเดือน น าส่ง สพม. 36 และ สตง. 
 6. จัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินและทะเบียนคุมเช็ค พร้อมทั้งรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน เมื่อสิ้น

ปีงบประมาณ 
 7. จัดท าทะเบียนคุมเงินงบประมาณท่ีได้รับสรรจาก สพม. 36 จาก สพฐ. และหน่วยงานอื่น ๆ 
 8. จัดท าทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา และหนังสือค้ าประกันสัญญา 
 9. จัดท างบหน้าอนุมัติการจ่ายเงินทุกประเภท 
 10. ให้ข้อมูลและอ านวยความสะดวกแก่กรรมการตรวจสอบภายใน 
 11. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

 2.2. คณะกรรมกำรเก็บรักษำเงิน ประกอบด้วย 
  1. นายจีรศักดิ์   จันต๊ะ รองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
  2. นายประชา   วงค์ศรีดา ครู กรรมการ 
  3. นางสาวสุรีรัตน์   จันทร์สกาว ครู กรรมการและเลขานุการ 
บทบำทหน้ำที่ 
 1. เก็บรักษากุญแจและรหัสของตู้นิรภัยไว้ในที่ปลอดภัย 
 2. ตรวจสอบเงิน หลักฐานเอกสารแทนตัวเงินให้ถูกต้องตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
 3. น าเงินเข้าเก็บในตู้นิรภัยและใส่กุญแจพร้อมรหัส 
 4. น าเงินออกจากตู้นิรภัยมอบให้เจ้าหน้าที่การเงินผู้บทบาทหน้าที่รับผิดชอบรับจ่ายเงิน 

๓. กลุ่มงำนพัสดุและสินทรัพย์ 
 ๓.๑ งำนพัสดุและสินทรัพย์ ประกอบด้วย 
  ๑. นายก่อเกียรติ  ศิจิตต์ คร ู หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
บทบำทหน้ำที่ 

๑. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และ 
ของหน่วยงานของรัฐ และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วย (ข้อ 11 วรรคสาม และข้อ 13) 

๒. พิจารณารายงานขอซ้ือหรือขอจ้าง ที่เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอ 
ความเห็นชอบ (ข้อ 22) 

๓. พิจารณารายงานขอซ้ือที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ที่เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพ่ือขอความเห็นชอบ (ข้อ 23) 

๔. ประกาศเผยแพร่แผนประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่าย 
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิด
ประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น (ข้อ 35) 

๕. พิจารณารายงานของเจ้าหน้าที่เสนอขอรับราคาของผู้เสนอราคา กรณีท่ีมีผู้เข้าเสนอราคาเพียงราย 



เดียว ก่อนเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ หรือยกเลิกการซื้อหรือจ้างในกรณีไม่มีผู้
เข้าเสนอราคา หรือยกเลิกเนื่องจากราคาของผู้เสนอราคารายต่ าสุดที่ชนะการเสนอราคาสูงกว่าวงเงินที่
จะซื้อหรือจ้าง และต่อรองราคาแล้วไม่ได้ผล (ข้อ 38 และข้อ 39) 

๖. พิจารณารายงานของเจ้าหน้าที่ เพ่ือพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้างในกรณีผู้เสนอราคารายที่ชนะการ 
เสนอราคา เสนอราคาผิดเงื่อนไขตามท่ีก าหนด (ข้อ 40)  

๗. พิจารณารายงานผลการพิจารณาและความเห็นของเจ้าหน้าที่ ก่อนเสนอหัวหน้าหน่วยงานให้ความ 
เห็นชอบ (ข้อ 41) 

๘. ประกาศผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของ 
รัฐ และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น (ข้อ 42 ข้อ 59 ข้อ 
77) 

๙. เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ในระบบ 
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ (ข้อ 47) 

๑๐. ในกรณีที่มีผู้มีความเห็น พิจารณาร่วมกับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือ 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง พิจารณาสมควรปรับปรุงหรือไม่ และจัดท า
รายงานพร้อมเสนอความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ และแจ้งผู้มีความ
คิดเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ (ข้อ 57) 

๑๑. ด าเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ 
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ 
สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ (ข้อ 48 และมาตรา 62) 

๑๒. พิจารณารายงานผลการพิจารณาและความเห็นของเจ้าหน้าที่ ก่อนเสนอหัวหน้าหน่วยงานให้ความ 
เห็นชอบ (ข้อ 55 (4) ข้อ 70 ข้อ 78 (2) 

13. พิจารณารายงานของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีท่ีมีผู้เข้าเสนอ 
ราคาเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้องตามเงื่อนไขท่ีก าหนดเพียงรายเดียว หรือไม่มี
ผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ก าหนด ก่อนเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพ่ือยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (วิธี e-bidding ข้อ 56 วิธีคัดเลือก ข้อ 75) 

14. พิจารณารายงานของคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีต่อรองราคา และ 
แจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกราย เพ่ือมาเสนอราคาใหม่ แล้วไม่ได้ผล และคณะกรรมการเสนอราคาความเห็น
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือยกเลิกการซื้อหรือจ้าง หรือขอเงินเพ่ิมเติม หรือลดรายการ ลดจ านวน 
หรือลดเนื้องาน   (ข้อ 57 และข้อ 58) 

15. พิจารณารายงานของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก กรณีด าเนินการตามระเบียบข้อ 76  
วรรคหนึ่ง แล้วไม่ได้ผล ซึ่งคณะกรรมการเสนอราคาความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือยกเลิก
การจ้าง  (ข้อ 76 วรรคสอง) 

16. สั่งซื้อหรือสั่งจ้าง กรณีด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2)(ข)  
ครั้งหนึ่ง วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท และภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ  (ข้อ 79) 

17. พิจารณารายงานขอเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที่เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความ 
เห็นชอบ (ข้อ 94) 

18. พิจารณารายงานขอจ้างท่ีปรึกษา ที่เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความ 



เห็นชอบ (ข้อ 104) 
19. พิจารณารายงานของคณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกวดราคาเชิญชวนทั่วไป     

พร้อมความเห็น แล้วรายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพ่ือขอความเห็นชอบ (ข้อ 115 ข้อ 116 ข้อ 
117) 

20. ประกาศผู้ผลผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของ 
หน่วยงานของรัฐ และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น และแจ้ง
ให้ที่ปรึกษาที่เข้ายื่นข้อเสนอทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามแบบที่
กรมบัญชีกลางก าหนด (ข้อ 118 ข้อ 123 ข้อ 125) 

21. พิจารณารายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ของเจ้าหน้าที่เพ่ือเสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ (ข้อ 140) 

22. พิจารณารายงานของคณะกรรมการด าเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวด 
ราคาเชิญชวนทั่วไป พร้อมความเห็น แล้วรายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อสั่งการ (ข้อ 147) 

23. ประกาศผลผู้ชนะในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ 
กรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ
หน่วยงานของรัฐนั้น และแจ้งให้ผู้ ให้บริการที่ เข้ายื่นข้อเสนอทุกรายทราบผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด (ข้อ 148 ข้อ 151 ข้อ 153 ข้อ 156) 

24. พิจารณารายงานของคณะกรรมการด าเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก  
พร้อมความเห็น แล้วรายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อสั่งการ (ข้อ 150) 

25. ประกาศผลผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือกแนวคิดในขั้นตอนที่ 1 ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ 
กรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ
หน่วยงานของรัฐนั้น และแจ้งให้ผู้ ให้บริการที่ เข้ายื่นข้อเสนอทุกรายทราบผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด (ข้อ 148 ข้อ 151 ข้อ 153) 

26. รับผิดชอบดูแลบ ารุงรักษาและตรวจสอบความช ารุดบกพร่องของพัสดุ กรณีไม่มีผู้ครอบครองพัสดุหรือ 
มีหลายหน่วยงานครอบครอง (ข้อ 184) 

 27. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

  2. นายจีรศักดิ์  จันต๊ะ รองผู้อ านวยการ หัวหน้าหน่วยพัสดุ 
บทบำทหน้ำที่ 
 1.  ควบคุมพัสดุหรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ เป็นผู้สั่งจ่าย 
  พัสดุ ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้ามี) แล้วลงบัญชี หรือ 
  ทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย 
 2.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน  ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ๓. นางกฤษณา  จันต๊ะคาด คร ู เจ้าหน้าที่พัสดุ 
บทบำทหน้ำที่ 

 1. จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ (ข้อ 11) 
     2. จัดท ารายงานการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบ (ข้อ 13) 
     3. จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง  



     (ข้อ 21) 
     4. จัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ (ข้อ 22 และข้อ  

     23) 
     5. จัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์พร้อมประกาศเชิญชวนตามแบบที่ 

     คณะกรรมการนโยบายก าหนด (ข้อ 34) 
 6. พิจารณาราคาของผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และจัดท ารายงานเสนอหัวหน้า 

  หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณารับราคา และถ้าไม่มีผู้เสนอราคาให้เสนอหัวหน้า   
  หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น (ข้อ 38) 
7. ต่อรองราคากับผู้เสนอราคาผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้เสนอ 
    ราคาต่ าสุดที่ชนะการเสนอราคายังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้ง เสนอยกเลิกการซื้อหรือจ้าง     
    ในกรณีที่ด าเนินการต่อรองราคาแล้วไม่ได้ผล (ข้อ 39) 
8. จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารของผู้เสนอราคาจากระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และลงลายมือชื่อ 
    ก ากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาทุกแผ่น (ข้อ 40 วรรคแรก) 
9. จัดท ารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้าง 
    ในครั้งนั้น หรือพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ าในล าดับถัดไปเป็นผู้ชนะการเสนอราคาก็ได้ ในกรณีที่ผู้ชนะ   
    การเสนอราคา เสนอราคาผิดเงื่อนไขตามท่ีก าหนดไว้ หรือเสนอแค็ตตาล็อก (catalog) หรือ  
    รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขท่ีก าหนด (ข้อ 40 วรรคสอง) 
10. จัดท ารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อหัวหน้า 
      หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ข้อ 41) 
11. จัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมประกาศเชิญชวน ตามแบบท่ี 
      คณะกรรมการนโยบายก าหนด (ข้อ 43) 
12. จัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาพร้อมประกาศเชิญชวน ตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบาย 
      ก าหนด (ข้อ 61) 
13. รับซองสอบราคาโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมายื่นโดยตรง  
      ให้ออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ และให้ส่งมอบซองเสนอราคาท้ังหมด และเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่   
      ได้รับไว้ต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาครั้งนั้น (ข้อ 68 วรรคสอง) 
14. รับซองข้อเสนอ ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก โดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับ 
      ซอง ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอมายื่นโดยตรง ให้ออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ และให้ส่งมอบซองเสนอ  
      ราคาทั้งหมด และเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ได้รับไว้ต่อคณะกรรมการด าเนินการซื้อหรือจ้างโดย 
      วิธีการคัดเลือกครั้งนั้น (ข้อ 74 (2) โดยน าความข้อ 68 วรรคสองมาใช้โดยอนุโลม 
15 เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างโดยตรง ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างตาม 
     มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2)(ข) (ข้อ 79 วรรคหนึ่ง) 
16. ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนและไม่อาจด าเนินการตามปกติได้ 
        ทัน ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นด าเนินการไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความ   
      เห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ (ข้อ 79 วรรคสอง) 
17. จัดท ารายงานขอเช่าอสังหาริมทรัพย์ เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ (ข้อ 94) 
18. ในการจ้างที่ปรึกษา ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะให้ 
      เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดท าร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์   



      การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ข้อ 103) 
19. จัดท ารายงานขอจ้างที่ปรึกษาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ (ข้อ 104) 
20. จัดท าเอกสารจ้างที่ปรึกษาด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปพร้อมประกาศเชิญชวน ตามแบบท่ี 
      คณะกรรมการนโยบายก าหนด (ข้อ 109) 
21. รับซองข้อเสนอโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง ในกรณีที่ปรึกษามายื่นโดยตรง ให้ 
      ออกใบรับให้แก่ที่ปรึกษา และให้ส่งมอบซองข้อเสนอทั้งหมด และเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ได้รับไว้  
      ต่อคณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนั้น เพ่ือด าเนินการต่อไป  
      (ข้อ 113 วรรคสอง) 
22. ขอรายชื่อที่ปรึกษาในสาขางานที่จะจ้างจากศูนย์ที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง แล้วมอบให้ 
      คณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก เพ่ือด าเนินการต่อไป (ข้อ 119) 
23. ในการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 
      คณะหนึ่งหรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดท าร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือ  
      ควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ข้อ 103) 
24. จัดท ารายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความ 
      เห็นชอบ (ข้อ 140) 
25. รับซองข้อเสนอโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอมายื่นโดยตรง ให้ 
      ออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ และให้ส่งมอบซองข้อเสนอทั้งหมด และเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ได้รับ     
      ไว้ต่อคณะกรรมการด าเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
     หรือคณะกรรมการด าเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก หรือ   
     คณะกรรมการด าเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคา แล้วแต่กรณี เพ่ือ 
     ด าเนินการต่อไป (ข้อ 145 ข้อ 149 (2) ข้อ 155 ประกอบข้อ 113 วรรคสอง) 
26. จัดท าเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบพร้อมประกาศเชิญชวน ตามแบบท่ี 
      คณะกรรมการนโยบายก าหนด (ข้อ 154) 
27. ด าเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบงานจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบใน 
      ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และให้ปิดประกาศ ณ  
      สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น (ข้อ 155) 
28. ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุที่ได้รับมอบแล้ว และเก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  

 ปลอดภัยและให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชีหรือทะเบียน (ข้อ 203) 
29. จัดท ารายงานการจ าหน่ายพัสดุที่หมดความจ าเป็น หรือหากใช้ราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย 

มาก เสนอหัวหน้าหน่วยงานขอรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการให้ด าเนินการตามวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง (ข้อ     
215) 

30. ลงจ่ายพัสดุ ที่ได้จ าหน่ายหรือจ าหน่ายเป็นสูญ นับออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที (ข้อ 218) 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ    
พ.ศ.2560 

 31. ปฏิบัติงานอ่ืน  ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

  4. นางมลทิชา   อะทะสุวรรณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ 
  5. นายศรายุทธ   เรือนสังข ์ ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ 
  6. นางสาวธรรมสรณ์  สิทธิสมบัติ ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ 



