
1 

 
 
 

ค ำส่ังโรงเรียนห้วยซ้อวทิยำคม รัชมังคลำภิเษก 
ที ่139 /2561 

เร่ือง  กำรแต่งตั้งและมอบหมำยผู้รับผดิชอบงำน  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

 เพื่อให้การบริหารงานของโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมงัคลาภิเษก ด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย บรรลุ
ตามจุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 39 (1) แห่งพระราชบญัญติัระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546 มาตรา 27 (1) แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)พ.ศ.2551 และค าสั่งส านกังานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ี 9/2546 เร่ือง มอบอ านาจบงัคบับญัชาลูกจา้งประจ า สั่ง ณ วนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 จึงแต่งตั้งบุคลากร
โรงเรียนหว้ยซอ้วทิยาคม รัชมงัคลาภิเษก ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นการภายในของโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561   ดงัน้ี 
 

คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำรโรงเรียน 
1. นายสุชาติ  ศรีธินนท ์ ผูอ้  านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2. นายสง่า  วชิา  ค รูช านาญการ   กรรมการ 

 4. นางสาวศิริเดียว วงศา  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 5. นางสาวกชพรรณ ศรีทอง  ครูช านาญการ   กรรมการ 

6. นายชาญเดช    ตนัสอน  ครู    กรรมการ 
7. นางหทยัชนก   ถาแหล่ง  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

บทบำทหน้ำที่ 
 1. ก ากบั ดูแล ควบคุม ใหก้ารบริหารในโรงเรียนด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย สอดคลอ้งกบันโยบาย กฎ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ ์และวธีิการของส านกังานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 2. ร่วมก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติังานต่างๆ ของโรงเรียน 

3.  ส่งเสริม สนบัสนุนขา้ราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนใหมี้การพฒันาสู่มาตรฐานอยา่งต่อเน่ือง 
4. จดัท ามาตรฐาน ภาระงานส าหรับขา้ราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน 
5. บริหารจดัการ และพฒันากิจกรรมในโรงเรียนใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคแ์ละใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
6. ส่งเสริม สนบัสนุน บ ารุงขวญั ก าลงัใจ พิจารณาความดีความชอบของขา้ราชการครูและบุคลากรใน

โรงเรียนอยา่งเป็นธรรม 
/แต่งตั้งข้ำรำชกำรครู… 
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แต่งตั้งข้ำรำชกำรครูให้ปฏิบัติหน้ำที่รักษำกำรแทนในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
 ล าดบัท่ี 1  นางหทยัชนก    ถาแหล่ง  ครูช านาญการพิเศษ 
 ล าดบัท่ี 2  นางสาวศิริเดียว  วงศา  ครูช านาญการพิเศษ 
 ล าดบัท่ี 3  นายสง่า  วชิา   ครูช านาญการ 
 ล าดบัท่ี 4  นางสาวกชพรรณ  ศรีทอง ครูช านาญการ 
 ล าดบัท่ี 5  นายชาญเดช  ตนัสอน  ครู 

 บทบำทหน้ำที่ 
ใหมี้หนา้ท่ีรักษาราชการแทน หรือปฏิบติัหนา้ท่ีแทนผูอ้  านวยการ เม่ือผูอ้  านวยการเดินทางไปราชการ 

หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้โดยมีหนา้ท่ีรับผิดชอบดูแล ควบคุม ตรวจตรางาน ตามบทบาทของผูอ้  านวยการ 
ยกเวน้ ในเร่ืองเก่ียวกบัการอนุมติัจ่ายเงิน งานบุคลากร และงานนโยบายส าคญั เม่ือผูอ้  านวยการกลบัมาใหร้ายงาน
ผลการปฏิบติังานในช่วงรักษาราชการแทนใหจ้ดบนัทึกในสมุดรายวนัใหล้ะเอียด  ผูรั้กษาราชการในต าแหน่ง
ผูอ้  านวยการให้เรียงล าดบั ดงัต่อไปน้ี 
 หากผูอ้  านวยการไม่อยูห่รือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้รองผูอ้  านวยการ ปฏิบติัหนา้ท่ีรักษาราชการแทน 
โดยก าหนดใหท้ าหนา้ท่ีรักษาราชการแทน 
 หากรองผูอ้  านวยการโรงเรียนไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหผู้ท่ี้อยูใ่นล าดบัท่ี 2  เป็นผูรั้กษาราชการแทน 

หากรองผูอ้  านวยการโรงเรียนไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหผู้ท่ี้อยูใ่นล าดบัท่ี 3  เป็นผูรั้กษาราชการแทน 
หากผูรั้กษาราชการแทนล าดบัท่ี 3 ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหผู้ท่ี้อยูใ่นล าดบัท่ี 4 เป็นผูรั้กษาราชการแทน 
หากผูรั้กษาราชการแทนล าดบัท่ี 4 ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหผู้ท่ี้อยูใ่นล าดบัท่ี 5 เป็นผูรั้กษาราชการแทน 
หากผูรั้กษาราชการแทนล าดบัท่ี 5 ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหผู้ท่ี้อยูใ่นล าดบัท่ี 6 เป็นผูรั้กษาราชการแทน 

 

กลุ่มงำนบริหำรงำนวชิำกำร  
หัวหน้ำงำน นางหทยัชนก  ถาแหล่ง ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ 

 
1. กลุ่มหลกัสูตรและส่งเสริมประสิทธิภำพกำรศึกษำ  ประกอบดว้ย 

 
1.1  งำนพฒันำกระบวนกำรเรียนรู้และจัดกำรเรียนกำรสอน  ประกอบดว้ย 

1. นางหทยัชนก   ถาแหล่ง  ครูช านาญการพิเศษ  หวัหนา้งาน  
2. นางแสงพลอย   อุตส่าห์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
3. นางสาวกณิการ์ ปัญญาอ่ินแกว้ ครูช านาญการ   กรรมการ 
4. นายปพนธนยั   อินตะ๊ออ้ม ครูช านาญการ   กรรมการ 
5. นางสาววรางคจ์นา เนตรธิยา ครูช านาญการ   กรรมการ 
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/6. นายชยัพฤษ  ... 
 
6. นายชยัพฤษ  ทุกขนิโรธ ครูช านาญการ   กรรมการ 
7. นางสาวพรรณภา ชิมโพธ์ิครัง ครู    กรรมการ 
8. นายชาญเดช    ตนัสอน  ครู    กรรมการ 
9. นายวชิยั  อุ่นมหาวรรณ์ ครูช านาญการ   กรรมการ 
10. นางอุทุมพร    ปัญญาบุญ ครูช านาญการ   กรรมการ 
11. นายอุดม   สมบูรณ์  พนกังานราชการ   กรรมการ 
12.  นายพิบูลย ์   แสงทอง ครู    กรรมการ 
13.  นางบุหงา    วชิา  ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
- ปฏิบติังานพฒันากระบวนการเรียนรู้และจดัการเรียนการสอน 
- ส่งเสริมการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้แบบต่างๆ 
- ควบคุมการเรียนการสอนใหมี้คุณภาพ เพื่อใหก้ารเรียนการสอนบรรลุวตัถุประสงคต์ามหลกัสูตร 
- ประสานงานกบัหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้อนในดา้นการเรียนการสอนประเมินผล 

การปฏิบติังานวชิาการของบุคลากร 
- ปฐมนิเทศให้แก่ขา้ราชการครูบรรจุใหม่หรือยา้ยเขา้มารับราชการในโรงเรียนเก่ียวกบัการจดัการเรียน   

การสอนของโรงเรียน 
- ใหบ้ริการแก่สังคมและชุมชนทอ้งถ่ินทางดา้นวชิาการ 
- จดัแผนการเรียน 
- จดันกัเรียนตามแผนการเรียน 
- จดัตารางการเรียนการสอน 
- จดัครูเขา้สอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
- ก าหนดแนวปฏิบติัการจดัครูเขา้สอนแทน 
- ตรวจการบนัทึกการเรียนการสอนประจ าวนั และสรุปรายงานผลต่อหวัหนา้ฝ่ายบริหารงานวชิาการ  
- พิจารณาการเลือกใชส่ื้อการเรียนการสอนของครู ร่วมกบักลุ่มสาระฯ ต่างๆ  
- ประสานงาน ติดตาม รับ-ส่ง และใหค้  าปรึกษาการเขียนโครงการสอน ก าหนดการสอน แผนการจดัการ

เรียนรู้ แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (แนะแนวและกิจกรรมนกัเรียน) และแผนการจดัการเรียนการสอนของครู 
- รวบรวมสถิติการส่งเอกสารงานดา้นวชิาการของครู  และน าเสนอต่อหวัหนา้ฝ่ายบริหารงานวชิาการ 
- ประสานงานการดูแลการสอนของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 
- ติดตามนกัเรียนท่ีมีปัญหาดา้นการเรียน และประสานงานกบัฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อด าเนินการแกไ้ข 
- ปฏิบติังานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายหรือเห็นสมควร 
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/1.2 งานวจิยัเพื่อพฒันา... 
     1.2  งำนวจัิยเพ่ือพฒันำคุณภำพกำรศึกษำ ประกอบดว้ย 

1. นางหทยัชนก  ถาแหล่ง  ครูช านาญการพิเศษ  หวัหนา้งาน 
2. นางณฐักานต ์  ผลากอง  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
3. นางสาวกณิการ์ ปัญญาอ่ินแกว้ ครูช านาญการ   กรรมการ 
4. นางสาวศิริเดียว วงศา  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นายกีรติ  ทะเยน็  ครูช านาญการ   กรรมการ 
6. นางสาววรางคจ์นา เนตรธิยา ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
- ปฏิบติังานดา้นการส่งเสริมงานวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาของบุคลากรในสถานศึกษา 
- ศึกษา วเิคราะห์ วิจยัการบริหารจดัการดา้นงานวชิาการของสถานศึกษา 
- ส่งเสริมใหบุ้คลากรไดท้  างานวจิยั เพื่อพฒันาการเรียนการสอน 
- ประชาสัมพนัธ์ และเผยแพร่งานวจิยั ส่ือและนวตักรรมทางการศึกษาของครู 
- จดัท าทะเบียนคุมเร่ืองและเน้ือหาการวจิยัในสถานศึกษา 
- นิเทศ แนะน าการจดัท าวจิยั การสร้างส่ือและนวตักรรมทางการศึกษา แก่คณะครู 
- ปฏิบติังานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายหรือเห็นสมควร 

 
1.3  งำนนิเทศกำรศึกษำ  ประกอบดว้ย 

1. นางหทยัชนก  ถาแหล่ง  ครูช านาญการพิเศษ               หวัหนา้งาน 
2. นายพิบูลย ์  แสงทอง ครู                 กรรมการ  
3. นายชยัพฤษ  ทุกขนิโรธ ครูช านาญการ   กรรมการ 
4. นางสาววรางคจ์นา เนตรธิยา ครูช านาญการ   กรรมการ 
5. นางสาวพรรณภา ชิมโพธ์ิครัง ครู    กรรมการ 
6. นายชาญเดช  ตนัสอน  ครู    กรรมการ 
7. นายปพนธนยั   อินตะ๊ออ้ม ครูช านาญการ   กรรมการ 
8. นางแสงพลอย   อุตส่าห์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
9. นางบุหงา    วชิา  ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
- ปฏิบติังานดา้นการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 
- จดัระบบการนิเทศดา้นการเรียนการสอนและการนิเทศงานวชิาการภายในสถานศึกษา 
- ประเมินผลการจดัระบบและการนิเทศในสถานศึกษา 
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/- แลกเปล่ียนเรียนรู้… 
- แลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์ในการจดัระบบการนิเทศศึกษาร่วมกบัเครือข่ายนิเทศ หรือ

สถานศึกษาอ่ืน 
- ปฏิบติังานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายหรือเห็นสมควร 
 

1.4  คณะกรรมกำรบริหำรหลกัสูตรและงำนวชิำกำรของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน    ประกอบดว้ย 
 1. นายสุชาติ ศรีธินนท ์ ผูอ้  านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 2. นางแสงพลอย อุตส่าห์ หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   กรรมการ 

   3. นางบุหงา  วชิา หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 
 4. นางสาววรางคจ์นา เนตรธิยา  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  กรรมการ 
 5. นางสาวพรรณภา  ชิมโพธ์ิครัง หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
 6. นายชาญเดช ตนัสอน หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
 7. นายพิบูลย ์  แสงทอง  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
 8. นายชยัพฤษ ทุกขนิโรธ หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  กรรมการ 
  9. นายปพนธนยั   อินตะ๊ออ้ม หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กรรมการ
 10. นางอุทุมพร   ปัญญาบุญ หวัหนา้งานแนะแนว  กรรมการ 
 11. นายวชิยั อุ่นมหาวรรณ์ หวัหนา้งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  กรรมการ 
 12. นางบุหงา   วชิา หวัหนา้งานวดัผลและประเมินผล   กรรมการ 
 13. นางสาวกชพรรณ  ศรีทอง หวัหนา้กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ กรรมการ 
 14. นายสง่า วชิา หวัหนา้กลุ่มบริหารงานทัว่ไป  กรรมการ 
 15. นางสาวศิริเดียว วงศา หวัหนา้กลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
 17. นางหทยัชนก  ถาแหล่ง หวัหนา้กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ      กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
- วางแผนด าเนินงานวชิาการ ก าหนดสาระ รายละเอียดของหลกัสูตรระดบัสถานศึกษา แนวการจดัสัดส่วน

สาระ การเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนของสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ตามกรณีสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

- จดัท าคู่มือการบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการของสถานศึกษา นิเทศ ก ากบั ติดตาม ใหค้  าปรึกษา
เก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตร การจดักระบวนการเรียนรู้การวดัและประเมินผล และการแนะแนวใหส้อดคลอ้งและ
เป็นไปตามมาตรฐานหลกัสูตร 

- ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาบุคลากร เก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตร การจดักระบวนการเรียนรู้  
การวดัและประเมินผลและการแนะแนวใหเ้ป็นไปตามจุดหมายและแนวทางการด าเนินการของหลกัสูตร 

/ประสานความร่วมมือ... 
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- ประสานความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน องคก์รต่างๆ และชุมชนเพื่อใหก้ารใชห้ลกัสูตรเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 

- ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรและการใชห้ลกัสูตรแก่นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และน าขอ้มูล
ป้อนกลบัจากฝ่ายต่างๆ มาพิจารณาเพื่อการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา 

- ส่งเสริมและสนบัสนุนการวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
- ติดตามผลการเรียนของนกัเรียนรายบุคคล ระดบัชั้น และระดบักลุ่มวชิาในแต่ละปีการศึกษา เพื่อปรับปรุง

แกไ้ขและพฒันาการด าเนินงานดา้นต่างๆ ของสถานศึกษา 
- ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบติังานของครูและการบริหารหลกัสูตรระดบัสถานศึกษา

ในรอบปีท่ีผา่นมา แลว้ใชผ้ลการประเมินเพื่อวางแผนพฒันาการปฏิบติังานของครูและการบริหารหลกัสูตร            
ปีการศึกษาต่อไป 

- รายงานผลการปฏิบติังานและการบริหารหลกัสูตรของสถานศึกษาโดยเนน้ผลการพฒันาคุณภาพนกัเรียน
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 36 สาธารณชนและ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

- ใหด้ าเนินการประชุมคณะกรรมการอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 2 คร้ัง 

1.4.1  คณะอนุกรรมกำรบริหำรหลกัสูตรและงำนวชิำกำร กลุ่มสำระฯ ภำษำไทย        ประกอบดว้ย 
1. นางแสงพลอย อุตส่าห์  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นายอษัฎาพงศ ์ เวยีงส่ี  ครู    กรรมการ 
3. นางสาวภสัวรลกัษณ์ วรรณรัตน์ พนกังานราชการ   กรรมการ 
4. นางธารทิพย ์ ศรีพิชยั  ครู    กรรมการ 
5. นางณฐักานต ์  ผลากอง  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

1.4.2  คณะอนุกรรมกำรบริหำรหลกัสูตรและงำนวชิำกำร กลุ่มสำระฯ สังคมฯ   ประกอบดว้ย  
1. นางสาวพรรณภา ชิมโพธ์ิครัง ครู    ประธานกรรมการ 
2. นายณฐัชยั   ฐานะราช ครู    กรรมการ  
3. นายอุดม     สมบูรณ์  พนกังานราชการ   กรรมการ 
4. นายภูริสนนัท ์ แกว้ประภา ครู    กรรมการ 
5. นางสาวอภิรดา ผา้เจริญ  ครู    กรรมการและเลขานุการ 

1.4.3 คณะอนุกรรมกำรบริหำรหลกัสูตรและงำนวชิำกำร กลุ่มสำระฯ วทิยำศำสตร์ ประกอบดว้ย 
1. นางสาววรางคจ์นา  เนตรธิยา ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
2. นายกีรติ    ทะเยน็  ครูช านาญการ   กรรมการ 
3. นางทศันีย ์  จนัทร์ลา ครูช านาญการ   กรรมการ 
4. นายจีระศกัด์ิ ค านิล  พนกังานราชการ   กรรมการ 

/5. นางสาวเสาวลกัษณ์  ... 
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5. นางสาวเสาวลกัษณ์ ตอโนนสูง ครู    กรรมการและเลขานุการ 
1.4.4  คณะอนุกรรมกำรบริหำรหลกัสูตรและงำนวชิำกำร กลุ่มสำระฯ คณติศำสตร์ ประกอบดว้ย 

1. นางบุหงา    วชิา  ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวพิมพพ์ิชญ ์ สิริปัญญาแสง ครู    กรรมการ 
3. นางสาวศิริเดียว   วงศา  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นางสาวศรันยพ์ร จอมมงคล ครู    กรรมการและเลขานุการ 

1.4.5  คณะอนุกรรมกำรบริหำรหลกัสูตรและงำนวชิำกำร กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ    ประกอบดว้ย 
1. นายปพนธนยั   อินตะ๊ออ้ม ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
2. นายเชาวฒัน์   จินะราช  ครูช านาญการ   กรรมการ 
3. นางอุทุมพร ปัญญาบุญ ครูช านาญการ   กรรมการ 
4. นางสาวปาริชาติ ฤทธ์ิกลา้ ครู    กรรมการ 
5. นางสาวกชพรรณ   ศรีทอง  ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

1.4.6  คณะอนุกรรมกำรบริหำรหลกัสูตรและงำนวชิำกำร กลุ่มสำระฯ สุขศึกษำและพลศึกษำ   ประกอบดว้ย 
1. นายชาญเดช   ตนัสอน  ครู    ประธานกรรมการ 

1.4.7  คณะอนุกรรมกำรบริหำรหลกัสูตรและงำนวชิำกำร กลุ่มสำระฯ กำรงำนอำชีพฯ       ประกอบดว้ย 
1. นายพิบูลย ์  แสงทอง ครู    ประธานกรรมการ 
2. นายสง่า    วชิา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
3. นางสาววราพร บุญมี  ครูช านาญการ   กรรมการ 
4. นางสาวกณิการ์ ปัญญาอ่ินแกว้ ครูช านาญการ   กรรมการ   
5. นายวชิยั    อุ่นมหาวรรณ์ ครูช านาญการ   กรรมการ 
6. นางหทยัชนก ถาแหล่ง  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

1.4.8 คณะอนุกรรมกำรบริหำรหลกัสูตรและงำนวชิำกำร กลุ่มสำระฯ ศิลปะ ประกอบดว้ย 
1. นายชยัพฤษ   ทุกขนิโรธ ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
2. นายมนต ์  ราชคม  ครูอตัราจา้ง   กรรมการและเลขานุการ 

1.4.9 คณะอนุกรรมกำรบริหำรหลกัสูตรและงำนวชิำกำร งำนกจิกรรมพฒันำผู้เรียน ประกอบดว้ย 
1. นายวชิยั  อุ่นมหาวรรณ์  ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอภิรดา ผา้เจริญ  ครู    กรรมการ 
3. นางสาววรางคจ์นา เนตรธิยา ครูช านาญการ   กรรมการ 
4. นางอุทุมพร    ปัญญาบุญ ครูช านาญการ   กรรมการ  
5. นายภูริสนนัท ์ แกว้ประภา ครู    กรรมการ 
6.  นายอษัฎาพงศ ์ เวยีงส่ี  ครู    กรรมการ 

/7. นางสาวเสาวลกัษณ์...  
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7. นางสาวเสาวลกัษณ์ ตอโนนสูง ครู    กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้ำที่ 
- ศึกษาและปฏิบติังานตามเอกสารหลกัสูตรและงานวชิาการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
- เสนอขอ้มูลและแสดงความคิดเห็นในการด าเนินงานตามหลกัสูตร 
- เตรียมการและวางแผนด าเนินงานเก่ียวกบัการจดัหลกัสูตรและงานวชิาการในสถานศึกษา 
- พิจารณาด าเนินงานเก่ียวกบัการใชห้ลกัสูตรและงานวชิาการโรงเรียน 
- ปฏิบติังานอ่ืนๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมายหรือเห็นสมควร 

1.5  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ประกอบดว้ย 
       1. นางแสงพลอย  อุตส่าห์  ครูช านาญการพิเศษหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้วชิาภาษาไทย 
       2. นางสาวพรรณภา    ชิมโพธ์ิครัง ครู  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้วชิาสังคมศึกษาฯ  
       3. นางบุหงา  วชิา  ครูช านาญการ หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ 
       4. นางสาววรางคจ์นา   เนตรธิยา ครูช านาญการ หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ 
       5. นายปพนธนยั    อินตะ๊ออ้ม ครูช านาญการ หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้วชิาภาษาต่างประเทศ 
       6. นายชาญเดช  ตนัสอน  ครู  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้วชิาสุขศึกษาและพลศึกษา 
       7. นายชยัพฤษ  ทุกขนิโรธ ครูช านาญการ หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้วชิาศิลปะ 
       8. นายพิบูลย ์  แสงทอง ครู  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้วชิาการงานอาชีพฯ 

มีหน้ำที่ 
-ท าการสอนในกลุ่มสาระท่ีรับผดิชอบ และเป็นคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการโรงเรียน

ช่วยกลุ่มหลกัสูตรฯ วเิคราะห์แผนการเรียน กลุ่มการเรียน และหาทางส่งเสริมใหน้กัเรียนไดเ้รียนตามแผนการเรียน 
- ควบคุมดูแลการเรียนการสอนในกลุ่มสาระของตน ใหเ้ป็นไปตามหลกัสูตรการศึกษา , การวดัผล

ประเมินผลตามแผนการจดัการเรียนรู้ เพื่อใหบ้รรลุมาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวชิา 
- จดัอตัราก าลงัครู ท าการจดัครูเขา้สอนรายวชิาต่างๆ ในกลุ่มสาระฯ ช่วยในการจดัตารางเรียน ตางรางสอน 

มอบหมายงานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน งานกิจกรรมพิเศษงานพิเศษของกลุ่มสาระฯ ใหค้รูในกลุ่มสาระฯ ช่วยปฏิบติั 
- จดัครูในกลุ่มสาระฯ มีแผนการสอน แผนการจดัการเรียนรู้ และจดัท าบนัทึกการสอนรายวชิา รายคาบให้

ครูทุกคนไดว้ิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของรายวชิาท่ีตนสอน ก าหนดเวลาท่ีใชล้กัษณะการประเมินผล อตัราส่วน
คะแนนระหวา่งภาค ต่อปลายภาค ก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีจะวดัระหวา่งภาค และปลายภาค ประเมินผลก่อนเรียน 
และจดัสอนซ่อมเสริมใหแ้ก่นกัเรียนท่ีมีพื้นความรู้ต ่า ควบคุม และการเก็บคะแนนระหวา่งภาค และปลายภาค 

- วเิคราะห์จุดหมาย และหลกัการของหลกัสูตรการศึกษา และผลการเรียนรู้ในกลุ่มสาระฯ ท่ีรับผดิชอบเพื่อ
พฒันาการเรียนการสอนใหส้นองตอบต่อหลกัการและให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรการศึกษา เพื่อใหก้ารเรียน
การสอนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

/- นิเทศงานวชิาการ… 
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- นิเทศงานวชิาการในกลุ่มสาระฯ ท่ีรับผิดชอบเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนการใชส่ื้อการเรียนการสอน 
- รับผดิชอบในการจดัซ้ือจดัจ่างการสร้างการซ่อม การผลิต หรือจดัหาวสัดุอุปกรณ์และส่ือเพื่อใชใ้นการ

เรียนการสอนของทุกรายวชิา ในกลุ่มสาระฯ ท่ีตนเองรับผิดชอบ 
- จดัท าบญัชีส่ือการเรียนการสอนในกลุ่มสาระฯ การใหค้วามรู้ใหม่ ๆ ท่ีเป็นนวตักรรม (Innovation)      

ทางการศึกษา 
- ติดตามดูแลการจดัครูเขา้สอนแทน โดยประสานงานกบังานจดัการเรียนการสอน 
- การจดัครูสอนซ่อมเสริม ติดตามดูแลประสานจดัการเรียนการสอน 
- การจดัครูสอนซ่อมเสริม ติดตามดูแลประสานประโยชน์ใหค้รูในกลุ่มสาระฯ สอนซ่อมเสริมและสรุปผล 
- ตรวจสอบการจดัท าแบบ ปพ.5 ให้มีความเป็นปัจจุบนั ถูกตอ้งเหมาะสม ประเมินสรุปผลรายงานส่งต่อ

งานวดัผล อยา่งสม ่าเสมอตามปฏิทินงานวชิาการ 
- ดูแลการด าเนินการเร่ืองการวดัผลประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตร ใหเ้ป็นไปตามวธีิการประเมินผล 

ตามระเบียบ เนน้การประเมินตามสภาพจริง สร้างและปรับปรุงขอ้สอบ ดูแลควบคุมการทดสอบก าหนดแนว
ทางการออกขอ้สอบตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ติดตามดูแลตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้สอบในรายวชิาต่างๆ ใน
กลุ่มสาระฯ ด าเนินการติดตามดูแลการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 

- ด าเนินการใหค้รูผูส้อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การวิเคราะห์ขอ้สอบเพื่อปรับปรุงพฒันางานของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

- จดัใหมี้การประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท าการวเิคราะห์ขอ้สอบเพื่อปรับปรุงพฒันางานของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

- ด าเนินการใหค้รูผูส้อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท าการวิเคราะห์ขอ้สอบเพื่อปรับปรุงพฒันางานของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

- จดัใหมี้การประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อแจง้ขอ้ราชการ ปรึกษาหารือแนวทางการปรับปรุง
พฒันางานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ อยา่งสม ่าเสมอ 

- ติดตามดูแลผลการสอบแกต้วั มีบญัชีควบคุมดูแลนกัเรียนเพื่อไม่ใหมี้นกัเรียนท่ีไม่จบหลกัสูตรตามท่ี
ก าหนด ใหเ้ป็นไปตามระเบียบของงานวดัผล ควบคุมดูแลการจดักิจกรรมเสริมการเรียน กิจกรรมชุมนุมส่งเสริม
ความรู้ในหลกัสูตร 

- จดัระเบียบขอ้มูลสถิติสารสนเทศของกลุ่มสาระการเรียนรู้  ท าเอกสารการประชาสัมพนัธ์ผลงานของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

- ดูแลการเตรียมนกัเรียน และควบคุมการฝึกซอ้ม ความพร้อมของนกัเรียนในการเขา้ร่วมแข่งขนัทกัษะ
ความสามารถทางวชิาการประจ าปี 

- ปฏิบติังานอ่ืนๆ ตามท่ีทางโรงเรียนไดม้อบหมาย หรือเห็นสมควร 

 
 

/1.6 คณะกรรมการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค.์.. 



10 

1.6  คณะกรรมกำรประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ ประกอบดว้ย 
1. นายวชิยั  อุ่นมหาวรรณ์ ครูช านาญการ   หวัหนา้งาน 
2. นางสาววรางคจ์นา เนตรธิยา ครูช านาญการ   กรรมการ 
3. นายอุดม    สมบูรณ์  พนกังานราชการ   กรรมการ 
4. นางสาวพรรณภา ชิมโพธ์ิครัง ครู    กรรมการ 
5. นางสาวเสาวลกัษณ์  ตอโนนสูง ครู    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
- ก าหนดแนวทางการพฒันา แนวทางการปะเมิน เกณฑก์ารประเมินและแนวทางการปรับปรุงแกไ้ข

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
- พิจารณาเสนอคณะกรรมการการตดัสิน การประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคป์ลายภาคเรียน ปลายปี 

และการผา่นช่วงชั้นของผูเ้รียน 
- จดัระบบการปรับปรุงแกไ้ข คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดว้ยวธีิการอนัเหมาะสมและส่งต่อขอ้วินิจฉยั   

เป็นการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
- ปฏิบติังานอ่ืนๆ ตามท่ีทางโรงเรียนไดม้อบหมาย หรือเห็นสมควร 

1.7  คณะกรรมกำรพฒันำและประเมินกำรอ่ำน คิด วเิครำะห์ และเขียนส่ือควำม     ประกอบดว้ย 
1. นางหทยัชนก  ถาแหล่ง  ครูช านาญการพิเศษ  หวัหนา้งาน 
2. นางบุหงา  วชิา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
3. นางทศันีย ์  จนัทร์ลา ครูช านาญการ   กรรมการ 
4. นางธารทิพย ์  ศรีพิชยั  ครู    กรรมการ 
5. นางสาวภสัวรลกัษณ์ วรรณรัตน์ พนกังานราชการ   กรรมการ 
6. นางณฐักานต ์  ผลากอง  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
7. นายอษัฎาพงศ ์ เวยีงส่ี  ครู    กรรมการ 
8. นางแสงพลอย  อุตส่าห์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
- ก าหนดแนวทางในการพฒันาและการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนส่ือความ

ของผูเ้รียน 
- ด าเนินการพฒันาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วเิคราะห์ และเขียนส่ือความของผูเ้รียน 
- ตดัสินผลการพฒันาความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนส่ือความของผูเ้รียนรายปี รายภาค  

และการผา่นช่วงชั้น 
- ปฏิบติังานอ่ืนๆ ตามท่ีทางโรงเรียนไดม้อบหมายหรือเห็นสมควร 

/1.8  คณะกรรมการพฒันาและประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน... 
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1.8  คณะกรรมกำรพฒันำและประเมินกจิกรรมพฒันำผู้เรียน     ประกอบดว้ย 
1. นายวชิยั  อุ่นมหาวรรณ์  ครูช านาญการ   หวัหนา้งาน 
2. นางสาวอภิรดา ผา้เจริญ  ครู    กรรมการ 
3. นายอษัฎาพงศ ์ เวยีงส่ี  ครู    กรรมการ 
4. นางอุทุมพร     ปัญญาบุญ ครูช านาญการ   กรรมการ 
5. นายชาญเดช   ตนัสอน  ครู    กรรมการ 
6. นางสาวเสาวลกัษณ์  ตอโนนสูง ครู    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
- ก าหนดแนวทางการจดัการเรียนรู้ การจดักิจกรรม พร้อมแนวทางการวดัและประเมินผลการเรียนของงาน

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
- สนบัสนุนการจดัการเรียนรู้ จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน วดัและประเมินผล และตดัสินผลการเรียนเขา้ร่วม

กิจกรรม ตามแนวทางท่ีก าหนดไว ้
- พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ ผลการวดัและประเมินผลการผา่นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนรายปี รายภาค และ

การผา่น ช่วงชั้น 
- ด าเนินการจดัท าระเบียบของชุมนุมต่างๆ ทั้งกิจกรรมในหลกัสูตร และกิจกรรมนอกหลกัสูตร ก าหนด

หนา้ท่ี   ความรับผดิชอบของคณะกรรมการแต่ละชุมนุมจดัท ารายละเอียดเก่ียวกบัการก าหนดหนา้ท่ีและความ
รับผดิชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษาชุมนุม ประชุมอาจารยท่ี์ปรึกษา ก าหนดคุณสมบติัของผูเ้ลือกชุมนุม ก าหนดหนา้ท่ี  
ความรับผดิชอบ และแนวทางในการด าเนินกิจกรรม 

- ด าเนินการจดัครูสอน และช่วยงานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ประสานงานกบักลุ่มหลกัสูตรฯ ด าเนินการออก
ค าสั่งโรงเรียน แต่งตั้งครูท่ีปรึกษาชุมนุม 

- ด าเนินการจดัตารางปฏิบติักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และตารางการปฏิบติังานของงานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
และจดัท าตารางสอนรวมไวท่ี้กลุ่มหลกัสูตรฯ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ และตารางสอนส่วนตวัของครู ก าหนดเป็น
ตารางสอนท่ีไดก้ าหนด 

- ประสานงานใหมี้การด าเนินงาน การวางแผน วิเคราะห์งาน โครงการงบประมาณของปีการศึกษาเก่า  
ประสานงานกบักลุ่มหลกัสูตรฯ ประชุมวางแผนงานวชิาการจดัท าโครงการและเสนองบประมาณปีการศึกษาใหม่  
ประสานงานกบักลุ่มหลกัสูตรฯ จดัท าแผนปฏิบติัการ ปฏิทินปฏิบติังานทั้งหมดของงานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และ
ติดตามดูแลใหมี้การปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามปฏิทิน 

- ติดตามดูแลกิจกรรมนกัเรียนใหเ้ป็นไปตามคู่มือการจดักิจกรรมนกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ และใหเ้ป็นไปตามหลกัสูตรท่ีถูกตอ้ง คือ  ตอ้งมีการส ารวจความสนใจความถนดัของ นกัเรียน 
ความถนดัของครูความพร้อมของโรงเรียนเพื่อใหง้านกิจกรรมนกัเรียนสอดคลอ้งกบัคู่มือการจดักิจกรรมของ
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา 
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- ประสานงานและร่วมพิจารณากบัฝ่ายบริหาร ดูแลบุคลากรในงานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ใหมี้ขวญัและ
ก าลงัใจ ใหค้  าปรึกษาหารือการหาแนวทางส่งเสริมพฒันาครูผูส้อนดา้นกิจกรรมร่วมกบักลุ่มหลกัสูตรฯ พิจารณาส่ง
ครูเขา้ร่วมสัมมนา และเขา้รับการฝึกอบรมทางดา้นวชิาการ หรือส่งไปดูงานดา้นกิจกรรมใหมี้ความรู้ความสามารถ
เพิ่มข้ึนเพื่อจะไดน้ าเอาความรู้ท่ีไดรั้บมาปรับปรุงพฒันางานในความรับผิดชอบใหไ้ดผ้ลดียิง่ๆ ข้ึนไป 

- รับผดิชอบวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ขอ้ขดัขอ้งและเสนอแนวทางการแกปั้ญหาใหโ้รงเรียนด าเนินการ
ปรับปรุงแกไ้ข พฒันาการด าเนินการจดั กิจกรรมเพี่อการปฏิบติังานนั้นเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย เกิดผลดีมี
ประสิทธิภาพ 

- ประมวลผลขอ้มูล สถิติกิจกรรมนกัเรียน เก็บรายช่ือนกัเรียน ครูท่ีปรึกษาชุมนุม เพื่อติดตามการ
ประเมินผลการเรียนการสอนกิจกรรมเก็บรายช่ือผูท่ี้มีปัญหาและไม่ผา่นกิจกรรมชุมนุม 

- รับผดิชอบการติดตามครูท่ีปรึกษาชุมนุม ส่งผลกิจกรรม “ผ” และ “มผ” น าส่งหวัหนา้งานวดัผลตาม
ก าหนดเวลา สรุปการประเมินการเรียนการสอนกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน รายงานผลต่อกลุ่มหลกัสูตรฯ กรณีท่ีมีปัญหา 

- ติดตามดูแลการสอบแกต้วักิจกรรมชุมนุม การจดักิจกรรมซ่อมเสริมนกัเรียนท่ีมีปัญหา และในกรณีท่ี
นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมชุมนุมไม่ครบ 80% ของเวลาเขา้ร่วมกิจกรรม ติดตามดูแลประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีงาน
วดัผล เพื่อให้นกัเรียนสามารถแกต้วัจาก “มผ” เป็น “ผ” ท  าใหน้กัเรียนสามารถจบหลกัสูตรตามท่ีก าหนดได ้

- ประสานงานกบักลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพยจ์ดัใหมี้การตรวจสอบภายใน ในการจ่ายใชเ้งิน
กิจกรรมชุมนุมต่างๆ ติดตามดูแลใหก้ารด าเนินการใชเ้งินใหถู้กตอ้งตามระเบียบ 

- รับผดิชอบการประเมินผลการปฏิบติังานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  จดัใหมี้คณะกรรมการประเมินผล
กิจกรรม ศึกษาวเิคราะห์ปัญหาอุปสรรค ขอ้ขดัขอ้งในการปฏิบติังาน ขอ้ดี ขอ้เสีย แลว้ประมวลสรุปเพื่อเตรียมการ
วางแผนในปีการศึกษาต่อไป 

- ปฏิบติังานอ่ืนๆ ตามท่ีทางโรงเรียนไดม้อบหมายหรือเห็นสมควร 
 

1.9  คณะกรรมกำรจัดกำรศึกษำเรียนรวม  ประกอบดว้ย 
 1.  นางธารทิพย ์  ศรีพิชยั  ครู    หวัหนา้งาน 
 2.  นางหทยัชนก  ถาแหล่ง  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 3.  นางสาวภสัวรลกัษณ์ วรรณรัตน์ พนกังานราชการ   กรรมการ 
 4. นางสาววราพร บุญมี  ครูช านาญการ   กรรมการ 
 5. นายวชิยั  อุ่นมหาวรรณ์ ครูช านาญการ   กรรมการ 
 6.  ครูผูส้อนทุกท่าน       กรรมการ 
 7. นางสาวศิริเดียว วงศา  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

 

/มีหนา้ท่ี... 