บทบำทหน้ำที่ 
 1. จัดท าเอกสารงานจัดซื้อ/จัดจ้าง (ใบขออนุมัติ, รายงานการขอซื้อ/ขอจ้าง, ใบตรวจรับงานซื้อ/จ้าง, ใบ

เบิก) ในระบบสารสนเทศ ICT โรงเรียน 
 2. จัดท าเอกสารงานจัดซื้อ/จัดจ้าง เพ่ือเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ระบบ GFMIS 
 3. ด าเนินการให้ผู้สั่งซื้อ ผู้เบิกพัสดุ กรรมการตรวจรับพัสดุ ลงนามในเอกสารพัสดุให้ครบถ้วน 
 4. ติดต่อประสานงานผู้รับจ้าง, ร้านค้า 
 5. ตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์จากร้านค้า, ผู้รับจ้าง 
 6. จ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ให้แก่ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน 
 7. แยกเอกสาร จัดเก็บเอกสารจัดซื้อ จัดจ้าง ให้เป็นระบบ ง่ายต่อการค้นหา 
 8. ถ่ายเอกสารรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง 
 9. จัดพิมพ์เอกสารต่างๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 10. ส่งเอกสารให้การเงิน เพ่ือเบิกจ่ายร้านค้า / ผู้รับจ้าง 
 11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 เจ้ำหน้ำที่พัสดุ ฝ่ำย/งำน/กลุ่มสำระฯ 
 1. นางสาวธรรมสรณ์   สิทธิสมบัติ เจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 2. นางสาวศภุพิชญ์   ขุนค้ิม เจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่มบริหารวิชาการ 
 3. นางสาวลลิลฑิกา   รินสินจ้อย  เจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่มบริหารทั่วไป 
 4. นางอรวรรณ   อัคนิบุตร เจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 5. นางสาวกมลลักษณ์   ด้วงวิเศษ เจ้าหน้าที่พัสดุงานหอพัก 
 6. ว่าที่ ร.ต.นฤพล   ทองสุข เจ้าหน้าที่พัสดุงานโภชนาการ 
 7. นางสาวรสสุคนธ์ เขื่อนทา เจ้าหน้าที่พัสดุงานพยาบาล 
 8. นางบัวตูม   ออนตะไคร้ เจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 9. นายก่อเกียรติ   ศิจิตต ์ เจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 10. นายอุดร   ฮ่องลึก เจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 11. นางบุษบา    ปัดภัย เจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
 12. นางสาวพพรรธน์   มณีรัตน์ เจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 
 13. นายวราวุธ   ใสวรรณ์ เจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 14. นายปรัชรัฎต์   ใจมา เจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 
 16. นางกฤษณา   จันต๊ะคาด เจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 17. นางสายสมร   ใจสืบ เจ้าหน้าที่พัสดุงานแนะแนว 
 18. นางอรุณี   ผ่องใส เจ้าหน้าที่พัสดุงานห้องสมุด 
 19. นายณัฐธศภัทร   พินิจ เจ้าหน้าที่พัสดุงานโสตทัศนศึกษา 
 20. นางมยุรี   มูลสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่พัสดุงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
บทบำทหน้ำที่ 
 1. จัดท าแผนการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุของทุกฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน 
 2. สอบถามราคาพัสดุที่ต้องการซื้อ เปรียบเทียบราคา 
 3. เป็นผู้ด าเนินการท างานขอซื้อพัสดุผ่านรองผู้อ านวยการโรงเรียน งานแผนงานตามสายงาน 
 4. เป็นผู้เบิกพัสดุจากงานพัสดุโรงเรียน 



 5. ท าระเบียบวัสดุ และทะเบียนครุภัณฑ์ของฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน ให้เป็นปัจจุบัน 
 6. บ ารุงรักษา ปรับซ่อมพัสดุให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้การได้ 
 7. จัดท ารายการพัสดุช ารุด พัสดุคงเหลือ เมื่อสิ้นภาคเรียนทุกภาคเรียน 

4. กลุ่มงำนตรวจสอบภำยใน 
๔.๑ งำนตรวจสอบบัญชีเงิน / ตรวจสอบทะเบียนพัสดุ 
 ๑. นางบุษบา   ปัดภัย ครู หัวหน้างาน 
 2. นางสาวสุรีรัตน์   จันทร์สกาว ครู เลขานุการคณะท างาน 
บทบำทหน้ำที่ 
 1. ก าหนดแนวทางการการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นระบบถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 2. ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินและเอกสารทางการเงินทุกประเภทตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน า

เงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ.2551 และระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 3. บันทึกผลการตรวจสอบลงในแบบฟอร์มการตรวจสอบประจ าวันเพ่ือรายงานเสนอให้หัวหน้าโรงเรียน

รับทราบ 
 4. ด าเนินการตรวจสอบการด าเนินงานพัสดุประจ าปีการศึกษา โดยด าเนินการตรวจสอบ ดังนี้ 
  ครั้งที่ 1 การด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. ไม่เกิน 15 ต.ค. ของปีการศึกษา 
  ครั้งที่ 2 การด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 31 มี.ค. ไม่เกิน 15 เม.ย. ของปีการศึกษา 
 5. บันทึกผลการตรวจสอบ ลงในแบบฟอร์มการตรวจสอบบัญชีการพัสดุและรายงานผลการตรวจสอบให้

ผู้บริหารโรงเรียนทราบภายใน 7 วันหลังเสร็จสิ้นการตรวจสอบ 
5.  งำนประกันคุณภำพโรงเรียน ประกอบด้วย 
 1. นางสายพิน   วงษารัตน์ คร ู หัวหน้างาน 
 2. นางอรุณ ี  ผ่องใส คร ู ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
 3. นายเอกลักษณ์  อุตะมะแก้ว คร ู คณะท างาน 
 4. นางมนัสชนก   ตามวงค์ คร ู คณะท างาน 
 5. นายปรัชรัฎต์   ใจมา ลูกจ้างชั่วคราว เลขานุการคณะท างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มบริหำรท่ัวไป 
 

  -   รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป 

ว่ำที่ ร.ต. สุรยุทธ ช ำนำญยำ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป 

คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป ประกอบด้วย 
 1. ว่าที่ ร.ต.สุรยุทธ   ช านาญยา คร ู ประธานกรรมการ 
 2. นายวิรัตน์   แก้วเป็ง คร ู รองประธานกรรมการ 
 3. นายบรรจง   อาทิตย์สาม คร ู กรรมการ 
 4. นายวิชย์สิทธิ์บุญ   ยุรี คร ู กรรมการ 
 5. นางสาวพัชรี   คงพันธ์ คร ู กรรมการ 
 6. นางพัชราภรณ์   คุณาธรภัคดี คร ู กรรมการ 
 7. นายบุญเลิศ   จรัส คร ู กรรมการ 
 8. นางอรุณี   ผ่องใส คร ู กรรมการ 
 9. นางสาวลลิลฑิกา   รินสินจ้อย ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการและเลขานุการ 
บทบำทหน้ำที่ 
 1. วิเคราะห์ปัญหาและก าหนดแนวทางหรือก าหนดมาตรฐานของกลุ่มบริหารทั่วไป 
 2. ประชุม วางแผนและก าหนดนโยบายของกลุ่มบริหารทั่วไปให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน 
 3. จัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกลุ่มบริหารทั่วไปของโรงเรียน 
 4. ประสานความร่วมมือในการพัฒนากลุ่มบริหารทั่วไปในโรงเรียนและองค์กรอ่ืน  
 5. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
 6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

1. ฝ่ำยบริหำรส ำนักงำน ประกอบด้วย 
 1. ว่าที่ ร.ต.สุรยุทธ   ช านาญยา คร ู หัวหน้างาน 
 2. นายวิรัตน์   แก้วเป็ง คร ู ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
 3. นางสาวลลิลฑิกา   รินสินจ้อย ลูกจ้างชั่วคราว เลขานุการคณะท างาน 
บทบำทหน้ำที่ 
 1. ก าหนดนโยบายและวางแผนการปฏิบัติงาน ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานด้านกลุ่มบริหารทั่วไปร่วมกับ 
  คณะกรรมการ ติดตาม ดูแล ประเมินผลและพัฒนาระบบการท างานในกลุ่ มฯให้มีประสิทธิภาพ จัดท า

รายงานการปฏิบัติงานและโครงการของกลุ่มบริหารทั่วไป 
 2. รับแนวปฏิบัติจากรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เพ่ือก ากับ ดูแล ติดตามงานภายในกลุ่มบริหารทั่วไป 
 3. ประสานงานกับกลุ่มงานต่างๆใน กลุ่มบริหารทั่วไป ตามที่ได้รับมอบหมายจากรองผู้อ านวยการฯ เพ่ือให้

งานของกลุ่มบริหารทั่วไป เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 4. ก ากับติดตาม แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานงานบุคลากรเพ่ือให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบของทาง

ราชการ 
 5.  พิทักษ์สิทธิ์ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รั บ

มอบหมายให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
 6. วางแผนและด าเนินการติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องบุคลากรต่างชาติ การศึกษาดูงานภายใน และ 



  ต่างประเทศให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
 7. เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลทางด้านบุคลากรและนักเรียนให้แก่นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
 8. ให้ข้อมูลและรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรด้านต่างแก่ผู้บังคับบัญชา 
 9. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการเมื่อรองผู้อ านวยการไปราชการหรือไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่

ในโรงเรียน 
 10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 1.1 งำนส ำนักงำนกลุ่มบริหำรทั่วไป ประกอบด้วย 
  1. ว่าที่ ร.ต.สุรยุทธ   ช านาญยา คร ู หัวหน้างาน 
  2. นายวิรัตน์   แก้วเป็ง คร ู  ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
  3. นางสาวลลิลฑิกา  รินสินจ้อย ลูกจ้างชั่วคราว เลขานุการคณะท างาน 

 1.2 งำนแผนงำนกลุ่มบริหำรทั่วไป ประกอบด้วย 
  1. ว่าที่ ร.ต.สุรยุทธ   ช านาญยา คร ู  หัวหน้างาน  
  2. นายวิรัตน์   แก้วเป็ง คร ู  ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
  3. นางสาวลลิลฑิกา  รินสินจ้อย ลูกจ้างชั่วคราว  เลขานุการคณะท างาน 

 1.3 งำนเลขำนุกำรกลุ่มอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
 1. นางสาวลลิลฑิกา รินสินจ้อย ลูกจ้างชั่วคราว หัวหน้างาน 
บทบำทหนำ้ที่ 
 ๑. ดูแลความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
 ๒. รวบรวมโครงการ งานพิเศษต่าง ๆที่ฝ่าย/งานต่างๆ เสนอมาเพ่ือโรงเรียนพิจารณาอนุมัติ 
 ๓. กรอกแบบรายงาน ข้อมูล สถิติต่าง ๆ ร่วมกับงานประเมินผลโครงการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 ๔. ติดตาม สรุป รายงาน การด าเนินโครงการต่างๆ ร่วมกับงานพัฒนาระบบ เครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศของ

โรงเรียน 
 ๕. ร่าง/พิมพ์หนังสือราชการต่าง ๆที่เก่ียวข้องกับกลุ่มบริหารทั่วไป 
 ๖. ร่าง/พิมพ์ ส าเนาโต้ตอบหนังสือราชการ 
 ๗. บันทึกการประชุมกลุ่มบริหารทั่วไป 
 ๘. จัดเก็บหนังสือราชการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 ๙. รับผิดชอบสมุดเยี่ยมเพ่ือเสนอผู้มาเยี่ยมบันทึกเยี่ยมตามควรแก่โอกาส 
 ๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 1.4 งำนพัสดุกลุ่มบริหำรทั่วไป ประกอบด้วย 
  1. นางสาวลลิลฑิกา  รินสินจ้อย ลูกจ้างชั่วคราว หัวหน้างาน 

 1.5 งำนบุคลำกรกลุ่มบริหำรทั่วไป ประกอบด้วย 
  1. นายวิรัตน์   แก้วเป็ง คร ู   หัวหน้างาน 
  2. นางสาวลลิลฑิกา  รินสินจ้อย  ลูกจ้างชั่วคราว เลขานุการคณะท างาน 

 1.6 งำนประเมินผลกลุ่มบริหำรทั่วไป ประกอบด้วย 
  1. นายบรรจง   อาทิตย์สาม คร ู   หัวหน้างาน 
  2. นางสาวลลิลฑิกา  รนิสินจ้อย ลูกจ้างชั่วคราว เลขานุการคณะท างาน 



 1.7 งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำกลุ่มบริหำรทั่วไป ประกอบด้วย 
  1. ว่าที่ ร.ต.สุรยุทธ   ช านาญยา คร ู หัวหน้างาน 
  2. นายบรรจง   อาทิตย์สาม คร ู ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
  3. นางสาวลลิลฑิกา  รินสินจ้อย คร ู เลขานุการคณะท างาน 

 1.8 งำนสวัสดิกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป ประกอบด้วย 
  1. นางพัชราภรณ์   คุณาธรภัคดี คร ู หัวหน้างาน 
  2. นางสาวลลิลฑิกา  รินสินจ้อย ลูกจ้างชั่วคราว เลขานุการคณะท างาน 

2. ฝ่ำยสวัสดิกำรและบริกำรบุคลำกร 
 ๑. นางสาวสุกัญญา   โชติวรรณพร คร ู หัวหน้างาน 
 ๒. นางพัชราภรณ์   คุณาธรภัคดี คร ู ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
 ๓. นางสาวสุรีรีรัตน์   จันทร์สกาว คร ู คณะท างาน 
 4. นางสาวจอมขวัญรพี  ชราชิต คร ู เลขานุการคณะท างาน 
บทบำทหน้ำที่ 
 ๑. ประชุม วางแผน วิเคราะห์งาน พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง 
 ๒. ก ากับ ติดตาม งานในฝ่ายฯ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน 
 ๓. เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการต่าง ๆ ในฝ่ายสวัสดิการและบริการบุคลากร 
 ๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่หัวหน้าโรงเรียนมอบหมาย 