13 

มีหน้ำที่  
 -  คดักรองนกัเรียน  
 -  จดักิจกรรมการเรียนการสอน หรือกิจกรรมเสริมตามความเหมาะสมและความแตกต่างระหวา่งบุคคล
ของผูเ้รียน   
 -  จดัท าแผน IEP และแผน IIP  ส าหรับนกัเรียนเรียนรวม และรายงานผลจากการจดักิจกรรม 
 -  ประสานงานกบัศูนยก์ารศึกษาพิเศษ จงัหวดัเชียงราย เพื่อด าเนินการจดัหาส่ือฯส าหรับนกัเรียน 
 -  ประสานงานกบังานวชิาการเพื่อใหข้อ้มูลนกัเรียนเรียนรวมกบัครูผูส้อน 
 -  วดัผลและประเมินผลผูเ้รียนตามความเหมาะสมและความแตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รียน 

1.10  คณะกรรมกำรคัดกรองกำรอ่ำน กำรเขียน  ประกอบดว้ย 
1.  นางแสงพลอย   อุตส่าห์  ครูช านาญการพิเศษ  หวัหนา้งาน 
2. นางณฐักานต ์  ผลากอง  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
3. นางสาวภสัวรลกัษณ์  วรรณรัตน์ พนกังานราชการ   กรรมการ 
4. นางธารทิพย ์  ศรีพิชยั  ครู    กรรมการ 
5. ครูผูส้อนทุกท่าน       กรรมการ 
6. นายอษัฎาพงศ ์ เวยีงส่ี  ครู    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
 -  คดักรองการอ่านของนกัเรียน  
 -  จดักิจกรรมหรือหาวธีิการเพื่อใหค้วามช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการอ่าน หรือการเขียน 
 -  รวบรวมขอ้มูลการอ่านและการเขียนของนกัเรียนเพื่อรายงานผลต่อหน่วยงานตน้สังกดั 

-  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 
2. กลุ่มงำนวดัผลและประเมินผลและเทยีบโอน ประกอบดว้ย 

2.1  งำนทะเบียน  ประกอบดว้ย 
1. นางสาวกณิการ์   ปัญญาอ่ินแกว้ ครูช านาญการ   หวัหนา้งาน 
2. นางบุหงา    วชิา  ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
- ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนของโรงเรียน 
- ควบคุมดูแลงานทะเบียนนกัเรียน ใหเ้ป็นปัจจุบนั 
- เป็นกรรมการในการจดัท าแผนการเรียน 

/- ควบคุมดูแลการจดัท าทะเบียนนกัเรียน… 
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- ควบคุมดูแลการจดัท าทะเบียนนกัเรียน กรอกขอ้ความใหช้ดัเจน ครบถว้นและสมบูรณ์ 
- จดัแบบฟอร์ม และค าร้องต่างๆ ท่ีใชใ้นงานทะเบียน 
- จดัหาแบบพิมพร์ะเบียนแสดงผลการเรียน เช่น ปพ.1 , แบบพิมพป์ระกาศนียบตัร และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีใช้

ในงานทะเบียน 
- ควบคุมสถิติการรับ–การจ าหน่าย ติดตามนกัเรียนท่ีขาดเรียน เก็บหลกัฐานการติดตามจ าหน่ายใหเ้ป็น 

ปัจจุบนัใหถู้กตอ้งเรียบร้อย จดัท าบญัชีทะเบียนนกัเรียนแขวนลอยในกรณีท่ีนกัเรียนขาดเรียน  เกินก าหนด 
- รับรองการขอแกไ้ขหลกัฐานในทะเบียนนกัเรียนและด าเนินการแกไ้ขสมุดทะเบียนนกัเรียนใหถู้กตอ้ง

ตามหลกัฐานความเป็นจริงทุกคร้ังท่ีมีการแกไ้ข และน าเสนอผูบ้ริหารโรงเรียนลงนาม 
- จดัท าทะเบียนและตรวจสอบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ใหถู้กตอ้งและเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 
- ออกใบแสดงระเบียนผลการเรียนใหน้กัเรียนท่ีจบการศึกษาหรือนกัเรียนท่ีประสงคจ์ะขอลาออก โดย

ด าเนินการตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 
- ประสานงานกบังานวดัผลเพื่อติดตามเก่ียวกบัผลการเรียนของนกัเรียนท่ีมีปัญหาและไม่ไดแ้กไ้ขซ่ึงจะท า

ใหน้กัเรียนไม่สามารถจบหลกัสูตรได ้
- เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) นกัเรียนท่ีสอบจบช่วงชั้น 

พร้อมทั้งใหค้ณะกรรมการด าเนินงานลงนามรับรองความถูกตอ้งดา้นลงัของแบบ ปพ.1 
- ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ปพ.2 เม่ือจดัท าเสร็จเรียบร้อย จดัท าแบบรายงานผลการเรียนของผูท่ี้จบ

หลกัสูตร (ปพ.2) ใหเ้สร็จส้ิน เรียบร้อยภายใน 30 วนั หลกัจากวนัอนุมติัผลการเรียน แลว้จดัส่งฉบบัจริงไปยงัส านกั
วชิาการและมาตรฐานการศึกษาส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 ชุด จดัส่งส าเนาไปยงัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาเชียงรายเขต 4 จ านวน 1 ชุด และเก็บส าเนาไวท่ี้โรงเรียนอีก 1 ชุด  

- ด าเนินการในการเขียน หรือพิมพใ์บประกาศนียบตัรดว้ยคอมพิวเตอร์ ถา้จ าเป็นตอ้งจา้งเขียนให้
ด าเนินการจดัจา้งเขียนประกาศนียบตัร ใหแ้ก่นกัเรียนท่ีจบช่วงชั้นการศึกษา 

- ท าทะเบียนควบคุมการออกประกาศนียบตัร ควบคุมดูแลการจ่ายประกาศนียบตัรแก่ผูจ้บหลกัสูตร ให้
ถูกตอ้ง ส่วนท่ีเหลือใหเ้ก็บไวใ้หเ้รียบร้อยและปลอดภยั 

- ด าเนินการออกเอกสารรับรองผลการเรียน และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีนกัเรียนร้องขอ 
- ประสานงานใหค้วามร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน เช่น การตรวจสอบคุณวฒิุของนกัเรียนท่ีจบการศึกษา โดยท า 

การตรวจสอบกบัเอกสารตน้ฉบบั และท าหนงัสือตอบกลบัไปยงัหน่วยงานท่ีขอให้ตรวจสอบโดยไม่ชกัชา้ 
- ด าเนินการเก่ียวกบัการรับค าร้องการผอ่นผนัการเรียน หรือการหยดุพกัการเรียน การเปล่ียนแปลงวชิาท่ี

เรียนอ่ืนๆ น าเสนอผูช่้วยวชิาการ เพื่อขออนุมติัจากผูบ้ริหาร 
- โรงเรียนรับผิดชอบการจดัเก็บ การรักษาเอกสารหลกัฐานต่างๆ เก่ียวกบังานทะเบียนใหเ้ป็นระบบ 

ระเบียบ  เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการด าเนินงานและไม่สูญหาย 
 

/- ติดต่อประสานงานกบังานการเงิน… 
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- ติดต่อประสานงานกบังานการเงินของโรงเรียนในการลงทะเบียนเรียน การออกใบแสดงผลการเรียน 
(ปพ.1) ฉบบัท่ี 2 การเก็บเงิน การออกหลกัฐานอ่ืนๆ ตามระเบียบ 

- ประเมินผลงานทะเบียน ด าเนินโดยรูปของคณะกรรมการวเิคราะห์ผลการประเมินและน าไปปรับปรุง
พฒันาโครงการแผนปฏิบติังาน 

- เผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งโดยการท าประกาศ แจกเอกสารหรือประชาสัมพนัธ์แจง้
ระเบียบแนวปฏิบติัให้แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ 

- เป็นเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบการจดัท า GPA และ PR  ของนกัเรียน 
- ประสานงานและรับผิดชอบการสอบประเมินความถนดัทางการเรียน (SAT.)และการวดัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนระดบัชาติ (O-NET )  ของนกัเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ร่วมกบังานวดัผล และเก็บผลการประเมินไวใ้ช้
ประโยชน์ในงานทะเบียนต่อไป 

- ประเมินผลการปฏิบติังานทะเบียน เพื่อการพฒันา ปรับปรุง 
- ปฏิบติังานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายหรือเห็นสมควร 
 

2.2  งำนวดัผล  ประกอบด้วย 
1. นางบุหงา   วชิา  ครูช านาญการ   หวัหนา้งาน 
2. นายอุดม  สมบูรณ์  พนกังานราชการ    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
- ปฏิบติังานควบคุมดูแล ติดตามงานดา้นการวดัผลและประเมินผลการเรียนของโรงเรียนทั้งหมด 
- ควบคุมดูแลติดตามงานดา้นการวดัผล ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัสูตร 
- จดัท าเอกสารหรือเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ท่ีใชใ้นการวดัผลการศึกษาและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

/- ประสานงานการวดัผล… 
- ประสานงานการวดัผลและการประเมินผลการเรียนกบักลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้อน โดยใหก้าร

วดัผลและประเมินผลเป็นไปตามขั้นตอน ทั้งน้ีใหก้ าหนดวธีิการและขั้นตอนตามระเบียบขอ้บงัคบัของทางราชการ 
- ใหค้วามรู้แนะน าแนวทางการปฏิบติังานการวดัผล และประเมินผลการเรียนแก่ครูและนกัเรียนใน

โรงเรียน 
- ประสานงานกบักลุ่มสาระฯ และงานจดัการเรียนการสอน ท าการวเิคราะห์จุดประสงคก์ารเรียนรู้วชิา

ต่างๆ  
- รวบรวมรายช่ือนกัเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 และประกาศช่ือใหน้กัเรียนทราบเป็นผูรั้บค าร้องขอ

มีสิทธ์ิสอบ 
- รวบรวมและน าเสนอหลกัเกณฑก์ารขอติด “ร” ของครูผูส้อน และท าหนา้ท่ีรวบรวมรายช่ือผูท่ี้ครูผูส้อน

ขออนุมติัติด “ร” น าเสนอรองผูอ้  านวยการโรงเรียน เพื่อเสนอต่อผูอ้  านวยการโรงเรียน 
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- จดัท าตารางสอบกลางภาค ปลายภาค ประสานงานกบังานจดัการเรียนการสอน ในการออกค าสั่ง
ผูรั้บผดิชอบใหต้รง และทนัตามก าหนดเวลา 

- จดัเตรียมอุปกรณ์ส าหรับใชใ้นการสอบ เก็บรักษาและเบิกจ่างขอ้สอบระหวา่งการสอบ หลงัการสอบ 
รวบรวมผลการสอบปลายภาค 

- จดัท าใบรายงานผลการสอบปลายภาคใหแ้ก่ครูท่ีปรึกษา เพื่อน าไปกรอกผลการสอนในแบบ ปพ.(ปพ.6) 
ส าหรับแจง้ใหผู้ป้กครองของนกัเรียนทราบต่อไป 

- เป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัประชุมผูป้กครอง ประจ าภาคเรียน หรือประจ าปีการศึกษาเพื่อแจง้ผลการเรียน             
หรือการแจก ปพ.6 

- จดัเตรียม ตรวจสอบการเขียน ปพ.5 ใหค้รูผูส้อน  
-  ประสานงานการใชโ้ปรแกรมบุค๊มาร์ค (Bookmark) หรือโปรแกรมอ่ืน ๆ ใหค้รูผูส้อน 
- รวบรวมสรุปผลการเรียนรายวชิารวมทั้งแบบพิมพ ์ปพ.5 น าเสนอรองผูอ้  านวยการโรงเรียน เพื่อเสนอต่อ

ผูอ้  านวยการอนุมติัผลการเรียน 
- รวบรวมขอ้มูลผูท่ี้สอบไม่ผา่นส าหรับการวางแผนในการจดัสอบแกต้วัแก่นกัเรียน 2 คร้ัง ตามระเบียบ

ของโรงเรียนต่อไป 
- ร่วมกบัครูผูส้อนในการสร้างเคร่ืองมือในการวดัผลท่ีเป็นตามมาตรฐานตวัช้ีวดัหรือผลการเรียนรู้ของ

รายวชิาใหค้รบทุกรายวชิา 
- ใหค้วามรู้และค าแนะน าแก่ครูท่ีสอนประจ าวชิาในการวเิคราะห์ขอ้สอบ เพื่อพฒันาการเรียนการสอน 
- รวบรวมผลการสอบแกต้วั เสนอรองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ และผูอ้  านวยการโรงเรียนเพื่อขออนุมติั 
- ประสานงานดูแล นกัเรียนท่ีคาดวา่ไม่จบหลกัสูตร (ม.3 และ ม.6) ใหด้ าเนินการจดัใหล้งทะเบียนเรียนซ ้ า 
- รับผดิชอบการลงทะเบียนเรียนซ ้ า 
- ส ารวจนกัเรียนท่ีสอบแกต้วั 2 คร้ัง แลว้สอบไม่ผา่นและนกัเรียนท่ีไม่เขา้สอบแกต้วัตามก าหนดเวลา  

เพื่อด าเนินการจดัใหล้งทะเบียนเรียนซ ้ า 
- ประเมินการปฏิบติังานดา้นวดัผลประเมินผล ด าเนินการโดยท าในรูปของคณะกรรมการวเิคราะห์ผล 

การประเมินเพื่อน าไปปรับปรุงแกไ้ข และพฒันาการท างานต่อไป 
- ปฏิบติังานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายหรือเห็นสมควร 

 
2.3  งำนรับนักเรียน ประกอบดว้ย  

1. นางหทยัชนก  ถาแหล่ง  ครูช านาญการพิเศษ  หวัหนา้งาน 
2. นางอุทุมพร  ปัญญาบุญ ครูช านาญการ   กรรมการ 
3. นางสาวกณิการ์ ปัญญาอ่ินแกว้ ครูช านาญการ   กรรมการ 
4. นายอุดม  สมบูรณ์  พนกังานราชการ   กรรมการ 

/5. นางบุหงา  … 
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5. นางบุหงา     วชิา  ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
- ก าหนดแผนการรับนกัเรียนของโรงเรียน โดยด าเนินงานร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
- เป็นกรรมการคดัเลือกนกัเรียนเขา้ศึกษาต่อ 
- จดัเตรียมเอกสารเก่ียวกบัการรับสมคัรนกัเรียน การมอบตวันกัเรียนใหม่ 
- การใหเ้ลขประจ าตวันกัเรียนใหม่ 
- ประเมินผล และรวบรวมขอ้มูลการรับนกัเรียนรายงานใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ทราบ 
- จดัท าบตัรประจ าตวันกัเรียนใหแ้ก่นกัเรียนท่ีมีความประสงคจ์ะขอมีบตัร 
- ปฏิบติังานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายหรือเห็นสมควร 

2.4  งำนส ำมะโนผู้เรียน ประกอบดว้ย 
1. นางสาวกณิการ์   ปัญญาอ่ินแกว้ ครูช านาญการ   หวัหนา้งาน 
2. นางบุหงา  วชิา  ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
- ส ารวจ ตรวจสอบ และวเิคราะห์ขอ้มูลจากทะเบียนนกัเรียน เพื่อเป็นสารสนเทศในการประกอบการ

ปฏิบติังานในโรงเรียน 
- ประสานงานกบัหน่วยงาน และชุมชน ในการส ารวจขอ้มูล นกัเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ เพื่อเขา้ศึกษาใน

โรงเรียน 
- จดัท ารายงาน และน าเสนอขอ้มูลส ามะโนผูเ้รียน ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
- ปฏิบติังานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายหรือเห็นสมควร 

2.5  คณะกรรมกำรเทยีบโอนระดับกำรศึกษำ ประกอบดว้ย 
1. นางสาวกณิการ์ ปัญญาอ่ินแกว้ ครูช านาญการ   หวัหนา้งาน 
2. นางบุหงา  วชิา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
3. นางหทยัชนก  ถาแหล่ง  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
 น าผลการเรียน ซ่ึงเป็นความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ของผูเ้รียนท่ีเกิดจากการศึกษาในระบบ นอกระบบ 
และการศึกษาตามอธัยาศยั  และผลการศึกษาจากต่างสถานศึกษา มาประเมินเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตาม
หลกัสูตรใดหลกัสูตรหน่ึง ตามระเบียบการเทียบโอนผลการเรียน 
 
 

/3. งานพฒันาส่ือ นวตักรรม... 
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3. งำนพฒันำส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ ประกอบดว้ย 

3.1 งำนส่งเสริมและสนับสนุนวชิำกำรนอกสถำนศึกษำ ประกอบดว้ย  
1. นางอุทุมพร    ปัญญาบุญ ครูช านาญการ   หวัหนา้งาน 
2. นางสาวอภิรดา ผา้เจริญ  ครู    กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่ 
- ส่งเสริม สนบัสนุนงานวชิาการ แก่บุคลากร หน่วยงาน องคก์รต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อการจดัการการศึกษา 
- ใหค้  าปรึกษา แนะน า ส่งเสริม สนบัสนุน และประสานความร่วมมือในการจดัการศึกษาร่วมกบับุคลากร 

หน่วยงานอ่ืน 
- ปฏิบติังานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายหรือเห็นสมควร 

3.2 งำนพฒันำแหล่งเรียนรู้ ประกอบดว้ย 
1. นายสง่า  วชิา  ครู    หวัหนา้งาน 
2. นางแสงพลอย  อุตส่าห์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
3. นางสาวกณิการ์   ปัญญาอ่ินแกว้ ครูช านาญการ   กรรมการ 
4. นางบุหงา     วชิา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
5. นายวชิยั    อุ่นมหาวรรณ์ ครูช านาญการ   กรรมการ 
6. นายปพนธนยั  อินตะ๊ออ้ม ครูช านาญการ   กรรมการ 
7. นางสาววรางคจ์นา   เนตรธิยา ครูช านาญการ   กรรมการ 
8. นายชยัพฤษ  ทุกขนิโรธ ครูช านาญการ   กรรมการ 
9. นางสาวพรรณภา ชิมโพธ์ิครัง ครู    กรรมการ 
10. นายชาญเดช  ตนัสอน  ครู    กรรมการ 
11. นายพิบูลย ์  แสงทอง ครู    กรรมการ 
12. นายอุดม    สมบูรณ์  พนกังานราชการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
- รวบรวมขอ้มูล แหล่งเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ทอ้งถ่ิน 

และเขตพื้นท่ีต่างๆ 
- จดัท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่แก่ครู นกัเรียน บุคลากร และหน่วยงานต่างๆ 
- ประสานงานการจดัตั้ง และพฒันาแหล่งเรียนรู้ทั้งใน และนอกสถานศึกษา เพื่อการส่งเสริมคุณภาพ

การศึกษา 
- ส่งเสริม และสนบัสนุนให้ครู นกัเรียน ชุมชน ใชบ้ริการแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
- ติดตามการด าเนินงานของ ศูนยก์ารเรียนรู้ต่างๆ ในสถานศึกษา 
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3.3  งำนห้องสมุด ประกอบดว้ย 
      1. นางแสงพลอย  อุตส่าห์  ครูช านาญการพิเศษ หวัหนา้งาน 

2. นางสาวภสัวรลกัษณ์   วรรณรัตน์ พนกังานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
- สนบัสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนของนกัเรียน และครูในโรงเรียน 
- ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีทกัษะในการใชว้สัดุ สารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้ ประกอบการ

เรียนรู้ รู้จกัการอ่าน เพื่อความเพลิดเพลิน ความจรรโลงใจ แบะปรับปรุงรสนิยมในการอ่านใหดี้ยิง่ข้ึน 
- เตรียมนกัเรียนใหมี้ประสบการณ์ในการใชห้้องสมุด และแหล่งวทิยาการต่างๆ เพื่อประโยชน์ทาง

การศึกษา และความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นอ่ืนๆ 
- ส่งเสริมและแนะแนวทางการอ่านใหน้กัเรียน ไดพ้ฒันานิสัยรักการอ่าน 
- ใหบ้ริการและอ านวยความสะดวกแก่ครูอาจารยใ์นการเลือกใชว้สัดุสารนิเทศเพื่อประโยชน์ในการจดัการ

เรียนการสอน 
- ใหบ้ริการดา้นการศึกษาคน้ควา้แก่ชุมชนในทอ้งถ่ิน 
- จดัตั้งชุมนุมห้องสมุดเพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนไดมี้ความรู้ในการใชแ้ละใหบ้ริการแก่ผูอ่ื้น 
- จดัหาวสัดุสารนิเทศ ตามหลกัสูตรมธัยมศึกษา ตามนโยบายโรงเรียน และตามความตอ้งการในการใชง้าน

ของโรงเรียน 
- จดัหมวดหมู่วสัดุ สารนิเทศ หนงัสือ และจดัท าบตัรรายการตามระบบสากลท าบรรณานุกรม และดชันี

เพื่อความสะดวกในการใหบ้ริการ 
- จดัหาอุปกรณ์ส าหรับการด าเนินงานหอ้งสมุดไดอ้ยา่งเหมาะสมและพอเพียง 
- ดูแลบ ารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์ วสัดุสารนิเทศใหอ้ยูใ่นสภาพดีและสามารถใชง้านไดดี้อยูเ่สมอ 
- เร่งรัดพฒันาห้องสมุดไปสู่ หอ้งสมุดท่ีทนัสมยั เช่น หอ้งสมุดเสียง หอ้งสมุดภาพ และการคน้ควา้ทาง

อินเตอร์เน็ต 
- วเิคราะห์ ประเมินผล สรุป และรายงานผลการใหบ้ริการของหอ้งสมุดอยา่งสม ่าเสมอ อยา่งนอ้ย               

ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง 
- ปฏิบติังานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายหรือเห็นสมควร 

3.4 งำนศูนย์อำเซียนศึกษำ ประกอบดว้ย 
 1. นางสาวอภิรดา ผา้เจริญ  ครู    หวัหนา้งาน 

2. นางสาวพรรณภา ชิมโพธ์ิครัง ครู    กรรมการ 
 3. นายอุดม     สมบูรณ์  พนกังานราชการ   กรรมการ 
 4. นายภูริสนนัท ์ แกว้ประภา ครู    กรรมการ 

/5.  นายณฐัชยั… 
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5.  นายณฐัชยั  ฐานะราช ครู    กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้ำที่ 
- จดัแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบัอาเซียน 
- จดักิจกรรมอาเซียนเดย ์รายงานหน่วยตน้สังกดั 
- กระตุน้ใหมี้การบูรณาการการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระ 
- จดัการแข่งขนัประกวดส่ือการเรียน 
- เพลงประชาสัมพนัธ์อาเซียน 
- จดัท าวารสารแผน่พบั 

4. กลุ่มกจิกรรมพฒันำผู้เรียน  ประกอบดว้ย 
1. นายวชิยั  อุ่นมหาวรรณ์  ครูช านาญการ  หวัหนา้งาน 
2. นายเชาวฒัน์  จินะราช   ครูช านาญการ  กรรมการ 
3. นายอษัฎาพงศ ์ เวยีงส่ี   ครู   กรรมการ 
4. นางสาวเสาวลกัษณ์ ตอโนนสูง  ครู   กรรมการ 
5. นายภูริสนนัท ์ แกว้ประภา  ครู   กรรมการ 
6. นางสาววรางคจ์นา   เนตรธิยา  ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

4.1   งำนกจิกรรมแนะแนว ประกอบดว้ย 
1. นางอุทุมพร    ปัญญาบุญ (ม.4/3) ครูช านาญการ  หวัหนา้งาน 
2. นายณฐัชยั   ฐานะราช (ม.1/1) ครู   กรรมการ 
3. นายมนต ์  ราชคม (ม.1/1)  ครูอตัราจา้ง  กรรมการ 
4.  นางสาวกณิการ์  ปัญญาอ่ินแกว้ (ม.1/2) ครูช านาญการ  กรรมการ 
5. นางสาวจารุมนต ์ มะโนวงค ์(ม.1/2) นกัศึกษาฝึกฯ  กรรมการ 
6. นางสาวพิมพพ์ิชญ ์ สิริปัญญาแสง (ม.2/1) ครู   กรรมการ 
7. นางสาวศรัณยพ์ร  จอมมงคล (ม.2/1) ครู   กรรมการ 
8. นายวชิยั   อุ่นมหาวรรณ์(ม.2/2) ครูช านาญการ  กรรมการ 
9. นางแสงพลอย  อุตส่าห์(ม.2/2)  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
10. นางสาวศิริเดียว  วงศา  (ม.3/1)  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
11. นางสาวภสัวรลกัษณ์  วรรณรัตน์ (ม.3/1) พนกังานราชการ  กรรมการ 
12. นางสาวกชพรรณ  ศรีทอง(ม.3/2)      ครูช านาญการ  กรรมการ 
13. นายพิบูลย ์  แสงทอง (ม.3/2)  ครู   กรรมการ 
14. นายกีรติ   ทะเยน็ (ม.4/1)  ครูช านาญการ  กรรมการ 

/15. นายเชาวฒัน์... 
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15. นายเชาวฒัน์   จินะราช (ม.4/1)  ครูช านาญการ  กรรมการ 
16. นางสาวศิริพร  บุญสินไทย (ม.4/1) นกัศึกษาฝึกฯ  กรรมการ 
17. นายชยัพฤษ   ทุกขนิโรธ (ม.4/2) ครูช านาญการ  กรรมการ 
18. นางสาวพรรณภา  ชิมโพธ์ิครัง(ม.4/2) ครู   กรรมการ 
19. นายอษัฎาพงศ ์ เวยีงส่ี  (ม.4/3)  ครู   กรรมการ 
20. นางสาวทศันีวรรณ  เวยีงลอ (ม.4/4)  นกัศึกษาฝึกฯ  กรรมการ  

 21. นางสาววรางคจ์นา  เนตรธิยา   (ม.5/1) ครูช านาญการ  กรรมการ 
22. นางสาวเสาวลกัษณ์  ตอโนนสูง (ม.5/1) ครู   กรรมการ 
23. นายปฏิภาณ   แสนจิตร (ม.5/1)  นกัศึกษาฝึกฯ  กรรมการ 
24. นายปพนธนยั  อินตะ๊ออ้ม (ม.5/2) ครูช านาญการ  กรรมการ 
25. นายภูริสนนัท ์  แกว้ประภา (ม.5/2) ครู   กรรมการ 
26. นางสาวปาริชาติ  ฤทธ์ิกลา้ (ม.5/3)  ครู   กรรมการ 
27. นางณฐักานต ์ ผลากอง (ม.5/3)  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
28. นางสาววราพร  บุญมี  (ม.5/4)  ครูช านาญการ  กรรมการ 
29. นายธนากร  จนัตา  (ม.5/4)  นกัศึกษาฝึกฯ  กรรมการ 
30. นางทศันีย ์  จนัทร์ลา ( ม.6/1)  ครูช านาญการ  กรรมการ 
31. นายจีระศกัด์ิ   ค านิล  (ม.6/1)  พนกังานราชการ  กรรมการ 
32. นายชาญเดช   ตนัสอน (ม.6/2)  ครู   กรรมการ 
33. นางธารทิพย ์  ศรีพิชยั  (ม.6/2)  ครู   กรรมการ 
34. นางหทยัชนก  ถาแหล่ง (ม.6/3)  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
35. นายอุดม   สมบูรณ์  (ม.6/3)  พนกังานราชการ  กรรมการ 
36. นายสง่า   วชิา  (ม.6/4)  ครูช านาญการ  กรรมการ 
37. นางบุหงา   วชิา  (ม.6/4)  ครูช านาญการ  กรรมการ 
38. นางสาวอภิรดา ผา้เจริญ (ม.4/4)  ครู   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
- ด าเนินการรวบรวมขอ้มูลของนกัเรียน เพื่อประกอบการแนะแนวการศึกษา 
- จดัหาเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นส าหรับใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ ระเบียนสะสม แบบสอบถาม แบบส ารวจ 

แบบทดสอบต่างๆ เพื่อเป็นการรู้จกันกัเรียน ใหน้กัเรียนไดรู้้จกัตนเอง มีการจดัเก็บอยา่งเป็นระบบ ระเบียบ         
และมีความเป็นปัจจุบนั 

- วเิคราะห์ขอ้มูลไวเ้ป็นรายบุคคล ในรูปของสถิติหรือเป็นรูปเล่ม 
- จดัใหมี้บริเวณ หรือศูนยส์ าหรับจดับริการสารสนเทศ เพื่อการแนะแนวอาชีพการศึกษาต่อ และแนะแนว

อ่ืนๆ อยา่งเป็นระบบ 
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- มีเอกสาร และขอ้มูลท่ีทนัสมยัครบถว้นทุกดา้น ทั้งทางดา้นการศึกษา อาชีพ การพฒันาบุคลิกภาพ                      

จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ เช่น กรมการจดัหางาน ศูนยแ์นะแนว ฯลฯ 
- มีการน าเสนอขอ้มูล ข่าวสารเพื่อการแนะแนวการศึกษา 
- จดัใหมี้บริการใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคล และรายกลุ่ม 
- มีการบนัทึกการใหค้  าปรึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
- มีการประชุมแกไ้ขปัญหานกัเรียนท่ีมีปัญหาเป็นรายบุคคลรวมทั้งท าหนา้ท่ีประสานงานกบักลุ่มงาน

กิจการนกัเรียน และครูท่ีปรึกษาในกรณีท่ีเกิดปัญหา และใหมี้การแลกเปล่ียนขอ้มูลกบังานช่วยเหลือและดูแล
ติดตามนกัเรียน 

- สรุปเป็นสถิติผูม้าใชบ้ริการงานแนะแนว 
- มีการติดตามผลการใหค้  าปรึกษาอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
- ใหมี้การติดตามขอ้มูลนกัเรียนท่ีจบการศึกษา ออกไปในแต่ละปีการศึกษา 
- ติดตามผลนกัเรียนท่ีมาใชบ้ริการ เช่น การขอค าปรึกษา การขอทุนการศึกษา 
- จดัท าเนียบศิษยเ์ก่า ท่ีประสบผลส าเร็จในชีวิต และท าเนียบศิษยเ์ท่าท่ีจบการศึกษาทุกรุ่น ดูแลใหค้วาม

ช่วยเหลือกรณีศิษยเ์ก่าท่ีตอ้งการช่วยเหลือ 
- ใหมี้การวางแผนการด าเนินงาน เพื่อการพฒันางานแนะแนว 
- จดัใหมี้ผูรั้บผดิชอบงานกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษาของนกัเรียนชั้น ม.ปลาย มีหนา้ท่ีจดัเตรียม

เอกสารทุกประเภท ด าเนินการเก่ียวกบัการขอกูย้มื การพิจารณา การจดัท าสัญญา และการจดัท ารายงานต่างๆ และ
ท าหนา้ท่ีเป็นผูป้ระสานงานกบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและธนาคารกรุงไทย (มหาชน) ในการด าเนินการ
เก่ียวกบัเงินกองทุนใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา 

- จดัหาทุนการศึกษา และท าหนา้ท่ีเป็นผูค้วบคุมเก่ียวกบัการใชเ้งินทุนการศึกษาทุกประเภท การพิจารณา
ใหทุ้น   การจดัส่งรายงานต่างๆ การเขียนจดหมายถึงผูใ้หค้วามอุปการะ และท าหนา้ท่ีเป็นผูป้ระสานงานกบั
หน่วยงานราชการ และรัฐวสิาหกิจ และประชาชนท่ีมีจิตศรัทธามอบทุนการศึกษา 

- ด าเนินงานเก่ียวกบัเงินอุดหนุนใหเ้ป็นปัจจยัพื้นฐาน ของนกัเรียนชั้น ม.ตน้ เพื่อน ามาใชจ่้าย เป็นค่าเส้ือผา้           
ค่าหนงัสือ ค่ารถ และค่าอาหารกลางวนั ใหแ้ก่นกัเรียนชั้น ม.ตน้ ท่ีมีฐานะยากจน 

- ปฏิบติังานเก่ียวกบัการรณรงครั์บนกัเรียนเขา้เรียนในโรงเรียน 
- ออกรณรงคก์ารสมคัรเขา้เรียนต่อของนกัเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 
- จดัท าเอกสารการการประชาสัมพนัธ์การรับสมคัรนกัเรียนเขา้เรียน 
- ปฏิบติังานอ่ืนๆ  ตามท่ีไดรั้บมอบหมายหรือเห็นสมควร 

4.2  งำนกจิกรรมชุมนุม ประกอบดว้ย 
1. นายวชิยั  อุ่นมหาวรรณ์  ครูช านาญการ  หวัหนา้งาน 

/2. นางณฐักานต.์.. 
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2. นางณฐักานต ์  ผลากอง   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นางแสงพลอย  อุตส่าห์   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นางหทยัชนก  ถาแหล่ง   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นางสาวปาริชาติ ฤทธ์ิกลา้  ครู   กรรมการ 
6. นายเชาวฒัน์  จินะราช   ครูช านาญการ  กรรมการ 
7. นางสาวศิริเดียว   วงศา   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
8. นางบุหงา    วชิา   ครูช านาญการ  กรรมการ 
9. นายปพนธนยั   อินตะ๊ออ้ม  ครูช านาญการ  กรรมการ 
10.  นางสาวกชพรรณ  ศรีทอง   ครูช านาญการ  กรรมการ 
11. นายสง่า     วชิา   ครูช านาญการ  กรรมการ 
12. นางสาวกณิการ์ ปัญญาอ่ินแกว้  ครูช านาญการ  กรรมการ 
13. นางทศันีย ์  จนัทร์ลา  ครูช านาญการ  กรรมการ 
14. นายชยัพฤษ  ทุกขนิโรธ  ครูช านาญการ  กรรมการ 
15. นายจีระศกัด์ิ  ค านิล   พนกังานราชการ  กรรมการ 
16. นางสาววรางคจ์นา   เนตรธิยา  ครูช านาญการ  กรรมการ 
17.  นายกีรติ   ทะเยน็   ครูช านาญการ  กรรมการ 
18.  นายชาญเดช  ตนัสอน   ครู   กรรมการ 
19.  นางธารทิพย ์ ศรีพิชยั   ครู   กรรมการ 
20. นางสาวพรรณภา ชิมโพธ์ิครัง  ครู   กรรมการ 
21. นายพิบูลย ์  แสงทอง  ครู   กรรมการ 
23. นางสาวพิมพพ์ิชญ ์ สิริปัญญาแสง  ครู   กรรมการ 
24. นางสาววราพร บุญมี   ครูช านาญการ  กรรมการ 
25.  นางอุทุมพร   ปัญญาบุญ  ครูช านาญการ  กรรมการ 
26.  นางสาวอภิรดา ผา้เจริญ   ครู   กรรมการ 
27.  นายภูริสนนัท ์ แกว้ประภา  ครู   กรรมการ 
28. นายอษัฎาพงศ ์ เวยีงส่ี   ครู   กรรมการ 
29.  นายณฐัชยั  ฐานะราช  ครู   กรรมการ 
30.  นายอุดม    สมบูรณ์   พนกังานราชการ  กรรมการ 
31. นางสาวภสัวรลกัษณ์   วรรณรัตน์   พนกังานราชการ  กรรมการ 
32. นายมนต ์  ราชคม   ครูอตัราจา้ง  กรรมการ  
33. นางสาวเสาวลกัษณ์  ตอโนนสูง  ครู   กรรมการและเลขานุการ 