 2.1 งำนบริกำรสวัสดิกำรร้ำนค้ำ ประกอบด้วย 
  1. นางสาวสุกัญญา   โชติวรรณพร คร ู หัวหน้างาน 
     ๒. นางพัชรินทร์   บุญยืน คร ู รองหัวหน้าคณะท างาน 
  3. นางพัชราภรณ์   คุณาธรภัคดี คร ู คณะท างาน 
  4. นางหทัยรัตน์   อินทร์จันทร์ คร ู คณะท างาน 
  5. นางสาวรุรีรัตน์   จันทร์สกาว คร ู คณะท างาน 
  6. นายธวัฒน์   ก้างออนตา คร ู คณะท างาน 
  7. นางสายสมร   ใจสืบ คร ู เลขานุการคณะท างาน 
บทบำทหน้ำที่ 
 1. เสนอโครงการของบประมาณร่วมกับผู้ร่วมงาน 
 2. จัดระบบข้อมูล และปฏิทินปฏิบัติงานกับผู้ร่วมงาน 
 3. เสนอร่าง จัดพิมพ์หนังสือโต้ตอบทุกประเภท และจัดเก็บส าเนาคู่ฉบับของหนังสือส่งทุกฉบับ 
 4. จัดภูมิทัศน์ภายใน-ภายนอกให้ถูกสุขลักษณะ สะอาด และสวยงาม 
 5. จัดซื้อ-จัดหาสินค้าส าหรับบริโภคมาจ าหน่ายให้ค านึงถึงคุณภาพ คุณค่าทางโภชนาการและมีประโยชน์ต่อ

การเสริมสร้างบุคลิกภาพ 
 6. จัดซื้อ-จัดหาสินค้าส าหรับอุปโภคมาจ าหน่ายให้ค านึงถึงคุณภาพ เกิดประโยชน์คุ้มค่าและสอดคล้องกับ

ระเบียบของโรงเรียน 
 7. จัดระบบการโอนเงินเข้าบัญชีรายบุคคล และหักเงินตามราคาสินค้าจากบัญชีฝาก (ไม่รับเงินสดใดๆ) 
 8. ท าบัญชีรับ – จ่าย รายได้และน าเสนอผู้อ านวยการ เพ่ือปิดประกาศแจ้งให้ครู-บุคลากรรับทราบ 
 9. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับงานทุกกลุ่มบริหาร เพ่ือเกียรติยศและศักดิ์ศรีของโรงเรียน 



 10. เบิกใช้ ดูแล บ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ประจ างาน โดยใช้ระบบ 5 ส 
 11. เก็บรักษาหนังสือ เอกสารราชการเก่ียวกับงาน 
 12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายหรือสั่งการจากผู้อ านวยการ เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนางานของ    
   โรงเรียน 

 2.2 งำนบริกำรอำหำรบุคลำกรและกำรต้อนรับ ประกอบด้วย 
  1. นางสาวพัชรี   คงพันธ์ คร ู หัวหน้างาน 
  2. นางสาวลลิลฑิกา  รินสินจ้อย ลูกจ้างชั่วคราว เลขานุการคณะท างาน 
บทบำทหน้ำที่ 
 1. เสนอโครงการของบประมาณร่วมกับผู้ร่วมงาน 
 2. จัดท าระบบข้อมูล และปฏิทินปฏิบัติงานกับผู้ร่วมงาน 
 3. เสนอร่าง จัดพิมพ์หนังสือโต้ตอบทุกประเภท และจัดเก็บส าเนาคู่ฉบับของหนังสือส่งทุกฉบับ 
 4. ต้อนรับผู้มาศึกษาดูงาน หรือหมู่คณะที่มาประชุม นิเทศ หรือตรวจราชการ ด้วยมิตรไมตรี โดยบริการ

อาหารและเครื่องดื่มในเวลาที่เหมาะสม 
 5. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับงานทุกกลุ่มบริหาร เพ่ือเกียรติยศและศักดิ์ศรีของโรงเรียน 
 6. เบิกใช้ ดูแล บ ารุงรักษาวัสดุ – ครุภัณฑ์ประจ างาน โดยใช้ระบบ 5 ส 
 7. เก็บรักษาหนังสือ – เอกสารราชการเก่ียวกับงาน 
 8. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายหรือสั่งการจากผู้อ านวยการ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนางานของโรงเรียน 

 2.3 งำนบริกำรบ้ำนพัก ประกอบด้วย 
  1. นายวิรัตน์   แก้วเป็ง คร ู หัวหน้างาน 
  2. นายบรรจง   อาทิตย์สาม คร ู ผู้ช่วยหัวหน้างาน 

 2.4 งำนบริกำรเสื้อผ้ำและ-วัสดุอุปกรณ์กำรเรียน ประกอบด้วย 
  1. นางสาวสุรีรัตน์   จันทร์สกาว  คร ู หัวหน้างาน 

 2.5 งำนยำนพำหนะ ประกอบด้วย 
  1. นายบรรจง   อาทิตย์สาม คร ู หัวหน้างาน 
  2. นางสาวลลิลฑิกา  รินสินจ้อย ลูกจ้างชั่วคราว เลขานุการคณะท างาน 
บทบำทหน้ำที่ 
 1. เสนอโครงการของบประมาณร่วมกับผู้ร่วมงาน 
 2. จัดท าระบบข้อมูล และปฏิทินปฏิบัติงานกับผู้ร่วมงาน 
 3. เสนอร่าง จัดพิมพ์หนังสือโต้ตอบทุกประเภท และจัดเก็บส าเนาคู่ฉบับของหนังสือส่งทุกฉบับ 
 4. ตรวจสอบสภาพยานพาหนะทุกประเภทของโรงเรียน ปีละ 2 ครั้ง 
 5. ตรวจสอบสภาพของยานพาหนะที่จะใช้ไปทัศนศึกษาของครูและนักเรียน 
 6. จัดท าประกันภัยรถยนต์ของโรงเรียน 
 7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับงานทุกกลุ่มบริหาร เพ่ือเกียรติยศและศักดิ์ศรีของโรงเรียน 
 8. เบิกใช้ ดูแล บ ารุงรักษาวัสดุ – ครุภัณฑ์ประจ างาน โดยใช้ระบบ 5 ส 
 9. เก็บรักษาหนังสือ – เอกสารราชการเก่ียวกับงาน 
 10. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายหรือสั่งการจากผู้อ านวยการ เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนางานของ

โรงเรียน 



3. ฝ่ำยอำคำรสถำนที่และสำธำรณูปโภค 
 ๑. นายวิรัตน์  แก้วเป็ง  คร ู หัวหน้างาน 
 ๒. นายบุญชู   ค ายา  ลูกจ้างประจ า ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
 ๓. นางสาวลลิลฑิกา  รินสินจ้อย  ลูกจ้างชั่วคราว เลขานุการคณะท างาน 
บทบำทหน้ำที่ 
 1. เสนอโครงการของบประมาณร่วมกับผู้ร่วมงาน 
 2. จัดท าระบบข้อมูล และปฏิทินปฏิบัติงานกับผู้ร่วมงาน 
 3. เสนอร่าง  จัดพิมพ์หนังสือโต้ตอบทุกประเภท  และจัดเก็บส าเนาคู่ฉบับของหนังสือส่งทุกฉบับ 
 4. รับผิดชอบดูแล ตกแต่ง ปรับปรุง ต่อเติม บ ารุงรักษาอาคารทุกประเภท พร้อมทั้งระบบสาธารณูปโภค                
 และสุขาภิบาล ตลอดจนการก่อสร้างเพ่ิมเติม  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 
 5. ควบคุม  ติดตามดูแลการปฏิบัติงานประจ าวันของลูกจ้างประจ า ได้แก่ การท าความสะอาดอาคารทุก

ประเภทห้องสุขา บริเวณท่ีดื่มน้ า ร่องระบายน้ า ถังขยะและบริการอัดส าเนาเอกสาร 
 6. จ่ายงานและติดตามดูแลการปฏิบัติงานเฉพาะกิจของลูกจ้างประจ า - รายวัน เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม

บ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สุขาภิบาลและกรณีที่มีกลุ่มสาระ/งาน ขอความช่วยเหลือด้านแรงงาน 
ให้พิจารณาตามล าดับหรือความจ าเป็นเร่งด่วน 

 7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับชุมชนและส่วนราชการต่างๆ ที่เข้ามาขอใช้บริการทางด้าน 
 8. อาคารสถานที่ เมื่อผ่านการอนุมัติจากทางโรงเรียนแล้ว 
 9. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับงานทุกกลุ่มบริหาร เพ่ือเกียรติยศและศักดิ์ศรีของโรงเรียน 
 10. เบิกใช้ ดูแล บ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ประจ างาน โดยใช้ระบบ 5 ส 
 11. เก็บรักษาหนังสือ – เอกสารราชการเก่ียวกับงาน 
 12. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายหรือสั่งการจากผู้อ านวยการ เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนางานของ

โรงเรียน 

 3.1 งำนควบคุมและบริกำรอำคำรสถำนที่ ประกอบด้วย 
  1. นายวิรัตน์   แก้วเป็ง คร ู หัวหน้างาน 
  2. นายบรรจง   อาทิตย์สาม คร ู ผู้ช่วยหัวหน้างาน 

 3.2 งำนซ่อมบ ำรุงครุภัณฑ์ อำคำรสถำนที่ ประกอบด้วย 
  1. นายวิรัตน์   แก้วเป็ง คร ู  หัวหน้างาน 
  2. นายบรรจง   อาทิตย์สาม คร ู  ผู้ช่วยหัวหน้างาน 

 3.3 งำนตกแต่งสถำนที่และภูมิทัศน์ ประกอบด้วย 
  1. นายวิรัตน์   แก้วเป็ง คร ู หัวหน้างาน 
  2. นายบรรจง   อาทิตย์สาม คร ู ผู้ช่วยหัวหน้างาน 

 3.4 งำนรักษำควำมปลอดภัยและเวรยำม ประกอบด้วย 
  1. นายนรชัย   ปัญโญ คร ู หัวหน้างาน 
  2. นายปรีชา   หยีดน้อย คร ู ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
 3.5 งำนถนนและกำรจรำจรภำยในโรงเรียน ประกอบด้วย 
  1. นายปรีชา   หยีดน้อย คร ู หัวหน้างาน 
  2. นายนรชัย  ปัญโญ คร ู ผู้ช่วยหัวหน้างาน 



 3.6 งำนบริกำรระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำน ประกอบด้วย 
  1. นายวิรัตน์   แก้วเป็ง คร ู หัวหน้างาน 
  2. นายบรรจง   อาทิตย์สาม คร ู ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
  3. นางสาวลลิลฑิกา  รินสินจ้อย คร ู เลขานุการคณะท างาน 
 3.7 งำนบริกำรสื่อโทรคมนำคม ประกอบด้วย 
  1. นายนรชัย   ปัญโญ คร ู หัวหน้างาน 
  2. นายพิพัฒน์   เชื้อเมืองพาน คร ู ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
 3.8 งำนห้องประชุมอเนกประสงค์ ประกอบด้วย 
  1. นายวิชย์สิทธิ์บุญ  ยุรี คร ู หัวหน้างาน 
  2. นายบรรจง   อาทิตย์สาม คร ู ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
  3. ว่าที่ ร.ต.สุรยุทธ   ช านาญยา คร ู เลขานุการคณะท างาน 
 3.9 งำนออกแบบและก่อสร้ำง ประกอบด้วย 
  1. นายวิชย์สิทธิ์บุญ  ยุรี  คร ู  หัวหน้างาน 
  2. นายบรรจง   อาทิตย์สาม  คร ู  ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
  3. ว่าที่ ร.ต.สุรยุทธ   ช านาญยา  คร ู  เลขานุการคณะท างาน 
 3.10 งำนเลขำนุกำรฝ่ำยอำคำรสถำนที่ ประกอบด้วย 
  1. นางสาวลลิลฑิกา  รินสินจ้อย ลูกจ้างชั่วคราว หัวหน้างาน 
4. งำนโสตทัศนศึกษำ ประกอบด้วย 
 1. นายวิชย์สิทธิ์บุญ   ยุรี คร ู หัวหน้างาน 
 2. นายบุญเลิศ   จรัส คร ู ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
 3. นายปรัชรัฎต์   ใจมา ลูกจ้างชั่วคราว คณะท างาน 
 4. นายณัฐธศภัทร   พินิจ ลูกจ้างชั่วคราว เลขานุการคณะท างาน 
บทบำทหน้ำที่ 
 1. เสนอโครงการของบประมาณร่วมกับผู้ร่วมงาน 
 2. จัดท าระบบข้อมูล และปฏิทินปฏิบัติงานกับผู้ร่วมงาน 
 3. ติดตั้ง แก้ไข ปรับซ่อมระบบแสง สี เสียง ของ ห้องเรียน บริเวณอาคารเรียน ห้องท างานครู อาคาร

ประกอบการ และบริเวณท่ัวไป 
 4. ติดตั้งระบบโทรคมนาคมทุกจุดในโรงเรียน 
 5. ติดตั้งกล้องวงจรปิดและป้ายวิ่งในต าแหน่งที่เหมาะสม 
 6. ให้บริการอุปกรณ์และปรับซ่อมอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตสื่อของครู 
 7. ให้บริการอุปกรณ์และปรับซ่อมอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนประจ าห้องเรียน และการผลิตสื่อของครู 
 8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับงานทุกกลุ่มบริหาร เพ่ือเกียรติยศและศักดิ์ศรีของโรงเรียน 
 9. เก็บรักษาหนังสือ – เอกสารราชการเก่ียวกับงาน 
 10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายหรือสั่งการจากผู้อ านวยการ เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนางานของ  
    โรงเรียน 
5. งำนสวัสดิกำรและสำธำรณกุศล ประกอบด้วย 
 1. นางพัชราภรณ์ คุณาธรภักด ี คร ู หัวหน้างาน 
 2. นางสาวสุรีรัตน์ จันทร์สกาว คร ู ผู้ช่วยหัวหน้างาน 



 3. นางสาวลลิลฑิกา รินสินจ้อย ลูกจ้างชั่วคราว เลขานุการคณะท างาน 
บทบำทหน้ำที่ 
 1. เสนอโครงการของบประมาณร่วมกับผู้ร่วมงาน 
 2. จัดท าระบบข้อมูล และปฏิทินปฏิบัติงานกับผู้ร่วมงาน 
 3. เสนอร่าง จัดพิมพ์หนังสือโต้ตอบทุกประเภท และจัดเก็บส าเนาคู่ฉบับของหนังสือส่งทุกฉบับ 
 4. พิจารณาปรับปรุง หรือก าหนดเงื่อนไขการน าอาหารมาจ าหน่ายในโรงเรียนให้เกิดความเหมาะสม 
 5. วางแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน เพื่อเป็นสวัสดิการขวัญ ก าลังใจ โดยขออนุมัติจากผู้อ านวยการ 
 6. แจ้งข่าวสารกิจกรรมมงคล อวมงคลของบุคลากร ให้แก่ครู นักเรียนและลูกจ้างฯ ผู้จ าหน่ายอาหาร ผู้มี