/มีหนา้ท่ี... 
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มีหน้ำที ่ 
- ด าเนินการประสานงานการจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และพฒันาทกัษะตามความสนใจของนกัเรียน 

โดยมีครูคอยควบคุมดูแล 
- จดัหาเอกสารเพื่อใชร้วบรวมขอ้มูลในด าเนินงานของแต่ละชุมนุมใหก้บันกัเรียนหรือครูท่ีปรึกษาชุมนุม 
- ปฏิบติังานอ่ืนๆ  ตามท่ีไดรั้บมอบหมายหรือเห็นสมควร 
 

4.3  แต่งตั้งผู้รับผดิชอบงำนลูกเสือ เนตรนำรีประกอบดว้ย 
 1. คณะกรรมการบริหารลูกเสือโรงเรียนหว้ยซอ้วทิยาคม รัชมงัคลาภิเษก     ประกอบดว้ย 
 1.1 นายสุชาติ ศรีธินนท ์ ผูอ้  านวยการโรงเรียน    ปฏิบติัหนา้ท่ีผูอ้  านวยการลูกเสือ/ 
                       เนตรนารีโรงเรียน 
           2. เจา้หนา้ท่ีลูกเสือโรงเรียนห้วยซอ้วทิยาคม รัชมงัคลาภิเษก     ประกอบดว้ย 
 2.1 นายอษัฎาพงศ ์ เวยีงส่ี  ครู           หวัหนา้งานลูกเสือโรงเรียน 
 3. ผูก้  ากบัและรองผูก้  ากบั กลุ่มงานลูกเสือ – เนตรนารี     ประกอบดว้ย 
 3.1 กลุ่มลูกเสือ-เนตรนารี  ชั้น ม.1 
  3.1.1 นายพิบูลย ์  แสงทอง ครู     หวัหนา้ผูก้  ากบัลูกเสือ  
  3.1.2 นายชยัพฤษ ทุกขนิโรธ ครูช านาญการ  กรรมการ 
  3.1.3  นายมนต ์  ราชคม  ครูอตัราจา้ง  กรรมการ 
  3.1.4  นางสาวทศันีวรรณ เวียงลอ  นกัศึกษาฝึกฯ   กรรมการ 
  3.1.5  นายวชิยั  อุ่นมหาวรรณ์ ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
  3.1.6  นางสาวศิริเดียว   วงศา  ครูช านาญการพิเศษ หวัหนา้ผูก้  ากบัเนตรนารี 
  3.1.7  นางสาวกณิการ์ ปัญญาอ่ินแกว้ ครูช านาญการ  กรรมการ  
  3.1.8  นางสาวพิมพพ์ิชญ ์สิริปัญญาแสง ครู   กรรมการ 
  3.1.9 นางสาวศรันยพ์ร จอมมงคล ครู   กรรมการ  
  3.1.10 นางสาวภสัวรลกัษณ์ วรรณรัตน์ พนกังานราชการ  กรรมการ 

3.1.11 นางสาวจารุมนต ์ มะโนวงค ์ นกัศึกษาฝึกฯ  กรรมการ 
3.1.12 นางสาววราพร บุญมี   ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

  3.2 กลุ่มลูกเสือ – เนตรนารี ชั้น ม.2 
  3.2.1 นายสง่า  วชิา  ครูช านาญการ  หวัหนา้ผูก้  ากบัลูกเสือ  

3.2.2 นายณฐัชยั  ฐานะราช ครู   กรรมการ 
3.2.3 นายภูริสนนัท ์ แกว้ประภา ครู   กรรมการ 
3.2.4 นายปฏิภาณ   แสนจิตร์ นกัศึกษาฝึกฯ  กรรมการ 
3.2.5 นายอุดม  สมบูรณ์  พนกังานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 

/3.2.6 นางหทยัชนก... 
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3.2.6 นางหทยัชนก ถาแหล่ง  ครูช านาญการพิเศษ หวัหนา้ผูก้  ากบัเนตรนารี 
3.2.7 นางแสงพลอย อุตส่าห์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3.2.8 นางบุหงา  วชิา  ครูช านาญการ  กรรมการ 
3.2.9 นางทศันีย ์  จนัทร์ลา ครูช านาญการ  กรรมการ 
3.2.10 นางอุทุมพร ปัญญาบุญ ครูช านาญการ  กรรมการ 
3.2.11 นางธารทิพย ์   ศรีพิชยั  ครู   กรรมการ  
3.2.12 นางสาวอภิรดา ผา้เจริญ  ครู   กรรมการและเลขานุการ 

3.3 กลุ่มลูกเสือ – เนตรนารี ชั้น ม.3 
3.3.1 นายชาญเดช ตนัสอน  ครู   หวัหนา้ผูก้  ากบัลูกเสือ  
3.3.2 นายปพนธนยั อินตะ๊ออ้ม ครูช านาญการ  กรรมการ 
3.3.3 นายเชาวฒัน์ จินะราช  ครูช านาญการ  กรรมการ 
3.3.4 นายจีระศกัด์ิ ค านิล  พนกังานราชการ  กรรมการ 
3.3.5 นายธนากร  จนัตา  นกัศึกษาฝึกฯ  กรรมการ 
3.3.6 นายกีรติ   ทะเยน็  ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
3.3.7 นางสาวกชพรรณ ศรีทอง  ครูช านาญการ  หวัหนา้ผูก้  ากบัเนตรนารี 
3.3.8 นางสาววรางคจ์นา เนตรธิยา ครูช านาญการ  กรรมการ 
3.3.9 นางณฐักานต ์ ผลากอง  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ   

  3.3.10 นางสาวปาริชาติ ฤทธ์ิกลา้ ครู   กรรมการ 
  3.3.11 นางสาวเสาวลกัษณ์  ตอโนนสูง ครู   กรรมการ 
  3.3.12 นางสาวศิริพร  บุญสินไทย นกัศึกษาฝึกฯ  กรรมการ 

3.3.13 นางสาวพรรณภา ชิมโพธ์ิครัง ครู   กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้ำที ่ด าเนินการจดักิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ และพฒันาทกัษะของลูกเสือ- เนตรนารี   
ตามแนวทางของกิจกรรมลูกเสือ 

4.4  กจิกรรมนักศึกษำวชิำทหำร 
  1. นายสุชาติ  ศรีธินนท ์  ผูอ้  านวยการโรงเรียน หวัหนา้ผูก้  ากบั 
  2. นายภูริสนนัท ์ แกว้ประภา  ครู   ผูก้  ากบั 

3. นางสาวเสาวลกัษณ์ ตอโนนสูง  ครู             ผูก้  ากบั 

มีหน้ำที ่  
- ด าเนินการจดักิจกรรมนกัศึกษาวชิาทหาร ตามแนวทางของกิจกรรม 
- ดูแลนกัศึกษาวชิาทหาร 

/      4.5. งานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์... 
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      4.5. งำนกจิกรรมเพ่ือสังคมและสำธำรณประโยชน์  ประกอบดว้ย 
1. นายวชิยั   อุ่นมหาวรรณ์  ครูช านาญการ  หวัหนา้งาน 
2. นางณฐักานต ์  ผลากอง   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นางแสงพลอย  อุตส่าห์   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นางสาวหทยัชนก ถาแหล่ง   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นางสาวศิริเดียว   วงศา   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
6. นางบุหงา    วชิา   ครูช านาญการ  กรรมการ 
7. นายปพนธนยั   อินตะ๊ออ้ม  ครูช านาญการ  กรรมการ 

 8. นางสาวกชพรรณ  ศรีทอง   ครูช านาญการ  กรรมการ 
 9. นายเชาวฒัน์  จินะราช   ครูช านาญการ  กรรมการ 
 10. นางสาววรางคจ์นา   เนตรธิยา  ครูช านาญการ  กรรมการ 
 11. นางสาวกณิการ์ ปัญญาอ่ินแกว้  ครูช านาญการ  กรรมการ 
 12. นายสง่า   วชิา   ครูช านาญการ  กรรมการ 

13. นายกีรติ  ทะเยน็   ครูช านาญการ  กรรมการ 
 14. นางทศันีย ์  จนัทร์ลา  ครูช านาญการ  กรรมการ 
  15. นางอุทุมพร  ปัญญาบุญ  ครูช านาญการ  กรรมการ 

16. นางสาววราพร บุญมี   ครูช านาญการ  กรรมการ 
17. นายชยัพฤษ  ทุกขนิโรธ  ครูช านาญการ  กรรมการ 
18.นายอษัฎาพงศ ์ เวยีงส่ี   ครู   กรรมการ 
19.นายณฐัชยั  ฐานะราช  ครู   กรรมการ 
20. นายชาญเดช  ตนัสอน   ครู   กรรมการ 
21. นางสาวปาริชาติ ฤทธ์ิกลา้  ครู   กรรมการ 
22. นางธารทิพย ์ ศรีพิชยั   ครู   กรรมการ 
23. นางสาวพรรณภา ชิมโพธ์ิครัง  ครู   กรรมการ 
24. นายพิบูลย ์  แสงทอง  ครู   กรรมการ 
25. นางสาวพิมพพ์ิชญ ์ สิริปัญญาแสง  ครู   กรรมการ 
26. นางสาวศรันยพ์ร จอมมงคล  ครู   กรรมการ 
27. นางสาวอภิรดา ผา้เจริญ   ครู   กรรมการ 
28. นางสาวเสาวลกัษณ์  ตอโนนสูง  ครู   กรรมการ 
2. นายอุดม    สมบูรณ์   พนกังานราชการ  กรรมการ 
30. นางสาวภสัวรลกัษณ์   วรรณรัตน์   พนกังานราชการ  กรรมการ 

/31. นายจีระศกัด์ิ… 
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31. นายจีระศกัด์ิ  ค านิล   พนกังานราชการ  กรรมการ 
32. นายมนต ์  ราชคม    ครูอตัราจา้ง  กรรมการ 
33. นายธนากร  จนัตา   นกัศึกษาฝึกฯ  กรรมการ 
34. นายปฏิภาณ  แสนจิตร์  นกัศึกษาฝึกฯ  กรรมการ 
35. นางสาวจารุมนต ์ มะโนวงค ์  นกัศึกษาฝึกฯ  กรรมการ 
36. นางสาวทศันีวรรณ เวยีงลอ   นกัศึกษาฝึกฯ  กรรมการ 
37. นางสาวศิริพร บุญสินไทย  นกัศึกษาฝึกฯ  กรรมการ 

 38. นายภูริสนนัท ์ แกว้ประภา  ครู   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้ำที่ 

- ด าเนินการจดักิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ และพฒันาทกัษะในการจดักิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ดงัน้ี 

- ส่งเสริมพฒันาการความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
- ส่งเสริมการพฒันาตนเองตามธรรมชาติและเตม็ศกัยภาพ 
- เนน้ทั้งความรู้และคุณธรรม จริยธรรม 
- ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดคิ้ดออกแบบกิจกรรมดว้ยตนเองอยา่งสร้างสรรค ์
- ใหท้  ากิจกรรมหลากหลายรูปแบบ 
- ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย หรือเห็นสมควร  

 

 

 

 

 

 

 

/กลุ่มงำนแผนงำนและงบประมำณ… 
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กลุ่มงำนแผนงำนและงบประมำณ 
หัวหน้ำงำน นางสาวกชพรรณ ศรีทอง  ต าแหน่งครูช านาญการ 

1. กลุ่มงำนแผนงำน 
1.1 งำนนโยบำยและแผน  ประกอบดว้ย 

 1. นางสาวกชพรรณ ศรีทอง  ครูช านาญการ   หวัหนา้งาน 
 2. นายพิบูลย ์  แสงทอง ครู    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
- วเิคราะห์นโยบาย แผนงาน และองคป์ระกอบต่างๆ จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อด าเนินการจดัท า

ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
- ศึกษา วเิคราะห์ การจดัด าเนินการและพฒันาการศึกษาของโรงเรียน เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์

เป้าหมายของการจดัการศึกษาตามความตอ้งการของโรงเรียน และชุมชน 
- วางแผน จดัท า ก าหนดโครงสร้าง และด าเนินการเก่ียวกบัแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ                  

เพื่อประกอบการด าเนินงานดา้นงบประมาณของโรงเรียน 
- วางแผน และจดัท า น าเสนอขอ้มูล แผนงาน โครงการต่างๆ ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสนบัสนุน

งบประมาณ ในการพฒันาการศึกษาของโรงเรียน 
- ติดตาม และรวบรวมขอ้มูลการด าเนินงาน ของแผนงานโครงการต่างๆ เพื่อเป็นขอ้มูลสารสนเทศของ

โรงเรียน ในการพฒันาการศึกษาต่อไป 
- ปฏิบติังานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายหรือเห็นสมควร 

 
2. กลุ่มงำนบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ 

2.1 งำนจัดสรรงบประมำณ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนกำรใช้งบประมำณ ประกอบดว้ย 
 1. นางสาวกชพรรณ ศรีทอง  ครูช านาญการ   หวัหนา้งาน 
 2. นางสาววรางคจ์นา เนตรธิยา ครูช านาญการ   กรรมการ 
 3. นายพิบูลย ์  แสงทอง ครู    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
- วางแผน ด าเนินงานเก่ียวกบัการจดัท า และด าเนินการเก่ียวกบัการจดัสรรงบประมาณของโรงเรียน 
- วางแผนการใชง้บประมาณของโรงเรียน โดยพิจารณาโครงการ กิจกรรมต่างๆ ใหเ้หมาะสม และ

สอดคลอ้งกบัระยะเวลาการอนุมติัเงินจากส านกังานงบประมาณ 
- ด าเนินการจดัท าแบบฟอร์มขอใชเ้งินงบประมาณ 
- จดัท าแผนก ากบั นิเทศ ตรวจสอบ ติดตามการใชง้บประมาณตามแผนปฏิบติัราชการประจ าปี 

/- รายงาน และแจง้ยอด… 
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- รายงาน และแจง้ยอดการใชจ่้ายเงินในแต่ละเดือนของงาน /โครงการ เพื่อประกอบเป็นสารสนเทศในการ
พฒันาการศึกษา 

- ก าหนดปัจจยัหลกั ตวัช้ีวดัความส าเร็จ ในการด าเนินการตามโครงการ และกิจกรรมต่างๆ 
- ประเมินผล การด าเนินการ การจดัการศึกษาของโรงเรียน ตามยทุธศาสตร์ แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

แผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ 
- สรุป รวบรวม และรายงานขอ้มูล สารสนเทศ ผลการปฏิบติังานของโรงเรียนในแต่ละปีการศึกษา เพื่อ

เสนอต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บทราบ 
- ปฏิบติังานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายหรือเห็นสมควร 

2.2 งำนกำรเงิน   ประกอบดว้ย 
 1. นางสาวพิมพพ์ิชญ ์ สิริปัญญาแสง ครู    หวัหนา้งาน 
 2. นางสาวปาริชาติ ฤทธ์ิกลา้ ครู    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 

- เบิกจ่ายเงินจากคลงั การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การน าส่งเงิน การโอนเงิน การกนัเงิน 

ไวเ้หล่ือมปี และด าเนินงานดา้นการเงินตามระเบียบ ขั้นตอน และวธีิการท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด 

- ท าหนา้ท่ี รับ – เบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกประเภท เพื่อการด าเนินการในสถานศึกษาและเก็บหลกัฐาน
การตั้งเบิกงบประมาณทุกประเภทไวต้รวจสอบต่อไป 

- ท าทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร ทุกประเภท 
- รับผดิชอบแผนงาน โครงการ กิจกรรมของงานการเงิน 
- การรับ – การเบิกจ่ายวสัดุงานการเงิน 
- ตรวจรายงานสภาพการเงินของโรงเรียน และรายงานการใหผู้บ้ริหารทราบทุกเดือน 
- ดูแลและใหค้  าปรึกษาบุคลากร ในดา้นการด าเนินการเก่ียวกบัการเงินในโรงเรียน 
- เป็นผูป้ระสานกบัคณะกรรมการตรวจสอบการเงินรายวนั ท าการตรวจสมุดบญัชี 
- ควบคุมการปฏิบติังานการเงินของโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
- ควบคุมการใชเ้งินตามแผนหรือโครงการกลุ่มสาระ/กลุ่มงานต่างๆ 
- จดัท าหลกัฐานการจ่ายเงินงบประมาณทุกประเภท (ประมาณวนัท่ี 20 ของทุกเดือน) 
- ตรวจเช็คหลกัฐานเอกสารทุกประเภท (ก่อนส่งหลกัฐานเดือนถดัไป) 
- ค  านวณภาษีเพื่อเสนอยอดหกัภาษีใหม่ ส าหรับจดัท า ภ.ง.ด.1.ก. พิเศษส่งใหส้รรพากรอ าเภอหรือ

สรรพากรจงัหวดั ในช่วงเดือนมกราคม ของทุกปี 
- จดัท าเอกสารบญัชีเงินสด เงินคงเหลือประจ าวนั 
 

/- ท ารายการรับ-การเบิก... 
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- ท ารายการรับ – การเบิกเงินนอกงบประมาณ รายงานเงินคงเหลือประจ าวนั ณ วนัส้ินเดือนไปยงั
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (สพม. 36) 

- เป็นผูป้ระสานงานในการน าส่งเงินเขา้กองทุนประกนัสังคมใหแ้ก่ครูอตัราจา้ง 
- ท าทะเบียนคุมรายรับ – รายจ่ายเงินบ ารุงการศึกษา 
-ท าทะเบียนคุมเงินงบประมาณท่ีไดรั้บจากการจดัสรร 
- ท าทะเบียนคุมรายรับ – รายจ่ายเงินบ ารุงการศึกษา 
- ท าทะเบียนคุมเงินกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
- ท าทะเบียนคุมเงินส่งเสริมอาชีพอิสระ (สอร.) 
- ท าทะเบียนคุมเงินกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
- ท าทะเบียนคุมเงินส่งเสริมอาชีพอิสระ (สอร.) 
- ท าทะเบียนคุมเงินอุดหนุนทัว่ไป เงินอุดหนุนใหเ้ป็นปัจจยัพื้นฐาน เงินอุดหนุนประจ าพกันอน 
- ท าทะเบียนคุมเงินรายไดแ้ผน่ดิน 
- รายงานค่าสาธารณูปโภค 6 เดือน (ช่วงระยะเวลา เดือนมีนาคม และเดือนกนัยายนของทุกปีงบประมาณ) 
- รายงานเงินนอกงบประมาณไตรมาส 
- ติดต่อประสานงาน ดา้นการประกนัอุบติัเหตุ ของนกัเรียนในโรงเรียน ตรวจสอบเอกสาร ดูแลและให้

ค  าปรึกษานกัเรียนและบุคลากรในโรงเรียน  ในส่วนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีท่ีไดรั้บอุบติัเหตุต่างๆ  
- รายงานค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) ประจ าทุกเดือน (ก่อนวางฎีกาเดือนถดัไป) 
- รายงานค่าสาธารณูปโภค 6 เดือน (ช่วงระยะเวลา เดือนมีนาคม และเดือนกนัยายนของทุกปีงบประมาณ) 
- ท าทะเบียนคุมรับ – จ่ายงบประมาณทุกประเภท และหลกัฐานการตั้งเบิกเงินงบประมาณ 
- ทะเบียนคุมเงินเดือนขา้ราชการครู ลูกจา้งประจ า และครูอตัราจา้งเป็นรายบุคคล 
- จดัท าขอ้มูลต่างๆ ท่ีหน่วยงานตน้สังกดัร้องขอหรือมอบหมายใหด้ าเนิน เช่น ขอ้มูลค่าเช่าบา้น  

สาธารณูปโภค และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
- ทะเบียนคุมหลกัฐานขอเบิก (คร้ังแรก) เช่น ค่าเช่าบา้น, ค่าช่วยเหลือบุตร, ค่ารักษาพยาบาล 
- เก็บใบเสร็จรับเงินท่ีใชแ้ลว้ทุกประเภทไวเ้พื่อรอการตรวจสอบ และรายงานการใชใ้บเสร็จรับเงินเม่ือส้ิน

ปีงบประมาณ (ส้ินเดือนกนัยายนของทุกปี) 
- รับผดิชอบดา้นการช าระค่าบ ารุงการศึกษา เขียนใบเสร็จ ท าทะเบียนคุมเงินบ ารุงการศึกษา รายบุคคล 

ติดตาม ทวงถามการช าระเงินบ ารุงการศึกษานกัเรียนท่ีคงคา้ง 
- ตรวจสอบเอกสาร ดูแลและใหค้ าปรึกษาบุคลากรในโรงเรียน  ดา้นการเขียน เบิก-จ่าย เงินไปราชการให้

เป็นไปตามระเบียบ 
-  ปฏิบติังานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายหรือเห็นสมควร 
 

/2.3 งานบญัชี... 
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2.3 งำนบัญชี  ประกอบด้วย 
 1. นางสาวศรันยพ์ร   จอมมงคล ครู   หวัหนา้งาน 
 2. นางสาวปาริชาติ ฤทธ์ิกลา้ ครู   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
- จดัท าเอกสารบญัชีเงินสด เงินคงเหลือประจ าวนั 
- เก็บใบเสร็จรับเงินท่ีใชแ้ลว้ทุกประเภทไวเ้พื่อรอการตรวจสอบ และรายงานการใชใ้บเสร็จรับเงินเม่ือส้ิน

ปีงบประมาณ (ส้ินเดือนกนัยายนของทุกปี) 
- ท ารายการรับ – การเบิกเงินนอกงบประมาณ รายงานเงินคงเหลือประจ าวนั ณ วนัส้ินเดือนไปยงั

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (สพม.36) 
- เป็นเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชีโรงเรียน ในส่วนท าทะเบียนคุมเงินพฒันาการศึกษารายบุคคล ติดตาม ทวง

ถามการช าระเงินพฒันาการศึกษานกัเรียนท่ีคงคา้ง 
- ปฏิบติังานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายหรือเห็นสมควร 

       2.4  คณะกรรมกำรตรวจสอบเงินรำยวนั ประกอบดว้ย 
1. นางทศันีย ์  จนัทร์ลา ครูช านาญการ   หวัหนา้งาน 

 2. นางสาวศิริเดียว วงศา  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 3. นางสาวภสัวรลกัษณ์ วรรณรัตน์ พนกังานราชการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
- ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินของทางโรงเรียนทุกประเภทวา่มีการรับเงินประเภทใดบา้ง จ านวนเท่าใด ในแต่

ละวนั และเจา้หนา้ท่ีการเงินท่ีรับเงินไดมี้การส่งต่อใหเ้จา้หนา้ท่ีการเงินของโรงเรียนฝ่ายรับ – จ่ายเงินเป็นท่ี
เรียบร้อยแลว้หรือยงั 

- ตรวจสอบบญัชีเงินสด รายงานคงเหลือประจ าวนั และบญัชีคุมเงินนอกงบประมาณประเภทอ่ืนๆ เช่น 
บญัชีคุมเงินอุดหนุนนกัเรียนยากจน บญัชีคุมเงินอุดหนุนใหเ้ป็นปัจจยัพื้นฐาน บญัชีเงินลูกเสือ – เนตร-นารี บญัชี
เงินส่งเสริมอาชีพอิสระหารายไดร้ะหวา่งเรียน (สอร.) บญัชีคุมเอกสารแทนตวัเงิน บญัชีคุมเงินเงินภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 
บญัชีเงินรายไดแ้ผน่ดิน และบญัชีอ่ืนๆ พร้อมเอกสารการเบิกจ่ายเงินท่ีทางพสัดุไดจ้ดัท าในการจดัซ้ือ/จดัจา้ง วา่มี
การรับ-จ่ายกนัจริงและเป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนดเอาไวห้รือไม่ 

- การตรวจสอบใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเงินรายวนัร่วมกนัตรวจสอบดว้ยตนเองทุกคร้ัง หากปรากฏวา่
ถูกตอ้งแลว้ใหมี้การประทบัตราสลกัลงไปในเอกสารการเงินทุกประเภทไวเ้ป็นหลกัฐาน ในกรณีท่ีปรากฏวา่ ตวัเลข
ในบญัชีไม่ตรงกนั หรือพบร่องรอยของขอ้บกพร่องต่างๆ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบการเงินรายวนัร่วมกนับนัทึก 
และลงลายมือช่ือ กรรมการทุกคน แลว้ใหร้ายงานให้อ านวยการโรงเรียนทราบทนัที 

/  2.5 งานบริหารพสัดุและสินทรัพย…์ 
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  2.5 งำนบริหำรพสัดุและสินทรัพย์  ประกอบดว้ย 
1. นางสาววราพร       บุญมี  ครูช านาญการ หวัหนา้งาน 
2. นายกีรติ            ทะเยน็  ครูช านาญการ เจา้หนา้ท่ีพสัดุโรงเรียน 
3. หวัหนา้กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน  ปฏิบติัหนา้ท่ี    เจา้หนา้ท่ีพสัดุกลุ่มงานฯ 
4. หวัหนา้กลุ่มสาระฯทุกกลุ่มสาระฯ ปฏิบติัหนา้ท่ี    เจา้หนา้ท่ีพสัดุกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 
5. นายวชิยั        อุ่นมหาวรรณ์ ครูช านาญการ     เจา้หนา้ท่ีพสัดุกลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  
6. นางธารทิพย ์          ศรีพิชยั  ครู  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
- ควบคุมดูแลใหง้านพสัดุเป็นไปตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี  วา่ดว้ยการพสัดุ 
- ตรวจสอบพสัดุท่ีเจา้หนา้ท่ีพสัดุซ้ือตามท่ีไดรั้บอนุมติัตามแผนงาน / โครงการ 
- ด าเนินการตรวจสอบราคาพสัดุ 
- ควบคุมเอกสารการยมื  พสัดุ 
- ควบคุมก ากบัใหมี้การด าเนินงานการตรวจสอบพสัดุประจ าปีเม่ือส้ินปีงบประมาณหรือส้ินปีการศึกษา 
- ด าเนินการจดัซ้ือ ตรวจสอบราคาพสัดุตามทอ้งตลาดกบัราคากลาง 
- จดัท าเอกสารการพสัดุ  แบบฟอร์มพสัดุต่าง ๆ 
- เบิก - จ่ายพสัดุของโรงเรียน 
- ขออนุมติัการด าเนินงานตามแผนงาน / โครงการ  เพื่อใหเ้กิดความคล่องตวัในการท างานและการเรียน 

การสอน 
- ด าเนินงานตามขั้นตอนพสัดุควบคุมการเบิกจ่าย  ปฏิบติังานพสัดุอ่ืน ๆ 
- ด าเนินงานเก่ียวกบังานการบริหารสินทรัพยข์องโรงเรียน 
- ควบคุมการเบิกจ่ายพสัดุทุกชนิดท่ีเจา้หนา้ท่ีพสัดุฝ่ายจดัซ้ือ ไดจ้ดัซ้ือหรือจดัหามาแลว้ 
- ท าการลงทะเบียนและเบิกจ่ายพสัดุ  และจดัท าทะเบียนพสัดุใหค้รบถว้น 
- จดัท าแผนงาน / โครงการประจ าปีของหน่วยงานพสัดุโรงเรียน 
- ตรวจสอบครุภณัฑเ์ม่ือส้ินปีงบประมาณ 
- ตรวจสอบวสัดุถาวร  เม่ือส้ินภาคเรียนท่ีสอง  ของทุกส้ินปีการศึกษา 
- ปฏิบติังานอ่ืน ๆ  ตามท่ีไดรั้บมอบหมายหรือเห็นสมควร 

 
3. กลุ่มงำนประกนัคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

3.1 งำนพฒันำระบบประกนัคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ประกอบดว้ย 
1. นางสาววรางคจ์นา  เนตรธิยา ครูช านาญการ   หวัหนา้งาน 
2. นายพิบูลย ์  แสงทอง ครู    กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้ำที่ 
- จดัท าแผนการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
- จดัท าเอกสารมาตรฐานการศึกษา  แผนกลยทุธ์  ยทุธศาสตร์  แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา   

             - แผนปฏิบติัราชการประจ าปี  มาตรฐานการปฏิบติังาน  และรายงานผลการด าเนินงานตามแนวทางการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา 

- วางแผนระบบการประเมินภายในสถานศึกษา  เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
- วางแผน  ด าเนินการ  การประเมินตนเอง(SAR.)การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

                -  สังเคราะห์รายงานจากผูรั้บผิดชอบน าเสนอเป็นภาพรวมของโรงเรียน  และจดัท าเอกสารรายงาน       
การประเมินคุณภาพภายใน (SAR.) 
              - ปฏิบติังานอ่ืน ๆ  ตามท่ีเห็นสมควรหรือไดรั้บมอบหมาย 
 
4. กลุ่มงำนควบคุมภำยในสถำนศึกษำ 

4.1 งำนควบคุมภำยในสถำนศึกษำ    ประกอบดว้ย 
1. นายพิบูลย ์  แสงทอง ครู    หวัหนา้งาน 
2. นางสาววรางคจ์นา   เนตรธิยา ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
- วเิคราะห์สภาพปัจจุบนั  ปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจของสถานศึกษา 
- วเิคราะห์ความเส่ียงในการด าเนินงาน  ก าหนดปัจจยัเส่ียง  และจดัล าดบัความเส่ียง 
- ก าหนดมาตรการในการป้องกนัความเส่ียงในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
- วางแผนการจดัระบบเก่ียวกบัการควบคุมภายในสถานศึกษา 
- ด าเนินงานเก่ียวกบัควบคุมภายในสถานศึกษาตามระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 
- ประเมินผลการด าเนินงานควบคุมภายในสถานศึกษา  ตามมารตราการท่ีก าหนด  และติดตาม  ตรวจสอบ   

   ปรับปรุงให้เหมาะสม 
- รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในสถานศึกษา 
- ปฏิบติังานอ่ืน ๆ  ตามท่ีเห็นสมควรหรือไดรั้บมอบหมาย 

 4.2 งำนสำรสนเทศ และข้อมูลนักเรียน ประกอบดว้ย 
1. นายพิบูลย ์  แสงทอง ครู    หวัหนา้งาน 
2. นางสาวกชพรรณ ศรีทอง  ครูช านาญการ   กรรมการ 
3. นางสาวกณิการ์   ปัญญาอ่ินแกว้ ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

/มีหนา้ท่ี... 
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มีหน้ำที่ 
- จดัท า  และวางแผนการจดัเก็บขอ้มูล  และสารสนเทศของสถานศึกษาใหเ้ป็นระบบขั้นตอนตาม       

ความเหมาะสม  
- จดัท าฐานขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษาและประชาสมัพนัธ์แก่บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 
- วางแผน  ด าเนินการ  การประเมินตนเอง (SAR.) ของบุคลากร  และการประเมินคุณภาพภายใน 

สถานศึกษา 
- ดูแล  และจดัท าขอ้มูลสารสนเทศของโรงเรียนและจดัแสดงขอ้มูลสารสนเทศเพื่อเสนอต่อผูม้าเยีย่มชม 

สถานศึกษา 
- เก็บรวบรวมผลงานท่ีเป็นงาน / โครงการ  จดัท าระบบแฟ้มสะสมผลงานเพื่อใชใ้นการประเมินคุณภาพ

สถานศึกษา 
- รายงานขอ้มูล  DMC กับ Student  
- ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ  ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  หรือเห็นสมควร 
 

 4.3 งำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และองค์กรพฒันำกำรศึกษำ ประกอบดว้ย 
1. นางสาวกชพรรณ ศรีทอง  ครูช านาญการ   หวัหนา้งาน 
2. นางสาววรางคจ์นา เนตรธิยา ครูช านาญการ   กรรมการ 
3. นายพิบูลย ์  แสงทอง ครู    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
-ประสานงานกบัคณะกรรมการสถานศึกษา และองคก์รพฒันาการศึกษาส าหรับการด าเนินกิจกรรมของ

โรงเรียน 
- ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  

 4.4 งำนห้องเกยีรติยศ   ประกอบดว้ย 
1.  นางสาวปาริชาติ ฤทธ์ิกลา้ ครู    หวัหนา้งาน 

มีหน้ำที่ 
- ดูแล ตกแต่ง ประสานงานกบัแต่ละฝ่ายงานเพื่อน าผลงานของโรงเรียนมาแสดงไวใ้นหอ้งเกียรติยศ 
- ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  

 
 
 

/กลุ่มงำนบริหำรงำนบุคคล… 
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กลุ่มงำนบริหำรงำนบุคคล 
 หัวหน้ำงำน นางสาวศิริเดียว วงศา ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ 

1. กลุ่มงำนอตัรำก ำลงั 
1.1 งำนวำงแผนอตัรำก ำลงั ประกอบดว้ย 

1. นางสาวศิริเดียว วงศา  ครูช านาญการพิเศษ  หวัหนา้งาน 
2. นางทศันีย ์  จนัทร์ลา ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
- วเิคราะห์ภารกิจ และประเมินสภาพความตอ้งการก าลงัคนของสถานศึกษา 
-จดัท าแผนอตัราก าลงัขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 
- น าเสนอแผนอตัราก าลงับุคลากร แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
- จดัท าภาระงานส าหรับขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
- ควบคุมอตัราก าลงัครู 
- จดัท าบญัชีการขอรับใบประกอบวชิาชีพและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวชิาชีพของขา้ราชการครูและ

บุคลาการทางการศึกษา 
- ปฏิบติังานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายหรือเห็นสมควร 

1.2 งำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง   ประกอบดว้ย 
1. นางทศันีย ์  จนัทร์ลา ครูช านาญการ   หวัหนา้งาน 
2. นางสาวศิริเดียว วงศา  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
- ด าเนินการสรรหาบุคคลและบรรจุแต่งตั้งขา้ราชการครูเขา้รับราชการ หรือเขา้ปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานศึกษา 

และตามท่ีไดรั้บมอบหมายอ านาจจากส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
- เป็นผูป้ระสานงานในการแต่งตั้งกรรมการประเมินการทดลองปฏิบติัราชการของขา้ราชการครูท่ีบรรจุ

ใหม่ร่วมกบัฝ่ายบริหาร 
- แต่งตั้งกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบติัราชการครู 

 1.3 งำนย้ำยและออกจำกรำชกำร ประกอบดว้ย 
1. นางทศันีย ์  จนัทร์ลา ครูช านาญการ   หวัหนา้งาน 
2. นางสาวศิริเดียว วงศา  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
 

/มีหนา้ท่ี... 
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มีหน้ำที่ 
- จดัท าเอกสารงานยา้ยของขา้ราชการครู 
- ประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ เก่ียวกบัการโอน ยา้ย การลาออกของขา้ราชการครูและบุคลากร 

ของสถานศึกษา 
- ประสานงานกบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เชียงราย 36  เก่ียวกบัการท าเร่ืองขอยา้ย 

ประจ าปี หรือขอยา้ยระหวา่งปี 
- ประสานงาน และด าเนินงานเก่ียวกบัการออกจากราชการของบุคลากรในกรณี เหตุต่างๆ เช่นการออก 