คุณประโยชน์ต่อนักเรียน ทั้งอดีต/ปัจจุบัน 
 7. เตรียมของไปร่วมงานต่าง ๆ ตามแนวปฏิบัติสวัสดิการ 
 8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับงานทุกกลุ่มบริหาร เพ่ือเกียรติยศและศักดิ์ศรีของโรงเรียน 
 9. เก็บรักษาหนังสือ – เอกสารราชการเก่ียวกับงาน 
 10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายหรือสั่งการจากผู้อ านวยการ เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนางานของ  
    โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก 

นายสุพจน์ ทาวงศ์ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก 
บทบาทหน้าที ่

1. ก ำหนดนโยบำยและวำงแผนกำรปฏิบัติงำน ก ำหนดปฏิทินปฏิบัติงำนกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียนและ
หอพักร่วมกับ คณะกรรมกำร ติดตำม ดูแล ประเมินผลและพัฒนำระบบกำรท ำงำนในกลุ่มฯ  ให้มี
ประสิทธิภำพ จัดท ำรำยงำนกำรปฏิบัติงำนและโครงกำรของกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียนและหอพัก 

2. รับแนวปฏิบัติจำกรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียนและหอพัก เพ่ือก ำกับ ดูแล ติดตำม
งำนภำยในกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียนและหอพัก 

3. ประสำนงำนกับกลุ่มงำนต่ำงๆ ในกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียนและหอพัก ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำก
ผู้อ ำนวยกำรฯ เพ่ือให้งำนของกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียนและหอพักเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

4. ก ำกับติดตำม แก้ไขปัญหำกำรปฏิบัติงำนกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียนและหอพักเพ่ือให้เป็นไปอย่ำง
ถูกต้องตำมระเบียบของทำงรำชกำร 

5. ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำยหรือสั่งกำรจำกผู้อ ำนวยกำรเพ่ือเสริมสร้ำงและพัฒนำงำนของ
โรงเรียน 

๑. นายจุลดิษฐ วีรศิลป์ หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก 
๒. นางมยุรี มูลสวัสดิ์ หัวหน้างานหอพัก 

บทบาทหน้าที ่
1. รับแนวปฏิบัติจำกรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียนและหอพัก เพ่ือก ำกับ ดูแล ติดตำม 
 งำนภำยในกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียนและหอพัก 
2. ประสำนงำนกับกลุ่มงำนต่ำง ๆ ในกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียนและหอพัก ตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำก 
 รองผู้อ ำนวยกำรฯ เพ่ือให้งำนของกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียนและหอพักเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
3. ก ำกับติดตำม แก้ไขปัญหำกำรปฏิบัติงำนกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียนและหอพักเพ่ือให้เป็นไปอย่ำง 
 ถูกต้องตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
4. สรุปผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนภำคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อปรับปรุงพัฒนำงำนต่อไป 
5. ปฏิบัติหน้ำที่แทนรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียนและหอพักเม่ือรองผู้อ ำนวยกำรไป 
 รำชกำรหรือไม่อยู่ปฏิบัติหน้ำที่ในโรงเรียน 
6. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำยหรือสั่งกำรจำกผู้อ ำนวยกำรเพื่อเสริมสร้ำงและพัฒนำงำนของ 
 โรงเรียน 



 
 

คณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก ประกอบด้วย 

๑.  นำยสุพจน์ ทำวงศ์ รองผู้อ ำนวยกำรฯ ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำยจุลดิษฐ วีรศิลป์ คร ู ประธำนกรรมกำร 
๓.  นำงศิริพร ลิมปิวรรณ คร ู กรรมกำร 
๔.  นำยปรีชำ       หยีดน้อย คร ู กรรมกำร 
๕.  นำงอรุณี ผ่องใส คร ู กรรมกำร 
๖.  นำงสำวพพรรธน์ มณีรัตน์  คร ู กรรมกำร 
๗.  นำยนวมินทร์ วงค์ไชย คร ู กรรมกำร 
๘.  นำงสำยสมร ใจสืบ คร ู กรรมกำร 
๙.  นำงสุวรรณำ ธิมำ คร ู กรรมกำร 
๑๐.  นำงสำวรุ่งทิพย์ นิโรจน ์ คร ู กรรมกำร 
๑๑.  นำงลอองพรรณ เกษรสุวรรณ์ คร ู กรรมกำร 
๑๒.  นำยอุดร ฮ่องลึก คร ู กรรมกำร 
๑๓.  นำงสำยพิน วงษำรัตน์ คร ู กรรมกำร 
๑๔.  นำงบัวตูม ออนตะไคร้ คร ู กรรมกำร 
๑๕.  นำยธีรพัฒน์ ขันใจ คร ู กรรมกำร 
๑๖.  นำงสำวพัชรี คงพันธ์ คร ู กรรมกำร 
๑๗.  นำยธวัฒน ์ ก้ำงออนตำ คร ู กรรมกำร 
๑๘.  นำยชัยนันท์ จินะพรม คร ู กรรมกำร 
๑๙.  นำงกำญจนำ ค ำจีนะ คร ู กรรมกำร 
๒๐.  นำงมยุรี มูลสวัสดิ์ คร ู กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒๑.  นำงสำวอรวรรณ อัคนิบุตร เจ้ำหน้ำที่ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

บทบาทหน้าที ่
๑. วิเครำะห์ปัญหำ และก ำหนดแนวทำงหรือก ำหนดมำตรฐำนของกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียนและหอพัก 

 ประชุม วำงแผนและก ำหนดนโยบำยของกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียนและหอพัก ให้สอดคล้องกับ
นโยบำยของโรงเรียน 

๒. จดัท ำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียนและหอพักของโรงเรียน 
๓. ประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียนและหอพักในโรงเรียนและองค์กรอ่ืน 

๔. ประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียนและหอพัก 
๕. สรุปประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อปรับปรุงและพัฒนำต่อไป 
๖. ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำยหรือสั่งกำรจำกผู้อ ำนวยกำรเพ่ือเสริมสร้ำงและพัฒนำงำนของ

โรงเรียน 
๑. ฝ่ายบริหารส านักงานกิจการนักเรียนและหอพัก ประกอบด้วย 

๑.๑ งานส านักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก   ประกอบด้วย 
๒.๑.  นำยจุลดิษฐ วีรศิลป์ คร ู หัวหน้ำงำน 
๒.๒.  นำยเอกพล จันทนะ ลูกจ้ำงชั่วครำว ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
๒.๓.  นำงสำวมนทิชำ โสนนิล ลูกจ้ำงชั่วครำว คณะท ำงำน 
๒.๔.  นำงสำววิภำณี ชุมภูรัตน์ ลูกจ้ำงชั่วครำว คณะท ำงำน 
๒.๕.  นำงสำววธิดำ ทองใบ ลูกจ้ำงชั่วครำว คณะท ำงำน 
๒.๖.  นำยคำวี ธิมำชัย ลูกจ้ำงชั่วครำว คณะท ำงำน 



 
 

๒.๗.  นำงสำวกมลลักษณ์ ด้วงวิเศษ ลูกจ้ำงชั่วครำว คณะท ำงำน 
๒.๘.  นำงสำวอรวรรณ อัคนิบุตร ลูกจ้ำงชั่วครำว เลขำนุกำรคณะท ำงำน 

บทบาทหน้าที ่
๑. วำงแผนกำรปฏิบัติงำน ก ำหนดปฏิทินปฏิบัติงำนกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียนและหอพักร่วมกับ 

คณะกรรมกำร ติดตำม ดูแล ประเมินผลและพัฒนำระบบกำรท ำงำนในกลุ่มฯให้มีประสิทธิภำพ จัดท ำ
รำยงำนกำรปฏิบัติงำนและโครงกำรของกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียนและหอพัก 

๒. รับแนวปฏิบัติจำกรองผู้อ ำนวยกำรฯ  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฯ เพ่ือก ำกับ ดูแล ติดตำมงำนภำยในกลุ่ม
บริหำรกิจกำรนักเรียนและหอพัก 

๓. ประสำนงำนกับกลุ่มงำนต่ำงๆ ในกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียนและหอพัก ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำก
รองผู้อ ำนวยกำรฯ เพ่ือให้งำนของกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียนและหอพักเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

๔. ก ำกับติดตำม แก้ไขปัญหำกำรปฏิบัติงำนกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียนและหอพักเพ่ือให้เป็นไปอย่ำง
ถูกต้องตำมระเบียบของทำงรำชกำร 

๕. จัดระบบข้อมูลสถิติ หลักฐำนเอกสำรข้อมูลสำรสนเทศและสำรสนเทศของกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน
และหอพัก 

๖. สรุปผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนภำคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อปรับปรุงพัฒนำงำนต่อไป 
๗. ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำยหรือสั่งกำรจำกผู้อ ำนวยกำรเพ่ือเสริมสร้ำงและพัฒนำงำนของ

โรงเรียน 
๑.๒ งานแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก   ประกอบด้วย 

๑.๒.๑.  นำยจุลดิษฐ วีรศิลป์ คร ู หัวหน้ำงำน 
๑.๒.๒.  นำยเอกพล จันทนะ ลูกจ้ำงชั่วครำว ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
๑.๒.๓.  นำงสำวกมลลักษณ์ ด้วงวิเศษ ลูกจ้ำงชั่วครำว คณะท ำงำน 
๑.๒.๔.  นำงสำววิภำณี ชุมภูรัตน์ ลูกจ้ำงชั่วครำว คณะท ำงำน 
๑.๒.๕.  นำยคำวี ธิมำชัย ลูกจ้ำงชั่วครำว คณะท ำงำน 
๑.๒.๖.  นำงสำวอรวรรณ อัคนิบุตร ลูกจ้ำงชั่วครำว เลขำนุกำรคณะท ำงำน 

 
บทบาทหน้าที ่

๑. วำงแผนกำรปฏิบัติงำน ก ำหนดปฏิทินปฏิบัติงำนกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียนและหอพักร่วมกับ 
คณะกรรมกำร ติดตำม ดูแล ประเมินผลและพัฒนำระบบกำรท ำงำนในกลุ่มฯ ให้มีประสิทธิภำพ 
จัดท ำรำยงำนกำรปฏิบัติงำนและโครงกำรของกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียนและหอพัก 

๒. รับแนวปฏิบัติจำกรองผู้อ ำนวยกำรกิจกำรนักเรียนและหอพักเพ่ือก ำกับ ดูแล ติดตำมงำนภำยในกลุ่ม
บริหำรกิจกำรนักเรียนและหอพัก 

๓. ประสำนงำนกับกลุ่มงำนต่ำงๆ ในกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียนและหอพัก ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำก
รองผู้อ ำนวยกำรฯ เพ่ือให้งำนของกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียนและหอพักเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

๔. ก ำกับติดตำม แก้ไขปัญหำกำรปฏิบัติงำนกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียนและหอพักเพ่ือให้เป็นไปอย่ำง
ถูกต้องตำมระเบียบของทำงรำชกำร 

๕. จัดระบบข้อมูลสถิติ หลักฐำนเอกสำรข้อมูลสำรสนเทศและสำรสนเทศของกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน
และหอพัก 

๖. สรุปผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนภำคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อปรับปรุงพัฒนำงำนต่อไป 



 
 

๗. ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำยหรือสั่งกำรจำกผู้อ ำนวยกำรเพ่ือเสริมสร้ำงและพัฒนำงำนของ
โรงเรียน 
๑.๓ งานเลขานุการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก   ประกอบด้วย 

๑.๓.๑.  นำยจุลดิษฐ วีรศิลป์ คร ู หัวหน้ำงำน 
๑.๓.๒.  นำยเอกพล จันทนะ ลูกจ้ำงชั่วครำว ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
๑.๓.๓.  นำงสำวฤทัยรัตน์ สมเป็ง ลูกจ้ำงชั่วครำว คณะท ำงำน 
๑.๓.๔.  นำงสำวมนทิชำ โสนนิล ลูกจ้ำงชั่วครำว คณะท ำงำน 
๑.๓.๕.  นำงสำวกรรณิกำร์ ลือชัย ลูกจ้ำงชั่วครำว คณะท ำงำน 
๑.๓.๖.  นำงสำวอรวรรณ อัคนิบุตร ลูกจ้ำงชั่วครำว เลขำนุกำรคณะท ำงำน 

บทบาทหน้าที ่
๑. วำงแผนกำรปฏิบัติงำน ก ำหนดปฏิทินปฏิบัติงำนกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียนและหอพักร่วมกับ 

คณะกรรมกำร ติดตำม ดูแล ประเมินผลและพัฒนำระบบกำรท ำงำนในกลุ่มฯ ให้มีประสิทธิภำพ 
จัดท ำรำยงำนกำรปฏิบัติงำนและโครงกำรของกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียนและหอพัก 

๒. รับแนวปฏิบัติจำกรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียนและหอพัก เพ่ือก ำกับ ดูแล ติดตำมงำน
ภำยในกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียนและหอพัก 

๓. ประสำนงำนกับกลุ่มงำนต่ำงๆในกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียนและหอพัก ตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกรอง
ผู้อ ำนวยกำรฯ เพ่ือให้งำนของกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียนและหอพักเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

๔. ก ำกับติดตำม แก้ไขปัญหำกำรปฏิบัติงำนกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียนและหอพักเพ่ือให้เป็นไปอย่ำง
ถูกต้องตำมระเบียบของทำงรำชกำร 

๕. จัดระบบข้อมูลสถิติ หลักฐำนเอกสำรข้อมูลสำรสนเทศและสำรสนเทศของกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน
และหอพัก 

๖. สรุปผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนภำคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อปรับปรุงพัฒนำงำนต่อไป 
๗. ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำยหรือสั่งกำรจำกผู้อ ำนวยกำรเพ่ือเสริมสร้ำงและพัฒนำงำนของ

โรงเรียน 
๑.๔ งานพัสดุกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก ประกอบด้วย 