จากราชการกรณีไม่พน้การทดลองปฏิบติัหนา้ท่ี การออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบติัทัว่ไป การออกจากราชการ
ไวก่้อน  การสั่งพกัราชการ การใหอ้อกจากราชการเพราะรับราชการนานหรือเหตุทดแทน การใหอ้อกจากราชการ
กรณีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่หยอ่นความสามารถหรือประพฤติตนไม่เหมาะสม การให้ออกจากราชการกรณีมีมลทิน
มวัหมอง การให้ออกจากราชการกรณีไดรั้บโทษจ าคุก 

 
2. กลุ่มงำนพฒันำบุคลำกร   

2.1 งำนบุคคล  ทะเบียนประวตัิ   ประกอบดว้ย 
1. นางทศันีย ์  จนัทร์ลา ครูช านาญการ   หวัหนา้งาน 
2. นายอษัฎาพงศ ์ เวยีงส่ี  ครู    กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้ำที่ 
- จดัท า รวบรวมทะเบียนประวติัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจา้ง , เอกสารผลงานบุคลากร, 

กพ.7 ของบุคลากรในโรงเรียน 
- การจดัท าบตัรประจ าตวัขา้ราชการ, ลูกจา้งประจ า 
- การเปล่ียนแปลงประวติั กพ 7, เช่น การเปล่ียนช่ือ สกุล ค าน าหนา้นาม 
- การบรรจุ, แต่งตั้ง, โอน, ยา้ย, ลาออก, ปรับวุฒิ, และปรับต าแหน่ง 
- จดัเตรียมเอกสารการสมคัรสมาชิกคุรุสภา ชพค. ชพส.  การท าบตัรคุรุสภา และสหกรณ์ออมทรัพยค์รู

เชียงราย, สหกรณ์กรมสามญั 
- จดัท างบวนัลาประจ าปี เพื่อรายงานใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบต่อไป 
- จดัท างบวนัลาของบุคลากร เม่ือมีการส่งตวัขา้ราชการครูท่ียา้ยไปด ารงต าแหน่งท่ีอ่ืน 
- จดัท างบวนัลาของขา้ราชการครูท่ีขอยา้ย 
-  จดัท าทะเบียนคุมเอกสารวนัลา ของขา้ราชการครู พนกังานราชการ และลูกจา้งประจ า 
- จดัท าบอร์ดท าเนียบบุคลากรภายในโรงเรียนและขอ้มูลขา้ราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจา้ง 
- จดัท ารายงานการอบรม ประชุม สัมมนาของผูบ้ริหารและบุคลาการทางการศึกษา  
 

/2.2 งานส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ... 
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       2.2 งำนส่งเสริมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร  ประกอบดว้ย 
1. นางสาวศิริเดียว วงศา  ครูช านาญการพิเศษ  หวัหนา้งาน 
2. นายอษัฎาพงศ ์ เวยีงส่ี  ครู    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
- ด าเนินการเก่ียวกบัการพฒันาขา้ราชการครูท่ีมาบรรจุ หรือยา้ยมาด ารงต าแหน่งใหม่ก่อนมอบหมายการ

ปฏิบติัหนา้ท่ี 
- ศึกษาขอ้มูล วเิคราะห์ความจ าเป็น ความตอ้งการในการพฒันาตนเองของขา้ราชการครูและบุคลากรใน

สถานศึกษา 
- ส่งเสริมใหบุ้คลากรไดพ้ฒันาตนเอง โดยการศึกษาต่อ หรือปรับปรุง ก าหนดต าแหน่งขอมีหรือเล่ือน    

วทิยฐานะ 
- ติดตาม ด าเนินงาน รวบรวมขอ้มูลของบุคลากรท่ีลาศึกษาต่อเตม็เวลา ใชเ้วลาราชการบางส่วนหรือนอก

ราชการ และรายงานให้ผูอ้  านวยการโรงเรียนทราบอยา่งสม ่าเสมอ 
-ประเมินผลการปฏิบติังานของขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตามหลกัเกณฑ ์  

และวธีิการของสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของเขตพื้นท่ีการศึกษาและท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

- ส่งเสริมยกยอ่งและเชิดชูเกียรติขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 2.3 งำนเสริมสร้ำงขวัญก ำลงัใจ ประกอบดว้ย 
1. นางทศันีย ์  จนัทร์ลา ครูช านาญการ   หวัหนา้งาน 
2. นายอษัฎาพงศ ์ เวยีงส่ี  ครู    กรรมการ 
3. นางสาวอาจาริยา คร่ึงธิ  ครูธุรการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
- จดัท าบญัชีเก่ียวกบัการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
- จดัท าเอกสารและรวบรวมผลงานยกยอ่งเชิดชูเกียรติครูดีเด่น หน่ึงแสนครูดี ครูดีไม่มีอบายมุข ฯลฯ 
- จดัเตรียมช่อดอกไม ้ของท่ีระลึก ในโอกาสแสดงความยนิดีกบัเพื่อนร่วมงาน อ าลาครูเก่าตอ้นรับครูใหม่ 
-  จดัเตรียม 
- ส่งเสริมการสมคัรเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูเชียงราย, สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญัศึกษา

จงัหวดัเชียงราย 
- ปฏิบติังานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายหรือเห็นสมควร  
 

                                                                                  / 2.4 งานพิจารณาความดีความชอบ  …  
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 2.4 งำนพจิำรณำควำมดีควำมชอบ  ประกอบดว้ย 
1. นางสาวศิริเดียว วงศา  ครูช านาญการพิเศษ  หวัหนา้งาน 

 2. นางทศันีย ์  จนัทร์ลา ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
- จดัเตรียมเอกสารขอ้มูลบุคลากรและเอกสารเก่ียวกบัการด าเนินงานเก่ียวกบัการพิจารณาความดีความชอบ 

ของบุคลากร ตามระเบียบ และแนวปฏิบติัของทางราชการ 
- ประสานงานกบัฝ่ายกลุ่มงาน หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในการด าเนินการเก่ียวกบัการพิจารณาความดี

ความชอบ และการเล่ือนขั้นเงินเดือน ค่าจา้งของขา้ราชการครู ลูกจา้งประจ า พนกังานราชการ และลูกจา้งชัว่คราว 
- ปฏิบติังานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายหรือเห็นสมควร 

2.5 งำนเสนอขอพระรำชทำนเคร่ืองรำชอสิริยำภรณ์ ประกอบดว้ย 
1. นางสาวศิริเดียว   วงศา  ครูช านาญการพิเศษ  หวัหนา้งาน 
2. นายอษัฎาพงศ ์ เวยีงส่ี  ครู    กรรมการ 
3. นางทศันีย ์  จนัทร์ลา ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
- จดัท าบญัชีเก่ียวกบัการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
- ด าเนินงานเก่ียวกบัขอ้มูลเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

 
3. กลุ่มงำนธุรกำร 

 3.1 งำนด ำเนินงำนธุรกำรและงำนสำรบรรณ ประกอบดว้ย 
1. นายอษัฎาพงศ ์ เวยีงส่ี  ครู    หวัหนา้งาน 
2. นางสาวอาจาริยา คร่ึงธิ  ครูธุรการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
- วางแผน/โครงการเพื่อปฏิบติังานสารบรรณใหมี้ประสิทธิภาพ 
-  รวบรวม กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ค าสั่ง ท่ีเก่ียวขอ้งในการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นรูปเล่มใหค้รูและบุคลากรใน

โรงเรียน 
- ด าเนินงานธุรการตามระบบ ระเบียบ และแนวปฏิบติัท่ีก าหนดไว ้โดยยดึหลกัความถูกตอ้ง รวดเร็ว 

ประหยดัและคุม้ค่า 
- ลงทะเบียนรับ-ส่งหนงัสือ จดหมาย ไปรษณีย ์โทรสาร ท่ีติดต่อกบัโรงเรียน 
- จดัเก็บรักษา จดัพิมพห์นงัสือ โตต้อบ ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

/- ส ารวจหนงัสืออยูใ่นระหวา่งการรอปฏิบติั… 
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- ส ารวจหนงัสืออยูใ่นระหวา่งการรอปฏิบติั และหนงัสือรอตอบท่ีครบอาย ุ
- จดัเตรียมเอกสารหนงัสือ เสนอรองผูอ้  านวยการฝ่ายธุรการ เพื่อน าเสนอผูบ้ริหารต่อไป 
- จดัแยกประเภทหนงัสือตามลกัษณะของงานฝ่ายต่างๆ และมอบใหส้ารบรรณฝ่ายนั้นต่อไป 
- รวบรวม เก็บรักษาหนงัสือ และการขอท าลายหนงัสือราชการตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี ตลอดจน

จดัท าเอกสารเพื่อการรายงานต่อไป 
- จดัท าเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบังานสารบรรณ 
- อ านวยความสะดวกแก่ผูม้าติดต่องานราชการกบัโรงเรียน 
- การจดัท าทะเบียนคุมและควบคุมการเบิกจ่ายแสตมป์ 
- จดัท าทะเบียนค าสั่ง ระเบียบ ประกาศของโรงเรียนและน าเสนอผูบ้ริหารเพื่อลงนาม 
- ควบคุมและดูแลการใชโ้ทรศพัทข์องโรงเรียน 
- ดูแลด าเนินงานดา้นการจดัสวสัดิการปฏิคม และการตอ้นรับแก่ผูม้าเยีย่มหรือตรวจราชการท่ีโรงเรียน 
- เป็นผูป้ระสานงานในการติดต่อรับส่งหนงัสือราชการระหวา่งโรงเรียนกบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษาเขต 36 หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ภายนอก 
- เป็นผูน้ าเสนองานผา่นรองผูอ้  านวยการโรงเรียน ถึงผูอ้  านวยการโรงเรียนตามปกติ 
- จดัเก็บหนงัสือ เขา้ – หนงัสือออกท่ีด าเนินการเสร็จส้ินแลว้ใหเ้รียบร้อย 
- เก็บรวบรวมหนงัสือเวยีน ค าสั่งโรงเรียน บนัทึกขอ้ความภายใน 
- รับและส่งจดหมายและไปรษณียภณัฑ ์รวมทั้งโทรสาร 
- มีหนา้ท่ีในการช่วยเวยีนหนงัสือ เวยีนค าสั่งโรงเรียน เวยีนบนัทึกขอ้ความภายใน 
- ติดตามงาน รายงานต่างๆ จากฝ่าย กลุ่มสาระ งานท่ีไดใ้หไ้ปด าเนินการ 
- จดัท าวาระการประชุม บนัทึกการประชุมครูและบุคลากรในโรงเรียนและคดัส าเนาแจกในท่ีประชุม 
- ปฏิบติังานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายหรือเห็นสมควร 

      3.2 งำนปฏิคม  ประกอบดว้ย 
1. นายอษัฎาพงศ ์ เวยีงส่ี  ครู    หวัหนา้งาน 
2. นางทศันีย ์  จนัทร์ลา ครูช านาญการ   กรรมการ 
3. นายปฏิภาณ  แสนจิตร์ นกัศึกษาฝึกฯ   กรรมการ 
4. นางสาวจารุมนต ์ มะโนวงค ์ นกัศึกษาฝึกฯ   กรรมการ 
5. นางสาวทศันีวรรณ เวยีงลอ  นกัศึกษาฝึกฯ   กรรมการ 
6.  นางสาวศิริพร บุญสินไทย นกัศึกษาฝึกฯ   กรรมการ 
7.  นางสาวอาจาริยา คร่ึงธิ  ครูธุรการ   กรรมการและเลขานุการ 
 

/มีหนา้ท่ี... 
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มีหน้ำที่ 
- จดัท าแผน/โครงการ เพื่อด าเนินงานปฏิคมในโรงเรียน 
- จดัหา วสัดุ อุปกรณ์ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นงานปฏิคม 
- ดูแลตอ้นรับ บริหารจดัการเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืม หรืออาหารแก่ผูม้าเยีย่มโรงเรียน 
- ดูแล บ ารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับงานตอ้นรับและปฏิคม 
- ประสานงานการด าเนินงานเก่ียวกบัการตอ้นรับหรือปฏิคม กรณีการจดักิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนใน

โรงเรียน 
- ท าหนา้ท่ีเป็นฝ่ายสวสัดิการตอ้นรับ และปฏิคม 
- เป็นผูด้  าเนินการหรือประสานงานฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมในการจดังานหรือกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
- ปฏิบติังานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายหรือเห็นสมควร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/กลุ่มบริหำรงำนทัว่ไป… 
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กลุ่มบริหำรงำนทัว่ไป 

หัวหน้ำงำน นายสง่า  วชิา  ต าแหน่งครูช านาญการ 

1.  กลุ่มงำนสัมพนัธ์ชุมชน 
1.1 งำนประชำสัมพนัธ์   ประกอบดว้ย 

 1. นางสาวอภิรดา ผา้เจริญ  ครู    หวัหนา้งาน 
2. นายพิบูลย ์  แสงทอง ครู    กรรมการ 
3. นายภูริสนนัท ์ แกว้ประภา ครู    กรรมการ  
4. นางธารทิพย ์  ศรีพิชยั  ครู    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
- มีหนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์งานของโรงเรียนใหชุ้มชนทราบ 
- จดัท าจุลสาร แผน่พบั  
- จดัท าแบบสอบถามเก่ียวกบัการด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีชุมชนตอ้งการ 
- ประกาศตอ้นรับผูม้าเยีย่มเยือนโรงเรียน 
- เป็นพิธีกรในงานต่างๆ เช่น ส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่ ประชุมสัมมนา เล้ียงรับ-ส่ง บุคลากรของ          

ทางโรงเรียน ฯลฯ 

1.2 งำนบริกำรสำธำรณะ   ประกอบดว้ย 
1. นายสง่า  วชิา  ครูช านาญการ   หวัหนา้งาน 
2. นายสมบูรณ์   พิกุล  ช่างไฟฟ้า4   กรรมการ 
3. นายอนุรักษ ์  เทพวงค ์ ช่างไฟฟ้า4   กรรมการ 
4. นายเงิน   ทาแกง  ลูกจา้ง    กรรมการ 
5. นายจรัญ   แกว้บงัวนั ลูกจา้ง    กรรมการ 
6. นายแล   สุวรรณจนัทร์ ลูกจา้ง    กรรมการ 
7. นายนพรัตน์  นพคุณ  ลูกจา้ง    กรรมการ 
8. นายมนต ์  ราชคม  ครูอตัราจา้ง   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
-ใหบ้ริการสถานท่ีอุปกรณ์ของสถานศึกษาแก่ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ท่ีมาขอใชบ้ริการ 
 
 

/1.3 งานชุมชนสัมพนัธ์... 
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 1.3 งำนชุมชนสัมพนัธ์ ประกอบดว้ย 
1. นายวชิยั  อุ่นมหาวรรณ์ ครูช านาญการ   หวัหนา้งาน 
2. นายสง่า  วชิา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
3. นางสาวกณิการ์   ปัญญาอ่ินแกว้ ครูช านาญการ   กรรมการ 
4. นางสาวกชพรรณ   ศรีทอง  ครูช านาญการ   กรรมการ 
5. นางสาวปาริชาติ ฤทธ์ิกลา้ ครู    กรรมการ 
6. นายมนต ์  ราชคม  ครูอตัราจา้ง   กรรมการ 
7. นายภูริสนนัท ์ แกว้ประภา  ครู    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
- น าคณะครูและนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆท่ีชุมชนจดัข้ึน 
- เชิญกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประชุม 
- เขา้ร่วมกิจกรรมงานประเพณีต่างๆร่วมกบัชุมชน 

 
2. กลุ่มงำนอำคำรสถำนทีแ่ละส่ิงแวดล้อม 

2.1 กำรบริหำรจัดกำรสถำนทีแ่ละสภำพแวดล้อม    ประกอบดว้ย 
1. นายสง่า  วชิา  ครูช านาญการ   หวัหนา้งาน   
2. นายวชิยั  อุ่นมหาวรรณ์ ครูช านาญการ   กรรมการ 
3. นายสมบูรณ์   พิกุล  ช่างไฟฟ้า4   กรรมการ 
4. นายอนุรักษ ์  เทพวงค ์ ช่างไฟฟ้า4   กรรมการ 
5. นายเงิน   ทาแกง  ลูกจา้ง    กรรมการ 
6. นายจรัญ   แกว้บงัวนั ลูกจา้ง    กรรมการ 
7.  นายแล   สุวรรณจนัทร์ ลูกจา้ง    กรรมการ 
8.  นายนพรัตน์  นพคุณ  ลูกจา้ง    กรรมการ 
9.  นายธนากร  จนัตา  นกัศึกษาฝึกฯ   กรรมการ 
10. นายมนต ์  ราชคม  ครูอตัราจา้ง   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
- ก าหนดแนวทางวางแผนการบริหารจดัการสถานท่ี และสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษา 
- บ ารุง ดูแล และพฒันาสถานท่ีและสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษาใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีมัน่คง ปลอดภยั 

เหมาะสมพร้อมท่ีจะใชป้ระโยชน์ 
 

/- ติดตามและตรวจสอบ... 
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- ติดตามและตรวจสอบการใชส้ถานท่ีและสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษาเพื่อใหเ้กิดความคุม้ค่า 
และเอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 

- สรุป ประเมินผล และรายงานการใชส้ถานท่ี และสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษา 
- ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 
2.2   ครูบุคลำกรประจ ำอำคำรเรียน    ประกอบดว้ย 
 1. นายวชิยั  อุ่นมหาวรรณ์ ครูช านาญการ  อาคาร 4 ชั้น 2   

2. นายชาญเดช  ตนัสอน  ครู   อาคาร 4 ชั้น 1 
3. นางสาวภสัวรลกัษณ์ วรรณรัตน์ พนกังานราชการ  อาคาร5 ชั้น 1 
4. นายอุดม   สมบูรณ์  พนกังานราชการ  อาคาร5 ชั้น 2 
5. นายเชาวฒัน์  จินะราช  ครูช านาญการ  อาคาร5 ชั้น 3 
6. นายมนต ์  ราชคม  ครูอตัราจา้ง  อาคาร 6 ชั้น 1   
7.  นางสาวอภิรดา ผา้เจริญ  ครู   อาคาร 6 ชั้น 2 
8.  นายภูริสนนัท ์ แกว้ประภา ครู   อาคาร 6 ชั้น 3 
9.  นางสาววราพร บุญมี  ครูช านาญการ  อาคาร100 ปี ชั้น 1 
10. นายชยัพฤษ  ทุกขนิโรธ ครูช านาญการ  อาคาร100 ปี ชั้น 2 