๑.๔.๑.  นำยจุลดิษฐ วีรศิลป์ คร ู หัวหน้ำงำน 
๑.๔.๒.  นำงมยุรี มูลสวัสดิ์ คร ู ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
๑.๔.๓.  นำงสำวกมลลักษณ์ ด้วงวิเศษ ลูกจ้ำงชั่วครำว คณะท ำงำน 
๑.๔.๔.  นำยคำวี ธิมำชัย ลูกจ้ำงชั่วครำว คณะท ำงำน 
๑.๔.๕.  นำงสำวอรวรรณ อัคนิบุตร ลูกจ้ำงชั่วครำว เลขำนุกำรคณะท ำงำน 

บทบาทหน้าที่ 
๑. เสนอโครงกำรของบประมำณร่วมกับผู้ร่วมงำน 
๒. จัดระบบข้อมูลและปฏิทินปฏิบัติงำนกับผู้ร่วมงำน 
๓. ตรวจสอบพสัดุคงเหลือตำมบัญชีจำกพัสดุกลำงของโรงเรียน 
๔. ติดตำม เกี่ยวพัสดุของกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียนและหอพัก                                          
๕. จดัระบบบริกำรครูประจ ำชั้นที่จะท ำกำรประเมินกำรใช้ทักษะชีวิตของนักเรียนประจ ำชั้น 
๖. จัดท ำข้อมลูสำรสนเทศ  เพ่ือประชำสัมพันธ์ในที่เปิดเผย ถูกต้อง ชัดเจน และสำมำรถถือปฏิบัติได้  
๗. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับงำนทุกกลุ่มบริหำร  เพื่อเกียรติยศและศักดิ์ศรีของโรงเรียน 
๘. เบิกใช้ดูแลบ ำรุงรักษำวัสดุ – ครุภัณฑ์ประจ ำงำน โดยใช้ระบบ ๕ ส 
๙. เก็บรักษำหนังสือ – เอกสำรรำชกำรเก่ียวกับงำน 



 
 

๑๐. สรุปประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อปรับปรุงและพัฒนำต่อไป 
๑๑. ปฏิบัติงำนอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำยหรือสั่งกำรจำกผู้อ ำนวยกำรเพ่ือเสริมสร้ำงและพัฒนำงำนของ

โรงเรียน 
๑.๕ งานบุคลากรกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก   ประกอบด้วย 

๑.๕.๑.  นำยจุลดิษฐ วีรศิลป์ คร ู หัวหน้ำงำน 
๑.๕.๒.  นำงมยุรี มูลสวัสดิ์ คร ู ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
๑.๕.๓.  นำยเอกพล จันทนะ ลูกจ้ำงชั่วครำว คณะท ำงำน 
๑.๕.๔.  นำงสำวกมลลักษณ์ ด้วงวิเศษ ลูกจ้ำงชั่วครำว คณะท ำงำน 
๑.๕.๕.  นำงสำวอรวรรณ อัคนิบุตร ลูกจ้ำงชั่วครำว เลขำนุกำรคณะท ำงำน 

บทบาทหน้าที่ 
๑. เสนอโครงกำรของบประมำณร่วมกับผู้ร่วมงำน 
๒. จัดระบบข้อมูลและปฏิทินปฏิบัติงำนกับผู้ร่วมงำน 
๓. เสนอร่ำง  จัดพิมพ์หนังสือโต้ตอบทุกประเภท  และจัดเก็บส ำเนำคู่ฉบับของหนังสือทุกฉบับ 
๔. ติดตำมเก่ียวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกรในกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียนและหอพัก 
๕. เก็บรักษำหนังสือ – เอกสำรรำชกำรเก่ียวกับงำน 
๖. สรุปประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อปรับปรุงและพัฒนำต่อไป 
๗. ปฏิบัติงำนอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำยหรือสั่งกำรจำกผู้อ ำนวยกำรเพ่ือเสริมสร้ำงและพัฒนำงำนของ

โรงเรียน 
๑.๖ งานประเมินผลกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก   ประกอบด้วย 

๑.๖.๑.  นำยธวัฒน ์ ก้ำงออนตำ คร ู หัวหน้ำงำน 
๑.๖.๒.  นำงสำวมนทิชำ โสนนิล ลูกจ้ำงชั่วครำว ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
๑.๖.๓.  นำงสำวกรรณิกำร์ ลือชัย ลูกจ้ำงชั่วครำว คณะท ำงำน 
๑.๖.๔.  นำงสำวมนฐิตำ   วงศำ ลูกจ้ำงชั่วครำว คณะท ำงำน 
๑.๖.๕.  นำงสำวอรวรรณ อัคนิบุตร ลูกจ้ำงชั่วครำว เลขำนุกำรคณะท ำงำน 

บทบาทหน้าที่ 
๑. เสนอโครงกำรของบประมำณร่วมกับผู้ร่วมงำน 
๒. จัดระบบข้อมูลและปฏิทินปฏิบัติงำนกับผู้ร่วมงำน 
๓. เสนอร่ำง  จัดพิมพ์หนังสือโต้ตอบทุกประเภท  และจัดเก็บส ำเนำคู่ฉบับของหนังสือทุกฉบับ 
๔. ติดตำมเก่ียวกับกำรประเมินผลของกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียนและหอพัก 
๕. เก็บรักษำหนังสือ – เอกสำรรำชกำรเก่ียวกบังำน 
๖. สรุปประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อปรับปรุงและพัฒนำต่อไป 
๗. ปฏิบัติงำนอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำยหรือสั่งกำรจำกผู้อ ำนวยกำรเพ่ือเสริมสร้ำงและพัฒนำงำนของ

โรงเรียน 
๑.๗ งานประกันคุณภาพการศึกษากลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก   ประกอบด้วย 

๑.๗.๑.  นำยธีรพัฒน์ ขันใจ คร ู หัวหน้ำงำน 
๑.๗.๒.  นำงสำวมนทิชำ โสนนิล ลูกจ้ำงชั่วครำว ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
๑.๗.๓.  นำงสำววิภำน ี ชุมภูรัตน์ ลูกจ้ำงชั่วครำว คณะท ำงำน 
๑.๗.๔.  นำงสำวกมลลักษณ์ ด้วงวิเศษ ลูกจ้ำงชั่วครำว คณะท ำงำน 
๑.๗.๕.  นำยเอกพล จันทนะ ลูกจ้ำงชั่วครำว คณะท ำงำน 
๑.๗.๖.  นำงสำวอรวรรณ อัคนิบุตร ลูกจ้ำงชั่วครำว เลขำนุกำรคณะท ำงำน 



 
 

บทบาทหน้าที่ 
๑. เสนอโครงกำรของบประมำณร่วมกับผู้ร่วมงำน 
๒. จัดระบบข้อมูลและปฏิทินปฏิบัติงำนกับผู้ร่วมงำน 
๓. เสนอร่ำง  จัดพิมพ์หนังสือโต้ตอบทุกประเภท  และจัดเก็บส ำเนำคู่ฉบับของหนังสือทุกฉบับ 
๔. วำงแผนจัดระบบโครงสร้ำงกำรประกันคุณภำพในกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียนและหอพัก 
๕. น ำเกณฑ์กำรประเมินต่ำงๆ มำติดตำมและพัฒนำเพื่อปรับปรุงพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
๖. สรุปประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อปรับปรุงและพัฒนำต่อไป 
๗. ปฏิบัติงำนอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำยหรือสั่งกำรจำกผู้อ ำนวยกำรเพ่ือเสริมสร้ำงและพัฒนำงำนของ

โรงเรียน 
                                       

๒. ฝ่ายบริหารงานหอพักนักเรียนประจ า ประกอบด้วย 
๒.๑. งานแผนกหอพักนักเรียนประจ า    ประกอบด้วย 

๒.๑.๑  นำงมยุรี มูลสวัสดิ์ คร ู หัวหน้ำงำน 
๒.๑.๒  นำยเอกพล จันทนะ ลูกจ้ำงชั่วครำว ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
๒.๑.๓  ว่ำที่ ร.ต.ภูมิพัฒน์ สืบค ำเปียง ลูกจ้ำงชั่วครำว คณะท ำงำน 
๒.๑.๔  นำงสำวมนทิชำ โสนนิล ลูกจ้ำงชั่วครำว คณะท ำงำน 
๒.๑.๕  นำงสำววิภำณี ชุมภูรัตน์ ลูกจ้ำงชั่วครำว คณะท ำงำน 
๒.๑.๖  นำงสำววธิดำ ทองใบ ลูกจ้ำงชั่วครำว คณะท ำงำน 
๒.๑.๗  นำยรุ่งโรจน์ กันธิยะ ลูกจ้ำงชั่วครำว คณะท ำงำน 
๒.๑.๘  นำงสำวกมลลักษณ์ ด้วงวิเศษ ลูกจ้ำงชั่วครำว เลขำนุกำรคณะท ำงำน 

บทบาทหน้าที่ 
๑. เสนอโครงกำรของบประมำณร่วมกับผู้ร่วมงำน 
๒. จัดระบบข้อมูลและปฏิทินปฏิบัติงำนกับผู้ร่วมงำน 
๓. เสนอร่ำง  จัดพิมพ์หนังสือโต้ตอบทุกประเภท  และจัดเก็บส ำเนำคู่ฉบับของหนังสือทุกฉบับ 
๔. ติดตำม ตรวจสอบกำรท ำควำมสะอำดหอพักโดยค ำนึงถึงสวัสดิกำรและสวัสดิภำพ 
๕. ก ำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยค ำนึงถึงสวัสดิกำรและสวัสดิภำพ 
๖. ปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ โดยค ำนึงถึงสวัสดิกำรและสวัสดิภำพ 
๗. ปรับซ่อมระบบสำธำรณูปโภคและระบบสุขำภิบำล โดยค ำนึงถึงสวัสดิกำรและสวัสดิภำพ 
๘. แต่งตั้งครู-บุคลำกรนอนเวรและผู้ตรวจเวรประจ ำหอพักทุกหลังทุกคืนที่มีนักเรียน พักนอนโดยให้ท ำ

หน้ำที่ตรวจเช็คยอดนักเรียน อบรม ให้ข้อคิด-อุทำหรณ์ นัดหมำยกิจกรรม น ำสวดมนต์ ให้ค ำปรึกษำ
กำรท ำกำรบ้ำน ตรวจตรำกำรเข้ำนอนและกำรตื่นนอน พร้อมกับส่งตัวให้ครูหอพักพำไปโรงอำหำร 

๙. จัดระบบบริกำรครูประจ ำชั้นที่จะท ำกำรประเมินกำรใช้ทักษะชีวิตของนักเรียนประจ ำชั้น 
๑๐. จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศกำรบริหำรหอพัก และป้ำยนิเทศ ป้ำยคติเตือนใจป้ำยแนวปฏิบัติอ่ืนๆ เพ่ือ

ประชำสัมพันธ์ในที่เปิดเผย ถูกต้อง ชัดเจน และสำมำรถถือปฏิบัติได้  
๑๑. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับงำนทุกกลุ่มบริหำร  เพื่อเกียรติยศและศักดิ์ศรีของโรงเรียน 
๑๒. เบิกใช้ดูแลบ ำรุงรักษำวัสดุ – ครุภัณฑ์ประจ ำงำน โดยใช้ระบบ ๕ ส 
๑๓. เก็บรักษำหนังสือ – เอกสำรรำชกำรเก่ียวกับงำน 
๑๔. สรุปประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อปรับปรุงและพัฒนำต่อไป 
๑๕. ปฏิบัติงำนอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำยหรือสั่งกำรจำกผู้อ ำนวยกำรเพ่ือเสริมสร้ำงและพัฒนำงำนของ

โรงเรียน 



 
 

๒.๒. งานครูหอพักดูแลนักเรียนประจ า   ประกอบด้วย 
๒.๒.๑.  นำงสำวมนทิชำ    โสนนิล ลูกจ้ำงชั่วครำว หัวหน้ำครูหอพักฯ ๑ 
๒.๒.๒.  นำงสำวมัตติกำ แก้วข้ำว ลูกจ้ำงชั่วครำว ครูหอพักฯ ๑ 
๒.๒.๓.  นำงสำวฤทัยรัตน์ สมเป็ง ลูกจ้ำงชั่วครำว ครูหอพักฯ  ๑ 
๒.๒.๔.  นำงสำววิภำณี ชุมภูรัตน์ ลูกจ้ำงชั่วครำว หัวหน้ำครูหอพักฯ  ๒ 
๒.๒.๕.  นำงสำวรัตน์ดำวรรณ ปิงสุแสง ลูกจ้ำงชั่วครำว ครูหอพักฯ  ๒ 
๒.๒.๖.  นำงสำวมนฐิตำ   วงศำ ลูกจ้ำงชั่วครำว ครูหอพักฯ  ๒ 
๒.๒.๗.  นำงสำววธิดำ ทองใบ ลูกจ้ำงชั่วครำว หัวหน้ำครูหอพักฯ  ๓  
๒.๒.๘.  นำงสำวกรรณิกำร์ ลือชัย ลูกจ้ำงชั่วครำว ครูหอพักฯ  ๓  
๒.๒.๙.  นำงสำวอภิญญำ  มำกอยู่ ลูกจ้ำงชั่วครำว ครูหอพักฯ  ๓ 

๒.๒.๑๐.  นำยเอกพล จันทนะ ลูกจ้ำงชั่วครำว หัวหน้ำครูหอพักฯ ๔ 
๒.๒.๑๑.  นำยขจรพัชร์ หนูแก้ว ลูกจ้ำงชั่วครำว ครูหอพักฯ  ๔  
๒.๒.๑๒.  ว่ำที่ ร.ต.ภูมิพัฒน์ สืบค ำเปียง ลูกจ้ำงชั่วครำว ครูหอพักฯ  ๔ 
๒.๒.๑๓.  นำยรุงโรจน์ กันธิยะ ลูกจ้ำงชั่วครำว หัวหน้ำครูหอพักฯ  ๕ 
๒.๒.๑๔.  นำยคำวี ธิมำชัย ลูกจ้ำงชั่วครำว ครูหอพักฯ  ๕ 
๒.๒.๑๕.  นำยธีระนัย จันทร์สุข ลูกจ้ำงชั่วครำว ครูหอพักฯ  ๕ 
๒.๒.๑๖.  นำงสำวกมลลักษณ์ ด้วงวิเศษ ลูกจ้ำงชั่วครำว หัวหน้ำครูหอพักฯ  ๖ 
๒.๒.๑๗.  นำงสำววัชรินทร์ ท ำทอง ลูกจ้ำงชั่วครำว ครูหอพักฯ  ๖ 
๒.๒.๑๘.  นำงสำวสุพัตรำ  นันต๊ะฤทธิ์ ลูกจ้ำงชั่วครำว ครูหอพักฯ  ๖ 

บทบาทหน้าที่ 
๑. เสนอโครงกำรของบประมำณร่วมกับผู้ร่วมงำน 
๒. จัดท ำระบบข้อมูลและปฏิทินปฏิบัติงำนกับผู้ร่วมงำน 
๓. เสนอร่ำงจัดพิมพ์หนังสือโต้ตอบทุกประเภทและจัดเก็บส ำเนำคู่ฉบับของหนังสือส่งทุกฉบับ 
๔. ควบคุมนักเรียนให้ปฏิบัติตำมระเบียบและแนวปฏิบัติกำรอยู่หอพักของนักเรียนประจ ำ 
๕. สอน-วัดผล-ประเมินผลรำยวิชำทักษะชีวิต 
๖. อบรม นิเทศ ติดตำมกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนขณะอยู่หอพัก 
๗. ดูแลและอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่นักเรียนในกำรรับประทำนอำหำรที่โรงอำหำรทั้ง 3 มื้อ 
๘. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับงำนทุกกลุ่มบริหำร เพ่ือเกียรติยศและศักดิ์ศรีของโรงเรียน 
๙. เบิกใช้ดูแลบ ำรุงรักษำวัสดุ – ครุภัณฑ์ประจ ำงำน โดยใช้ระบบ ๕ ส 
๑๐. เก็บรักษำหนังสือ – เอกสำรรำชกำรเก่ียวกับงำน 
๑๑. ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำยหรือสั่งกำรจำกผู้อ ำนวยกำรเพ่ือเสริมสร้ำงและพัฒนำงำนของ

โรงเรียน 
๒.๓. งานพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนประจ า ประกอบด้วย 

๒.๓.๑ นำงมยุรี มูลสวัสดิ์ คร ู หัวหน้ำงำน 
๒.๓.๒ นำงสำวมนทิชำ โสนนิล ลูกจ้ำงชั่วครำว คณะท ำงำน 
๒.๓.๓ นำงสำวกรรณิกำร์ ลือชัย ลูกจ้ำงชั่วครำว คณะท ำงำน 
๒.๓.๔ นำยธีระนัย จันทร์สุข ลูกจ้ำงชั่วครำว เลขำนุกำรคณะท ำงำน 

บทบาทหน้าที่ 
๑. เสนอโครงกำรของบประมำณร่วมกับผู้ร่วมงำน 
๒. จัดระบบข้อมูลและปฏิทินปฏิบัติงำนกับผู้ร่วมงำน 



 
 

๓. สรุปประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อปรับปรุงและพัฒนำต่อไป 
๔. ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำยหรือสั่งกำรจำกผู้อ ำนวยกำรเพ่ือเสริมสร้ำงและพัฒนำงำนของ

โรงเรียน 
๒.๔. งานพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการนักเรียนประจ า ประกอบด้วย 

๒.๔.๑ นำยบุญเลิศ จรัส คร ู หัวหน้ำงำน 
๒.๔.๒ นำยธีระนัย จันทร์สุข ลูกจ้ำงชั่วครำว คณะท ำงำน 
๒.๔.๓ นำงสำวกรรณิกำร์ ลือชัย ลูกจ้ำงชั่วครำว เลขำนุกำรคณะท ำงำน 

บทบาทหน้าที่ 
๑. เสนอโครงกำรของบประมำณร่วมกับผู้ร่วมงำน 
๒. จัดระบบข้อมูลและปฏิทินปฏิบัติงำนกับผู้ร่วมงำน 
๓. สรุปประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อปรับปรุงและพัฒนำต่อไป 
๔. ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำยหรือสั่งกำรจำกผู้อ ำนวยกำรเพ่ือเสริมสร้ำงและพัฒนำงำนของ

โรงเรียน 
๒.๕. งานวัดผลประเมินผลทักษะชีวิตนักเรียนประจ า ประกอบด้วย 

๒.๕.๑ นำงมยุรี มูลสวัสดิ์ คร ู หัวหน้ำงำน 
๒.๕.๒ นำงสำวมนทิชำ โสนนิล ลูกจ้ำงชั่วครำว คณะท ำงำน 
๒.๕.๓ นำงสำวกรรณิกำร์ ลือชัย ลูกจ้ำงชั่วครำว คณะท ำงำน 
๒.๕.๔ นำงสำวสุพัตรำ  นันต๊ะฤทธิ์ ลูกจ้ำงชั่วครำว เลขำนุกำรคณะท ำงำน 

บทบาทหน้าที่ 
๑. เสนอโครงกำรของบประมำณร่วมกับผู้ร่วมงำน 
๒. จัดระบบข้อมูลและปฏิทินปฏิบัติงำนกับผู้ร่วมงำน 
๓. สรุปประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อปรับปรุงและพัฒนำต่อไป 
๔. ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำยหรือสั่งกำรจำกผู้อ ำนวยกำรเพ่ือเสริมสร้ำงและพัฒนำงำนของ

โรงเรียน 
๒.๖. งานพัฒนาพฤติกรรมและส่งเสริมความดีนักเรียนประจ า  ประกอบด้วย 

๒.๖.๑ นำงมยุรี มูลสวัสดิ์ คร ู หัวหน้ำงำน 
๒.๖.๒ นำงสำวฤทัยรัตน์ สมเป็ง ลูกจ้ำงชั่วครำว คณะท ำงำน 
๒.๖.๓ นำงสำวอภิญญำ มำกอยู่ ลูกจ้ำงชั่วครำว คณะท ำงำน 
๒.๖.๔ ว่ำที่ ร.ต.ภูมิพัฒน์ สืบค ำเปียง ลูกจ้ำงชั่วครำว เลขำนุกำรคณะท ำงำน 

บทบาทหน้าที่ 
๑. เสนอโครงกำรของบประมำณร่วมกับผู้ร่วมงำน 
๒. จัดระบบข้อมูลและปฏิทินปฏิบัติงำนกับผู้ร่วมงำน 
๓. สรุปประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อปรับปรุงและพัฒนำต่อไป 
๔. ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำยหรือสั่งกำรจำกผู้อ ำนวยกำรเพ่ือเสริมสร้ำงและพัฒนำงำนของ

โรงเรียน 
๒.๗. งานประมวลผลการร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 

๒.๗.๑ นำงมยุรี มูลสวัสดิ์ คร ู หัวหน้ำงำน 
๒.๗.๒ นำยเอกพล จันทนะ ลูกจ้ำงชั่วครำว คณะท ำงำน 
๒.๗.๓ นำงสำวมัตติกำ แก้วข้ำว ลูกจ้ำงชั่วครำว คณะท ำงำน 
๒.๗.๔ นำงสำวอรวรรณ อัคนิบุตร ลูกจ้ำงชั่วครำว เลขำนุกำรคณะท ำงำน 



 
 

บทบาทหน้าที่ 
๑. เสนอโครงกำรของบประมำณร่วมกับผู้ร่วมงำน 
๒. จัดระบบข้อมูลและปฏิทินปฏิบัติงำนกับผู้ร่วมงำน 
๓. สรุปประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อปรับปรุงและพัฒนำต่อไป 
๔. ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำยหรือสั่งกำรจำกผู้อ ำนวยกำรเพ่ือเสริมสร้ำงและพัฒนำงำนของ

โรงเรียน 
๓. ฝ่ายกิจการกิจการนักเรียน ประกอบด้วย 

๓.๑. งานระดับชั้นและครูที่ปรึกษา ประกอบด้วย 
๓.๓.๑.  นำงศิริพร ลิมปิวรรณ คร ู หัวหน้ำระดับชั้น ม. ๑ 
๓.๓.๒.  นำยปรีชำ หยีดน้อย คร ู หัวหน้ำระดับชั้น ม. ๒ 
๓.๓.๓.  นำงอรุณี ผ่องใส คร ู หัวหน้ำระดับชั้น ม. ๓ 
๓.๓.๔.  นำงสำวพพรรธน์ มณีรัตน์  คร ู หัวหน้ำระดับชั้น ม. ๔ 
๓.๓.๕.  นำยนวมินทร์ วงค์ไชย คร ู หัวหน้ำระดับชั้น ม. ๕ 
๓.๓.๖.  นำงสำยสมร ใจสืบ คร ู หัวหน้ำระดับชั้น ม. ๖ 

บทบาทหน้าที่ 
๑. เสนอโครงกำรของบประมำณร่วมกับผู้ร่วมงำน 
๒. จัดระบบข้อมูลและปฏิทินปฏิบัติงำนกับผู้ร่วมงำน 
๓. เสนอร่ำง  จัดพิมพ์หนังสือโต้ตอบทุกประเภท  และจัดเก็บส ำเนำคู่ฉบับของหนังสือทุกฉบับ 
๔. บูรณำกำรเนื้อหำที่สอนระดับชั้น 
๕. ติดตำมแก้ไขปัญหำกำรเรียนกำรร่วมกิจกรรมกำรวัดและประเมินผล 
๖. ประเมินคุณลักษณะของนักเรียนที่พึงประสงค์  (สร้ำงเกณฑ์จำกมำตรฐำน) 
๗. รับผิดชอบกำรโฮมรูม 
๘. พัฒนำแหล่งเรียนรู้ภำยในห้องเรียน 
๙. รณรงค์ใช้วิทยำกรร่วมกัน 
๑๐. ด ำเนินกำรคำบประชุมระดับชั้น 
๑๑. ก ำหนดมำตรกำรป้องกันแก้ไขพฤติกรรม และ/หรือส่งเสริมพัฒนำพฤติกรรมให้ดียิ่งขึ้น 
๑๒. จัดค่ำยพลังปัญญำเพื่อพัฒนำคุณภำพทักษะชีวิต-คุณธรรม/ต่อต้ำนยำและเอดส์/เพศศึกษำ 
๑๓. คัดกรองและดูแลนักเรียนตลอดจนเยี่ยมบ้ำน 
๑๔. รณรงค์ให้นักเรียนบันทึกควำมดี 
๑๕. รณรงค์ให้นักเรียนมีจิตสำธำรณะให้เป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่น 
๑๖. รณรงค์ให้นักเรียนลดภำระกำรใช้ทรัพยำกรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๑๗. จัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
๑๘. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับงำนทุกกลุ่มบริหำร เพ่ือเกียรติยศและศักดิ์ศรีของโรงเรียน 
๑๙. เบิกใช้ดูแลบ ำรุงรักษำวัสดุ – ครุภัณฑ์ประจ ำงำน โดยใช้ระบบ ๕ ส 
๒๐. เก็บรักษำหนังสือ – เอกสำรรำชกำรเก่ียวกับงำน 
๒๑. สรุปประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อปรับปรุงและพัฒนำต่อไป 
๒๒. ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำยหรือสั่งกำรจำกผู้อ ำนวยกำรเพ่ือเสริมสร้ำงและพัฒนำงำนของ

โรงเรียน 
 
 



 
 

๓.๒. งานปกครองและพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน ประกอบด้วย 
๓.๒.๑ นำงมยุรี มูลสวัสดิ์ คร ู หัวหน้ำงำน 
๓.๒.๒ นำงสำวฤทัยรัตน์ สมเป็ง ลูกจ้ำงชั่วครำว คณะท ำงำน 
๓.๒.๓ นำยภูมิพัฒน์ สืบค ำเปียง ลูกจ้ำงชั่วครำว คณะท ำงำน 
๓.๒.๔ นำงสำวอภิญญำ มำกอยู่ ลูกจ้ำงชั่วครำว เลขำนุกำรคณะท ำงำน 

บทบาทหน้าที่ 
๑. เสนอโครงกำรของบประมำณร่วมกับผู้ร่วมงำน 
๒. จัดระบบข้อมูลและปฏิทินปฏิบัติงำนกับผู้ร่วมงำน 
๓. เสนอร่ำง  จัดพิมพ์หนังสือโต้ตอบทุกประเภท  และจัดเก็บส ำเนำคู่ฉบับของหนังสือทุกฉบับ 
๔. หัวหน้ำงำนท ำหน้ำที่   “เลขำนุกำร”  คณะกรรมกำรพิจำรณำลงโทษ 
๕. จัดประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำโทษตำมระเบียบ 
๖. ท ำกำรตรวจค้นของต้องห้ำมตำมระเบียบที่นักเรียนอำจน ำขึ้นหอพักหลังรอบกลับบ้ำน 
๗. ประเมินผลสรุปผลกำรปฏิบัติงำนเป็นรูปเล่มส่งกลุ่มบริหำรหลังจำกปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว 
๘. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับงำนทุกกลุ่มบริหำร เพ่ือเกียรติยศและศักดิ์ศรีของโรงเรียน 
๙. เบิกใช้ดูแลบ ำรุงรักษำวัสดุ – ครุภัณฑ์ประจ ำงำน โดยใช้ระบบ๕ส 
๑๐. เก็บรักษำหนังสือ – เอกสำรรำชกำรเก่ียวกับงำน 
๑๑. สรุปประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อปรับปรุงและพัฒนำต่อไป 
๑๒. ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำยหรือสั่งกำรจำกผู้อ ำนวยกำรเพ่ือเสริมสร้ำงและพัฒนำงำนของ

โรงเรียน 
๓.๓. งานกิจกรรมนักเรียน ประกอบด้วย 

๓.๓.๑ นำยจุลดิษฐ วีรศิลป์ คร ู หัวหน้ำงำน 
๓.๓.๒ นำงสำววิภำณี ชุมภูรัตน์ ลูกจ้ำงชั่วครำว คณะท ำงำน 
๓.๓.๓ นำงสำวอรวรรณ อัคนิบุตร ลูกจ้ำงชั่วครำว เลขำนุกำรคณะท ำงำน 

บทบาทหน้าที่ 
๑. วำงแผนจัดกิจกรรมต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวกับวันส ำคัญต่ำง ๆ งำนรัฐพิธี วัฒนธรรม-ประเพณี และกิจกรรม

ต่ำงๆ ของโรงเรียน เช่น วันสถำปนำโรงเรียน วันเข้ำพรรษำ พิธีกำรปฐมนิเทศ พิธีกำรเลี้ยงอ ำลำ พิธี
กำรปัจฉิมนิเทศ และพิธีกำรรับประกำศนียบัตร เป็นต้น โดยร่วมมือกับคณะกรรมกำรนักเรียน  ให้
ค ำปรึกษำ  แนะน ำ  ควบคุมดูแล เข้ำ  ร่วม  ประชุมและก ำกับกำรด ำเนินของคณะกรรมกำรนักเรียน
ให้เกิดควำมเรียบร้อยเหมำะสม  มีประสิทธิภำพเป็นไปตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัดพร้อมทั้งเสนอ
แต่งตั้งคณะท ำงำนในกิจกรรมที่จัดขึ้น 

๒. เป็นองค์กรกลำงในกำรประสำนกับผู้ที่เก่ียวข้อง  ซึ่งได้แก่  ผู้บริหำร  ครู  นักเรียน 
๓. ก ำกับ ดูแล ประสำนจัดให้มีกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรนักเรียนใหม่ของแต่ละปี โดย ให้มีกำรหำเสียง

และปฏิบัติตำมแนวทำงของกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย 
๔. ประสำน จัดกิจกรรมต่ำง ๆ ของโรงเรียน ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยต่ำง ๆ ตำมบทบำทหน้ำที่ที่ได้รับ

มอบหมำย 
๕. สรุปประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อปรับปรุงและพัฒนำต่อไป 
๖. ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำยหรือสั่งกำรจำกผู้อ ำนวยกำรเพ่ือเสริมสร้ำงและพัฒนำงำนของ

โรงเรียน 
 

 



 
 

๓.๔. งานทะเบียนประวัตินักเรียน   ประกอบด้วย 
๓.๔.๑ นำงมยุรี มูลสวัสดิ์ คร ู หัวหน้ำงำน 
๓.๔.๒ นำงสำวมนฐิตำ   วงศำ ลูกจ้ำงชั่วครำว คณะท ำงำน 
๓.๔.๓ นำงสำวรัตน์ดำวรรณ ปิงสุแสง ลูกจ้ำงชั่วครำว คณะท ำงำน 
๓.๔.๔ นำยธีระนัย จันทร์สุข ลูกจ้ำงชั่วครำว เลขำนุกำรคณะท ำงำน 

บทบาทหน้าที่ 
๑. เสนอโครงกำรของบประมำณร่วมกับผู้ร่วมงำน 
๒. จัดระบบข้อมูลและปฏิทินปฏิบัติงำนกับผู้ร่วมงำน 
๓. เสนอร่ำง  จัดพิมพ์หนังสือโต้ตอบทุกประเภท  และจัดเก็บส ำเนำคู่ฉบับของหนังสือทุกฉบับ 
๔. ติดตำมเก่ียวกับทะเบียนประวัตินักเรียนทุกคน 
๕. เก็บรักษำหนังสือ – เอกสำรรำชกำรเก่ียวกับงำน 
๖. สรุปประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อปรับปรุงและพัฒนำต่อไป 
๗. ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำยหรือสั่งกำรจำกผู้อ ำนวยกำรเพ่ือเสริมสร้ำงและพัฒนำงำนของ

โรงเรียน 
๓.๕. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วย 

๓.๔.๑.  นำยธวัฒน ์ ก้ำงออนตำ คร ู หัวหน้ำงำน 
๓.๔.๒.  นำยธีระนัย จันทร์สุข ลูกจ้ำงชั่วครำว คณะท ำงำน 
๓.๔.๓.  นำงสำวมนฐิตำ   วงศำ ลูกจ้ำงชั่วครำว คณะท ำงำน 
๓.๔.๔.  นำงสำวอรวรรณ อัคนิบุตร ลูกจ้ำงชั่วครำว เลขำนุกำรคณะท ำงำน 

บทบาทหน้าที่ 
๑. เสนอโครงกำรของบประมำณร่วมกับผู้ร่วมงำน 
๒. จัดระบบข้อมูลและปฏิทินปฏิบัติงำนกับผู้ร่วมงำน 
๓. เสนอร่ำง  จัดพิมพ์หนังสือโต้ตอบทุกประเภท  และจัดเก็บส ำเนำคู่ฉบับของหนังสือทุกฉบับ 
๔. ประสำนกำรจัดท ำ SDQ 
๕. สรุปกำรประชุมและกิจกรรมของผู้ปกครองเครือข่ำย 
๖. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับงำนทุกกลุ่มบริหำร  เพื่อเกียรติยศและศักดิ์ศรีของโรงเรียน 
๗. เบิกใช้ดูแลบ ำรุงรักษำวัสดุ – ครุภัณฑ์ประจ ำงำน โดยใช้ระบบ๕ส 
๘. เก็บรักษำหนังสือ – เอกสำรรำชกำรเก่ียวกับงำน 
๙. สรุปประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อปรับปรุงและพัฒนำต่อไป 
๑๐. ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำยหรือสั่งกำรจำกผู้อ ำนวยกำรเพ่ือเสริมสร้ำงและพัฒนำงำนของ

โรงเรียน 
๓.๖. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประกอบด้วย 

๓.๖.๑ นำยชัยนันท์  จินะพรม  คร ู หัวหน้ำงำน 
๓.๖.๒ นำยเอกพล จันทนะ ลูกจ้ำงชั่วครำว คณะท ำงำน 
๓.๖.๓ นำยคำวี ธิมำชัย ลูกจ้ำงชั่วครำว คณะท ำงำน 
๓.๖.๔ นำงสำวอรวรรณ อัคนิบุตร ลูกจ้ำงชั่วครำว เลขำนุกำรคณะท ำงำน 

บทบาทหน้าที่ 
๑. พิจำรณำวำงแผนกำรควบคุม ดูแล ติดตำมพฤติกรรมของนักเรียนให้เป็นไปตำมระเบียบข้อบังคับของ

ทำงโรงเรียน 



 
 

๒. จัดกิจกรรมทำงศำสนำภำยในโรงเรียนตลอดปีกำรศึกษำและร่วมกิจกรรมทำงศำสนำกับชุมชนหรือ
หน่วยงำนภำยนอกโรงเรียน 

๓. จัดกิจกรรมเปิดโลกกว้ำงจำกกำรอ่ำนและสมำธิบ่อเกิดแห่งปัญญำ เพื่อพัฒนำนักเรียนให้มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค ์มีควำมรับผิดชอบต่อส่วนรวม และเป็นบุคคลที่มีคุณภำพในสังคม 

๔. ประสำนควำมร่วมมือกับบุคลำกรของโรงเรียน เพ่ือด ำเนินกำรป้องกัน และแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับงำน
พฤติกรรมของนักเรียน 

๕. พิจำรณำวำงแผนกำรอบรม เพ่ือส่งเสริมกำรมีคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน 
๖. พิจำรณำจัดครู พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงชั่วครำว รับผิดชอบในกำรอบรมนักเรียนประจ ำสัปดำห์ 
๗. ประสำนควำมร่วมมือครูที่ปรึกษำ ครูประจ ำวิชำ เพ่ือสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมที่ดีแก่นักเรียน 

ในขณะที่ปฏิบัติหน้ำที่ของครูที่ปรึกษำ และจัดกำรเรียนกำรสอน 
๘. ประกำศข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ในด้ำนคุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียนทรำบ เพ่ือน ำไปประพฤติปฏิบัติ

ในชีวิตประจ ำวัน 
๙. สรุปประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อปรับปรุงและพัฒนำงำนต่อไป 
๑๐. ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำยหรือสั่งกำรจำกผู้อ ำนวยกำรเพ่ือเสริมสร้ำงและพัฒนำงำนของ

โรงเรียน 
๓.๗. งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน ประกอบด้วย 

๓.๗.๑ นำยจุลดิษฐ วีรศิลป์  คร ู หัวหน้ำงำน 
๓.๗.๒ นำงสำววิภำณี ชุมภูรัตน์  ลูกจ้ำงชั่วครำว คณะท ำงำน 
๓.๗.๓ นำยคำวี ธิมำชัย  ลูกจ้ำงชั่วครำว คณะท ำงำน 
๓.๗.๔ นำยเอกพล จันทนะ ลูกจ้ำงชั่วครำว คณะท ำงำน 
๓.๗.๕ นำงสำวสุพัตรำ  นันต๊ะฤทธิ์ ลูกจ้ำงชั่วครำว คณะท ำงำน 
๓.๗.๖ นำยธีระนัย จันทรสุข ลูกจ้ำงชั่วครำว คณะท ำงำน 
๓.๗.๗ นำงสำวอรวรรณ อัคนิบุตร  ลูกจ้ำงชั่วครำว เลขำนุกำรคณะท ำงำน 

บทบาทหน้าที่ 
๑. เสนอโครงกำรของบประมำณร่วมกับผู้ร่วมงำน 
๒. จัดระบบข้อมูลและปฏิทินปฏิบัติงำนกับผู้ร่วมงำน 
๓. เสนอร่ำง  จัดพิมพ์หนังสือโต้ตอบทุกประเภท  และจัดเก็บส ำเนำคู่ฉบับของหนังสือทุกฉบับ 
๔. วำงแผนรูปแบบ ก ำกับ ติดตำมกิจกรรมพิธีกำรเคำรพธงชำติของครูและนักเรียน 
๕. วำงแผนรูปแบบและวิธีกำรได้มำของคณะกรรมกำรนักเรียน และสภำนักเรียน 
๖. หัวหน้ำงำนเป็นที่ปรึกษำคณะกรรมกำรนักเรียน ก ำหนดรูปแบบวิธีกำรประชุม 
๗. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับงำนทุกกลุ่มบริหำร  เพื่อเกียรติยศและศักดิ์ศรีของโรงเรียน 
๘. เบิกใช้ดูแลบ ำรุงรักษำวัสดุ – ครุภัณฑ์ประจ ำงำน โดยใช้ระบบ ๕ ส 
๙. เก็บรักษำหนังสือ – เอกสำรรำชกำรเก่ียวกับงำน 
๑๐. สรุปประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อปรับปรุงและพัฒนำต่อไป 
๑๑. ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำยหรือสั่งกำรจำกผู้อ ำนวยกำรเพ่ือเสริมสร้ำงและพัฒนำงำนของ

โรงเรียน 
 

 

 

 



 
 

๓.๘. งานป้องกันสิ่งเสพติดให้โทษ ประกอบด้วย 
๓.๘.๑ นำยจุลดิษฐ วีรศิลป์ คร ู หัวหน้ำงำน 
๓.๘.๒ นำงสำวมนทิชำ โสนนิล ลูกจ้ำงชั่วครำว คณะท ำงำน 
๓.๘.๓ นำงสำววิภำณี ชุมภูรัตน์ ลูกจ้ำงชั่วครำว คณะท ำงำน 
๓.๘.๔ นำงสำวอรวรรณ อัคนิบุตร ลูกจ้ำงชั่วครำว เลขำนุกำรคณะท ำงำน 

บทบาทหน้าที่ 
๑. เสนอโครงกำรของบประมำณร่วมกับผู้ร่วมงำน 
๒. จัดระบบข้อมูลและปฏิทินปฏิบัติงำนกับผู้ร่วมงำน 
๓. เสนอร่ำง  จัดพิมพ์หนังสือโต้ตอบทุกประเภท  และจัดเก็บส ำเนำคู่ฉบับของหนังสือทุกฉบับ 
๔. สืบเสำะข้อมูลทั้งผู้เสพผู้ค้ำ 
๕. ตรวจสอบผู้เสพคัดกรองนักเรียน 
๖. บ ำบัดฟื้นฟูส่งต่อ 
๗. รำยงำนตำมแนวปฏิบัติของโรงเรียนอ ำเภอจังหวัดและเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
๘. ประเมินผลสรุปผลกำรปฏิบัติงำนเป็นรูปเล่ม 
๙. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับงำนทุกกลุ่มบริหำร  เพ่ือเกียรติยศและศักดิ์ศรีของโรงเรียน 
๑๐. เบิกใช้ดูแลบ ำรุงรักษำวัสดุ – ครุภัณฑ์ประจ ำงำน โดยใช้ระบบ๕ส 
๑๑. เก็บรักษำหนังสือ – เอกสำรรำชกำรเก่ียวกับงำน 
๑๒. สรุปประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อปรับปรุงและพัฒนำต่อไป 
๑๓. ปฏิบัติงำนอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำยหรือสั่งกำรจำกผู้อ ำนวยกำรเพ่ือเสริมสร้ำงและพัฒนำงำนของ

โรงเรียน 
 

๔. ฝ่ายบริหารงานสวัสดิการและบริการนักเรียน ประกอบด้วย 
๔.๑. งานบริการอาหาร โภชนาการ ประกอบด้วย 

๔.๔.๑ นำงกำญจนำ  ค ำจีนะ  คร ู  หัวหน้ำงำน 
๔.๔.๒ ว่ำที่ ร.ต.นฤพล ทองสุข  ลูกจ้ำงชั่วครำว คณะท ำงำน 
๔.๔.๓ นำงสำววรำภรณ์ บัวผัน  ลูกจ้ำงชั่วครำว เลขำนุกำรคณะท ำงำน 

บทบาทหน้าที่ 
๑. เสนอโครงกำรของบประมำณร่วมกับผู้ร่วมงำน 
๒. จัดระบบข้อมูลและปฏิทินปฏิบัติงำนกับผู้ร่วมงำน 
๓. เสนอร่ำง  จัดพิมพ์หนังสือโต้ตอบทุกประเภท  และจัดเก็บส ำเนำคู่ฉบับของหนังสือส่งทุกฉบับวำงแผน

รูปแบบ วิธีกำรได้มำซึ่งวัตถุดิบในกำรท ำอำหำร 
๔. จัดท ำอำหำรและบริกำรอำหำรแก่ครู-บุคลำกรที่รับผิดชอบนักเรียนประจ ำและนักเรียนทุกคนวันละ ๓ 

มื้อยกเว้นวันที่ไม่มีนักเรียนอยู่ประจ ำหอพัก 
๕. ควบคุม ติดตำม ตรวจสอบบุคลำกรในกำรปรุงอำหำรบนพื้นฐำนควำมสะอำด ถูกสุขอนำมัย 
๖. จัดกิจกรรมให้บุคลำกรรับกำรนิเทศและกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน-สภำพโรงครัว-โรงอำหำร 
๗. ควบคุม ก ำกับ ติดตำมกำรท ำควำมสะอำดสถำนที่ -ภำชนะในกำรปรุง ในกำรตักอำหำรของบุคลำกร

หลังเสร็จสิ้นภำรกิจแต่ละม้ือ 
๘. ก ำหนดและก ำกับกำรแต่งกำยตั้งแต่ศีรษะจรดเท้ำของบุคลำกรในงำนตำมที่โรงเรียนก ำหนดประสำน

กำรตรวจร่ำงกำยของบุคลำกร 
๙. ให้ควำมรู้ข่ำวสำรหลำยรูปแบบในกำรเป็นผู้บริโภคเช่น ป้ำยนิเทศ จุลสำร วำรสำร เว็บไซต์ 



 
 

๑๐. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับงำนทุกกลุ่มบริหำร เพ่ือเกียรติยศและศักดิ์ศรีของโรงเรียน 
๑๑. เบิกใช้ดูแลบ ำรุงรักษำวัสดุ – ครุภัณฑ์ประจ ำงำน โดยใช้ระบบ ๕ ส 
๑๒. เก็บรักษำหนังสือ – เอกสำรรำชกำรเก่ียวกับงำน 
๑๓. สรุปประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อปรับปรุงและพัฒนำต่อไป 
๑๔. ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำยหรือสั่งกำรจำกผู้อ ำนวยกำรเพ่ือเสริมสร้ำงและพัฒนำงำนของ

โรงเรียน 
๔.๒. งานน้ าดื่ม ประกอบด้วย 

๔.๒.๑ นำยปรีชำ หยีดน้อย คร ุ หัวหน้ำงำน 
๔.๒.๒ นำยบุญเลิศ จรัส คร ู คณะท ำงำน 
๔.๒.๓ นำยกิตติศักดิ์ ภักงำม ลูกจ้ำงชั่วครำว คณะท ำงำน 
๔.๒.๔ นำยวรัญญู เหมืองซื่อ ลูกจ้ำงชั่วครำว คณะท ำงำน 
๔.๒.๕ นำยรุ่งโรจน์ กันธิยะ ลูกจ้ำงชั่วครำว เลขำนุกำรคณะท ำงำน 

บทบาทหน้าที ่
๑. เสนอโครงกำรของบประมำณร่วมกับผู้ร่วมงำน 
๒. จดัระบบข้อมูลและปฏิทินปฏิบัติงำนกับผู้ร่วมงำน 
๓. เสนอร่ำง  จัดพิมพ์หนังสือโต้ตอบทุกประเภท  และจัดเก็บส ำเนำคู่ฉบับของหนังสือทุกฉบับ 
๔. ผลิตน้ ำดื่มและน้ ำแข็งให้โรงครัว โรงอำหำร และฝำกจ ำหน่ำยที่สหกรณ์ร้ำนค้ำของโรงเรียน 
๕. ส่งตัวอย่ำงน้ ำดื่มไปตรวจสอบคุณภำพที่ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ปีละ ๑ ครั้ง 
๖. เปลี่ยนถ่ำยวัสดุกรองน้ ำของโรงเรียนทุกจุด ปีละครั้ง 
๗. บริกำรน้ ำดื่มและน้ ำแข็งแก่ชุมชน ตำมแนวกำรปฏิบัติของสวัสดิกำรโรงเรียน 
๘. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับงำนทุกกลุ่มบริหำร  เพื่อเกียรติยศและศักดิ์ศรีของโรงเรียน 
๙. เบิกใช้ดูแลบ ำรุงรักษำวัสดุ – ครุภัณฑ์ประจ ำงำน โดยใช้ระบบ ๕ ส 
๑๐. เก็บรักษำหนังสือ – เอกสำรรำชกำรเก่ียวกับงำน 
๑๑. สรุปประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อปรับปรุงและพัฒนำต่อไป 
๑๒. ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำยหรือสั่งกำรจำกผู้อ ำนวยกำรเพ่ือเสริมสร้ำงและพัฒนำงำนของ

โรงเรียน 
 

๔.๓. งานบริการซักรีด   ประกอบด้วย 
๔.๓.๑ นำงมยุรี มูลสวัสดิ์ คร ู หัวหน้ำงำน 
๔.๓.๒  นำงสำวพัชรี คงพันธ์ คร ู คณะท ำงำน 
๔.๓.๓ นำงสำววัชรินทร์ ท ำทอง ลูกจ้ำงชั่วครำว คณะท ำงำน 
๔.๓.๔ นำงสำวสุพัตรำ นันต๊ะฤทธิ์ ลูกจ้ำงชั่วครำว เลขำนุกำรคณะท ำงำน 

บทบาทหน้าที ่
๑. เสนอโครงกำรของบประมำณร่วมกับผู้ร่วมงำน 
๒. จัดระบบข้อมูลและปฏิทินปฏิบัติงำนกับผู้ร่วมงำน 
๓. เสนอร่ำง  จัดพิมพ์หนังสือโต้ตอบทุกประเภท  และจัดเก็บส ำเนำคู่ฉบับของหนังสือทุกฉบับ 
๔. สรรหำผู้รับจ้ำงท ำกำรซักรีดในลักษณะเหมำจ่ำยเป็นรำยเดือน 
๕. จัดระบบกำรส่งผ้ำจำกหอพักถึงโรงซัก และกำรรับผ้ำจำกโรงซักถึงหอพัก 
๖. ประสำนงำนกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงซักรีดเป็นรำยเดือน 



 
 

๗. ประสำนงำนขอควำมอนุเครำะห์จำกโรงซักท ำกำรรีดผ้ำให้โรงเรียนเป็นกรณีพิเศษในโอกำสรับผู้มำ
เยือนและรับกำรประเมินโครงกำรต่ำงๆ 

๘. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับงำนทุกกลุ่มบริหำร  เพื่อเกียรติยศและศักดิ์ศรีของโรงเรียน 
๙. เบิกใช้ดูแลบ ำรุงรักษำวัสดุ – ครุภัณฑ์ประจ ำงำน โดยใช้ระบบ ๕ ส 
๑๐. เก็บรักษำหนังสือ – เอกสำรรำชกำรเก่ียวกับงำน 
๑๑. สรุปประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อปรับปรุงและพัฒนำต่อไป 
๑๒. ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำยหรือสั่งกำรจำกผู้อ ำนวยกำรเพ่ือเสริมสร้ำงและพัฒนำงำนของ

โรงเรียน 
๔.๔. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนประจ า   ประกอบด้วย 

๔.๔.๑ นำงสำวพัชรี คงพันธ์ คร ู  หัวหน้ำงำน 
๔.๔.๒ นำงสำวศุษมำรัตน์ วงศ์ผำ ลูกจ้ำงชั่วครำว คณะท ำงำน 
๔.๔.๓ นำงสำวรสสุคนธ์ เขื่อนทำ ลูกจ้ำงชั่วครำว เลขำนุกำรคณะท ำงำน 

บทบาทหน้าที ่
๑. เสนอโครงกำรของบประมำณร่วมกับผู้ร่วมงำน 
๒. จัดระบบข้อมูลและปฏิทินปฏิบัติงำนกับผู้ร่วมงำน 
๓. เสนอร่ำง  จัดพิมพ์หนังสือโต้ตอบทุกประเภท  และจัดเก็บส ำเนำคู่ฉบับของหนังสือทุกฉบับ 
๔. รับผิดชอบห้องพยำบำลของโรงเรียนและจัดหำเครื่องเวชภัณฑ์ที่จ ำเป็นไว้บริกำร 
๕. รับผิดชอบตรวจสุขภำพนักเรียนบันทึกให้เป็นปัจจุบัน 
๖. ติดตำมผลกำรตรวจรักษำนักเรียนที่ป่วย   และแจ้งครูผู้จัดกิจกรรมนักเรียนทรำบ  กรณีนักเรียน

เจ็บป่วย  หรือได้รับอุบัติเหตุ 
๗. จัดท ำสถิตินักเรียนและครู-บุคลำกรที่เจ็บป่วยมำขอรับบริกำรจำกห้องพยำบำลและสถิติกำรใช้ยำ 
๘. พำนักเรียนที่ป่วยฉุกเฉินส่งไปรักษำตัวที่โรงพยำบำล และแจ้งให้ผู้ปกครองทรำบทันทีกรณีที่

นำยแพทย์วินิจฉัยให้นอนพักรักษำตัวที่โรงพยำบำล 
๙. ประเมินผลสรุปผลกำรปฏิบัติงำนเป็นรูปเล่ม 
๑๐. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับงำนทุกกลุ่มบริหำร  เพื่อเกียรติยศและศักดิ์ศรีของโรงเรียน 
๑๑. เบิกใช้ดูแลบ ำรุงรักษำวัสดุ – ครุภัณฑ์ประจ ำงำน โดยใช้ระบบ ๕ ส 
๑๒. เก็บรักษำหนังสือ – เอกสำรรำชกำรเก่ียวกับงำน 
๑๓. สรุปประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อปรับปรุงและพัฒนำต่อไป 
๑๔. ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำยหรือสั่งกำรจำกผู้อ ำนวยกำรเพ่ือเสริมสร้ำงและพัฒนำงำนของ

โรงเรียน 
๔.๕. งานประกันชีวิต – ประกันอุบัติเหตุนักเรียน ประกอบด้วย 

๔.๕.๑ นำงสำวพัชรี คงพันธ์ คร ู  หัวหน้ำงำน 
๔.๕.๒ นำงสำวศุษมำรัตน์ วงศ์ผำ ลูกจ้ำงชั่วครำว คณะท ำงำน 
๔.๕.๓ นำงสำวรสสุคนธ์ เขื่อนทำ ลูกจ้ำงชั่วครำว เลขำนุกำรคณะท ำงำน 

บทบาทหน้าที ่
๑. เสนอโครงกำรของบประมำณร่วมกับผู้ร่วมงำน 
๒. จัดระบบข้อมูลและปฏิทินปฏิบัติงำนกับผู้ร่วมงำน 
๓. เสนอร่ำง  จัดพิมพ์หนังสือโต้ตอบทุกประเภท  และจัดเก็บส ำเนำคู่ฉบับของหนังสือทุกฉบับ 
๔. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับงำนทุกกลุ่มบริหำร  เพื่อเกียรติยศและศักดิ์ศรีของโรงเรียน 



 
 

๕. ติดต่อประสำนงำนกับทำงบริษัทหรือตัวแทนประกัน อ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ แก่นักเรียนและ
ผู้ปกครอง 

๖. เบิกใช้ดูแลบ ำรุงรักษำวัสดุ – ครุภัณฑ์ประจ ำงำน โดยใช้ระบบ ๕ ส 
๗. เก็บรักษำหนังสือ – เอกสำรรำชกำรเก่ียวกับงำน 
๘. สรุปประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อปรับปรุงและพัฒนำต่อไป 
๙. ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำยหรือสั่งกำรจำกผู้อ ำนวยกำรเพ่ือเสริมสร้ำงและพัฒนำงำนของ

โรงเรียน 
๔.๖. งานคุ้มครองผู้บริโภคและโรคเอดส์   ประกอบด้วย 

๔.๖.๑ นำงสำวพัชรี คงพันธ์ คร ู  หัวหน้ำงำน 
๔.๖.๒ นำงสำวศุษมำรัตน์ วงศ์ผำ ลูกจ้ำงชั่วครำว คณะท ำงำน 
๔.๖.๓ นำงสำวรสสุคนธ์ เขื่อนทำ ลูกจ้ำงชั่วครำว เลขำนุกำรคณะท ำงำน 

บทบำทหน้ำที่ 
๑. เสนอโครงกำรของบประมำณร่วมกับผู้ร่วมงำน 
๒. จัดระบบข้อมูลและปฏิทินปฏิบัติงำนกับผู้ร่วมงำน 
๓. เสนอร่ำง  จัดพิมพ์หนังสือโต้ตอบทุกประเภท  และจัดเก็บส ำเนำคู่ฉบับของหนังสือทุกฉบับ 
๔. รณรงค์ต่อต้ำนหลำกหลำยรูปแบบอย่ำงต่อเนื่อง 
๕. รำยงำนตำมแนวปฏิบัติของโรงเรียน  อ ำเภอ  จังหวัด และเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
๖. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับงำนทุกกลุ่มบริหำร  เพื่อเกียรติยศและศักดิ์ศรีของโรงเรียน 
๗. เบิกใช้ดูแลบ ำรุงรักษำวัสดุ – ครุภัณฑ์ประจ ำงำน โดยใช้ระบบ ๕ ส 
๘. เก็บรักษำหนังสือ – เอกสำรรำชกำรเก่ียวกับงำน 
๙. สรุปประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อปรับปรุงและพัฒนำต่อไป 
๑๐. ปฏิบัติงำนอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำยหรือสั่งกำรจำกผู้อ ำนวยกำรเพ่ือเสริมสร้ำงและพัฒนำงำนของ

โรงเรียน 
  5. งำนสมำคมผู้ปกครองนักเรียนและครู ประกอบด้วย 
  1. นางสาวสุกัญญา โชติวรรณพร คร ู หัวหน้างาน 
  2. นางคะนึงนิจ พลตรี คร ู ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
  3. นางสาวจอมขวัญ   ชราชิต คร ู คณะท างาน 
  4. นางสาวอรวรรณ อัคนิบุตร ลูกจ้างชั่วคราว เลขานุการคณะท างาน 
บทบำทหน้ำที่ 

๑. รวบรวมประมวลวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่จะใช้ในการประชุมงานสมาคมผู้ปกครอง
นักเรียนและครู 

๒. สนับสนุนข้อมูล รับทราบหรือด าเนินการตามมติของสมาคมผู้ปกครองนักเรียนและครู 
๓. ด าเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมสมาคมผู้ปกครองนักเรียนและครู 
๔. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

  6. งำนสมำคมนักเรียนเก่ำ ประกอบด้วย 
  1. นางสาวคะนึงนิจ       พลตรี คร ู หัวหน้างาน 
  2. นางสาวจอมขวัญรพ ี  ชราชิต คร ู ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
  3. นางสาวอรวรรณ อัคนิบุตร ลูกจ้างชั่วคราว เลขานุการคณะท างาน 
บทบำทหน้ำที่ 

๑. รวบรวมประมวลวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่จะใช้ในการประชุมงานสมาคมนักเรียนเกา่ 



 
 

๒. สนับสนุนข้อมูล รับทราบหรือด าเนินการตามมติของสมาคมนักเรียนเก่า 
๓. ด าเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมสมาคมนักเรียนเก่า 
๔. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตำมค ำสั่งดังกล่ำวปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบและอุทิศเวลำ
ให้กับทำงรำชกำรพร้อมทั้งปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถโดยค ำนึงถึงประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็น
ส ำคัญ 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑  พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(นำยประดิษฐ์  โพธิกลำง) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย เชียงรำย 

 