หน้ำที่ 
- ดูแลความเรียบร้อยของอาคารเรียนท่ีไดรั้บมอบหมาย 
- ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2.3 งำนนักกำรภำรโรง ประกอบดว้ย 
1. นายสง่า  วชิา  ครูช านาญการ   หวัหนา้งาน  
2. นายสมบูรณ์   พิกุล  ช่างไฟฟ้า4   กรรมการ 
3. นายเงิน   ทาแกง  ลูกจา้ง    กรรมการ 
4. นายจรัญ                      แกว้บงัวนั ลูกจา้ง                                            กรรมการ 
5. นายนพรัตน์                  นพคุณ ลูกจา้ง                                            กรรมการ 
6.  นายแล   สุวรรณจนัทร์ ลูกจา้ง    กรรมการ 
7. นายอนุรักษ ์  เทพวงค ์ ช่างไฟฟ้า4   กรรมการ 
8. นายมนต ์  ราชคม  ครูอตัราจา้ง   กรรมการ 

 9. นางทศันีย ์  จนัทร์ลา ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
 

/มีหนา้ท่ี... 
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มีหน้ำที่ 
- จดัใหมี้ระบบการบริการของนกัการภารโรงเพื่อใหบ้ริการต่อโรงเรียนและสาธารณะ 
-ใหบ้ริการแก่สาธารณชน ตามความเหมาะสมและศกัยภาพของนกัการภารโรง 
- พฒันาระบบการใหบ้ริการแก่สาธารณชนใหมี้ประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจต่อผูรั้บบริการ 
- ประเมินความพึงพอใจการบริการจากผูข้อรับบริการของนกัการภารโรง  
- น าผลการประเมินมาปรับปรุงแกไ้ขพฒันาระบบงานนกัการภารโรง 
- ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2.4 งำนสวสัดิกำรบ้ำนพกัครู 
 1. นายสง่า  วชิา  ครูช านาญการ   หวัหนา้งาน 

2. นางสาวกชพรรณ   ศรีทอง  ครูช านาญการ   กรรมการ 
3. นายชาญเดช  ตนัสอน  ครู    กรรมการ 
4. นางสาวพิมพพ์ิชญ ์ สิริปัญญาแสง ครู    กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่ 
- จดัใหมี้การเขา้พกัอาศยัของครู และนกัศึกษาฝึกสอน ท่ีตอ้งการท่ีจะเขา้พกัในบา้นพกัครู 
- บ ารุง ดูแล และพฒันาบา้นพกัครูและบริเวณรอบๆบา้นพกัครู ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีมัน่คง ปลอดภยั           

ตามความเหมาะสมและตามศกัยภาพ 
- ติดตามและตรวจสอบการใชบ้า้นพกัครู เพื่อใหเ้กิดความคุม้ค่าและเอ้ือประโยชน์แก่ผูเ้ขา้พกัอาศยั       

มากท่ีสุด 
- ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2.5  งำนสวสัดิกำรบ้ำนพกันักเรียน 
 1. นายชาญเดช  ตนัสอน  ครู    หวัหนา้งาน 
 2. นางสาวกชพรรณ   ศรีทอง  ครูช านาญการ   กรรมการ 

3. นายเชาวฒัน์  จินะราช  ครูช านาญการ   กรรมการ 
4. นางสาวพิมพพ์ิชญ ์ สิริปัญญาแสง ครู    กรรมการ 
5. นางสาวศรันยพ์ร จอมมงคล ครู    กรรมการ 
6. นางทศันีย ์  จนัทร์ลา ครูช านาญการ   กรรมการ   
7.  นางอุทุมพร  ปัญญาบุญ ครูช านาญการ   กรรมการ   
8.  นางสาวพรรณภา ชิมโพธ์ิครัง ครู    กรรมการ 
9.  นางสาววราพร บุญมี  ครูช านาญการ   กรรมการ 
10. นายชยัพฤษ  ทุกขนิโรธ ครูช านาญการ   กรรมการ 

/11. นางอภิรดา... 
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11. นางสาวอภิรดา ผา้เจริญ  ครู    กรรมการ 
12.  นายภูริสนนัท ์ แกว้ประภา ครู    กรรมการ 
13.  นายอุดม  สมบูรณ์  พนกังานราชการ   กรรมการ 
14.  นางสาวภสัวรลกัษณ์ วรรณรัตน์ พนกังานราชการ   กรรมการ 
15.  นายจีระศกัด์ิ  ค านิล  พนกังานราชการ   กรรมการ 
16.  นายสมบูรณ์  พิกุล  ช่างไฟฟ้า4   กรรมการ 
17.  นายณฐัชยั  ฐานะราช ครู    กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่ 
- จดัใหมี้การเขา้พกัอาศยัของนกัเรียน ท่ีตอ้งการท่ีจะเขา้พกัในบา้นพกันกัเรียน 
- สอดส่องดูแลใหเ้กิดความปลอดภยั กบับา้นพกันกัเรียนตามความเหมาะสมและตามศกัยภาพ  
- ติดตามและตรวจสอบการใชบ้า้นพกันกัเรียน เพื่อให้เกิดความคุม้ค่าและเอ้ือประโยชน์ผูเ้ขา้พกัอาศยั      

     มากท่ีสุด 
- ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2.6 งำนดูแลนักมวยและสนำมมวย 
 นายชาญเดช     ตนัสอน   ครู   หวัหนา้งาน 

มีหน้ำที่ 

- เป็นผูดู้แลฝึกสอนนกัเรียนท่ีเป็นนกัมวย 
- เป็นผูดู้แลควบคุม และปรับปรุงพฒันาบริเวณสนามมวยของโรงเรียน 

2.7 งำนเวรยำมรักษำกำรณ์ 
 นางทศันีย ์  จนัทร์ลา  ครูช านาญการ  หวัหนา้งาน 

มีหน้ำที่ 
- เป็นผูป้ระสานงานการจดัการบุคลากรในการปฏิบติัหนา้ท่ีเวรยามรักษาความปลอดภยัของสถานท่ี

ราชการและผูท่ี้ท าหนา้ท่ีตรวจเวรยาม 
- เป็นผูร่้างและจดัพิมพค์  าสั่งการอยูเ่วรยาม และรักษาความปลอดภยั และการตรวจเวร 
- เป็นผูป้ระสานงานการเวยีนค าสั่งใหบุ้คลากรท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง รับทราบค าสั่งใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีเวรยาม

และการตรวจเวร 
- จดัท าแบบฟอร์มการบนัทึกการอยูป่ฏิบติัหนา้ท่ีเวรยามและการตรวจเวร 
- รวบรวมแบบฟอร์มการบนัทึกเสนอใหผู้บ้ริหารโรงเรียนทราบทุกสัปดาห์  

/- ติดตามและตรวจสอบ… 
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- รวบรวม และจดัท าสถิติของผูท่ี้ไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีเวรยาม เสนอใหผ้า่นกลุ่มงานกิจการนกัเรียน ผูบ้ริหาร
โรงเรียนเพื่อรับทราบและพิจารณาสั่งการ รวมทั้งเสนอเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาความดีความชอบประจ าปี
อีกดว้ย 

- ร่วมเป็นกรรมการสอบสวนกรณีตั้งคณะกรรมการสอบสวนบุคลากรเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีเวรยามและ
การตรวจเวร 

- ปฏิบติังานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

     2.7.1 แต่งตั้งผู้รับผดิชอบหน้ำที่ผู้ตรวจเวร  ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีเวรรักษาความปลอดภยัเก่ียวกบัอาคาร และ
สถานท่ีราชการ ประกอบดว้ย 
        1. นายสง่า วชิา  ครูช านาญการ  เป็นผูต้รวจเวรกลางคืน  วนัจนัทร์ วนัองัคาร  
        2. นายอษัฎาพงศ ์    เวยีงส่ี ครู   เป็นผูต้รวจเวรกลางคืน  วนัพุธ วนัพฤหสับดี 
        3. นายชยัพฤษ     ทุกขนิโรธ   ครูช านาญการ  เป็นผูต้รวจเวรกลางคืน   วนัศุกร์,เสาร์,อาทิตย ์
        4. นางณฐักานต ์  ผลากอง   ครูช านาญการพิเศษ เป็นผูต้รวจเวรกลางวนัวนัเสาร์ วนัอาทิตย ์ 

และวนัหยดุราชการวนัส าคญัต่างๆ 
       5. นางสาวศิริเดียว  วงศา ครูช านาญการพิเศษ    เป็นผูต้รวจเวรกลางวนัวนัเสาร์ วนัอาทิตย ์ 

และวนัหยดุราชการวนัส าคญัต่างๆ 
      6. นางสาวกชพรรณ  ศรีทอง  ครูช านาญการ     เป็นผูต้รวจเวรกลางวนัวนัเสาร์ วนัอาทิตย ์ 

และวนัหยดุราชการวนัส าคญัต่างๆ 

มีหน้ำที่ 
- ดูแลการปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการครู พนกังานราชการ ลูกจา้งประจ าปฏิบติัหนา้ท่ีเวรดูแลรักษา      

ความปลอดภยัสถานท่ีราชการ โรงเรียนหว้ยซอ้วทิยาคม รัชมงัคลาภิเษก ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
- ดูแลใหค้  าปรึกษาและช่วยเหลือเม่ือมีเหตุการณ์ท่ีผิดปรกติข้ึนระหวา่งการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งใกลชิ้ด 

 
3. กลุ่มงำนพฒันำศูนย์ส่ือเทคโนโลยเีพ่ือกำรศึกษำ 

3.1 งำนโสตทัศนูปกรณ์  ประกอบดว้ย 
 1. นายสง่า    วชิา  ครูช านาญการ   หวัหนา้งาน 

2. นายมนต ์  ราชคม  ครูอตัราจา้ง   กรรมการ 
3. นายพิบูลย ์  แสงทอง ครู    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
- ศึกษา วเิคราะห์ ความจ าเป็นในการใชส่ื้อและเทคโนโลยเีพื่อการจดัการเรียนการสอน และการบริการ 

ต่อผูม้าใชบ้ริการ 
/-  ส่งเสริมใหค้รู นกัเรียน… 
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- ส่งเสริมใหค้รู นกัเรียนผลิต พฒันาส่ือ และนวตักรรมการเรียนการสอน 
- จดัหาส่ือและเทคโนโลยเีพื่อใชใ้นการจดัการเรียนการสอน และการพฒันางานดา้นวิชาการ 

ประสานความร่วมมือในการผลิต จดัหา พฒันาและการใชส่ื้อ นวตักรรม และเทคโนโลยเีพื่อการจดัการเรียน      
การสอน และการพฒันางานวชิาการกบัสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืน 

- การประเมินผลการพฒันาการใชส่ื้อ นวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
- ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 
4. กลุ่มงำนบริกำร 

4.1 งำนส่งเสริมสุขภำพและโภชนำกำร   ประกอบดว้ย 
 1. นางณฐักานต ์  ผลากอง  ครูช านาญการพิเศษ  หวัหนา้งาน 
 2. นางสาวศรันยพ์ร จอมมงคล ครู    กรรมการ 
 3. นายจีระศกัด์ิ  ค านิล  พนกังานราชการ   กรรมการ 
 4. นางสาวพิมพพ์ิชญ ์  สิริปัญญาแสง  ครู    กรรมการ 

5. นางสาวอภิรดา ผา้เจริญ  ครู    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
- จดัท าแผนงาน โครงการ และงานท่ีเก่ียวกบังานโภชนาการ 
- ด าเนินการตามแผนโครงการท่ีไดรั้บอนุมติั 
- คดัเลือกบุคคลเขา้มาจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมภายในโรงเรียน 
- ควบคุม ดูแลการประกอบอาหารการจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม ของผูป้ระกอบอาหารในโรงเรียนให้ 

ถูกสุขลกัษณะและปริมาณอาหารใหเ้หมาะสม 
- ใหค้วามรู้ทางโภชนาการการส่งเสริมสุขนิสัยท่ีดีในการรับประทานอาหารใหแ้ก่บุคลากรในโรงเรียน 
- สรุปและประเมินผลการปฏิบติังาน 
- ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4.2 งำนอนำมัยโรงเรียน   ประกอบดว้ย 
 1. นางณฐักานต ์  ผลากอง  ครูช านาญการพิเศษ  หวัหนา้งาน 
 2. นางแสงพลอย  อุตส่าห์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
- วเิคราะห์สภาพปัญหาเก่ียวกบังานอนามยัโรงเรียน 
- จดัท าแผน โครงการของงานอนามยัโรงเรียน 
- ด าเนินการตามแผน โครงการและงานอนุมติั 

/- จดัหายา เวชภณัฑ์… 
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- จดัหายา เวชภณัฑ ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้นการรักษาพยาบาล ใหก้ารรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ ตามอาการและ
สาเหตุของโรค ไดแ้ก่ จ่ายยา ท าแผลและน าส่งสถานีอนามยัหรือโรงพยาบาล ในกรณีท่ีมีอาการรุนแรงและแจง้ให้
ผูป้กครองทราบ 

- จดับริการใหภู้มิคุม้กนัโรคโดยประสานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
- ใหค้  าปรึกษาแนะน าปัญหาสุขภาพทางดา้นร่างกายและจิตใจ 
- ใหบ้ริการการท าประกนัชีวิตใหก้บันกัเรียนทุกคน 
- ใหบ้ริการ วดัส่วนสูง ชัง่น ้าหนกันกัเรียน 
- จดัท าสถิติและการใชย้าเวชภณัฑ ์ตลอดจนครุภณัฑง์านอนามยัโรงเรียน 
- จดัท าทะเบียนสุขภาพและบนัทึกการเจบ็ป่วยให้เป็นปัจจุบนั 
- สรุปรายงานผลการปฏิบติังานอนามยัโรงเรียน 
- ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4.3 งำนประกนัอุบัติเหตุ ประกอบดว้ย 
 1. นางสาวพิมพพ์ิชญ ์  สิริปัญญาแสง  ครู    หวัหนา้งาน 
 2. นางสาวศรันยพ์ร จอมมงคล ครู    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
- ส ารวจความตอ้งการของนกัเรียน 
- ประสานงานครูท่ีปรึกษา ผูป้กครอง เก่ียวกบัการด าเนินงานการทางเอกสาร และการเงิน  
- ประสานงานบริษทัประกนัภยัในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
- ประสานงานเก่ียวกบัการเบิกจ่ายผลประโยชน์ท่ีนกัเรียนพึงไดรั้บจากบริษทัและสถานพยาบาล 
- จดัท าเอกสารบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง รายงานผูบ้ริหาร 
- งานอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4.4 งำนธนำคำรโรงเรียน ประกอบดว้ย 
 1. นางสาวพิมพพ์ิชญ ์  สิริปัญญาแสง ครู    หวัหนา้งาน 
 2. นางสาวศรันยพ์ร จอมมงคล ครู    กรรมการ 
 3. นางอุทุมพร    ปัญญาบุญ ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
- จดัท าแผนงาน/โครงการเพื่อด าเนินการ 
- ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
- ควบคุม ดูแลการปฏิบติังานของโรงเรียนธนาคารใหเ้ป็นไปตามระเบียบ และสามารถตรวจสอบได้ 

/- จดัระบบเครือข่าย 
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- จดัระบบเครือข่าย ขอ้มูลข่าวสาร สารสนเทศเพื่อสามารถใหบ้ริการไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
- ประเมินผลและรายงานต่อผูบ้ริหาร 
- ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4.5 งำนดุริยำงค์และดนตรี  ประกอบดว้ย 
 1. นายชยัพฤษ     ทุกขนิโรธ ครูช านาญการ   หวัหนา้งาน 
 2. นางธารทิพย ์  ศรีพิชยั  ครู    กรรมการ  
 3. นางสาวศรันยพ์ร จอมมงคล ครู    กรรมการ 
 4. นางสาววราพร    บุญมี  ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
- จดัท าแผนงาน และปฏิทินการปฏิบติังานของงานดนตรี ดุริยางค์ 
- จดัหา บ ารุงรักษาอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้ห้อยูใ่นสภาพดี 
- ฝึกสอนดนตรี ดุริยางคแ์ก่นกัเรียนใหมี้ความช านาญ 
- จดัแสดงดนตรี ดุริยางคใ์นโรงเรียนตามโอกาสหรือวนั เวลา ท่ีโรงเรียนมีกิจกรรม 

 
5. กลุ่มงำนพฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

5.1 งำนเครือข่ำยสำรสนเทศ   ประกอบดว้ย 
 1. นายพิบูลย ์  แสงทอง ครู    หวัหนา้งาน 
 2. นางสาวกณิการ์ ปัญญาอ่ินแกว้ ครูช านาญการ   กรรมการ 
 3. นางหทยัชนก  ถาแหล่ง  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
- ดูแลพฒันาระบบเครือข่าย Internet Intranet และโทรศพัทข์องโรงเรียน 
- จดัท า และวางแผนการจดัเก็บขอ้มูล สารสนเทศของสถานศึกษาใหเ้ป็นระบบขั้นตอนตามความเหมาะสม 
- จดัท าฐานขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษาและประชาสมัพนัธ์แก่บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 
- ดูแล และจดัท าขอ้มูลสารสนเทศของโรงเรียนและจดัแสดงขอ้มูลสารสนเทศเพื่อเสนอแก่ผูม้าเยีย่มชม

สถานศึกษา 
- ปฏิบติังานอ่ืนๆ ตามท่ีทางโรงเรียนมอบหมาย 

6. งำนโครงกำรตำมพระรำชด ำริ (เศรษฐกจิพอเพยีง)  ประกอบดว้ย 
 1. นายสง่า   วชิา  ครูช านาญการ   หวัหนา้งาน 
 2. นางณฐักานต ์  ผลากอง  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

/3. นางหทยัชนก… 
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 3. นางหทยัชนก  ถาแหล่ง  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 4. นางสาวศิริเดียว   วงศา  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 5. นางบุหงา    วชิา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
 6. นายวชิยั  อุ่นมหาวรรณ์ ครูช านาญการ   กรรมการ 
 7. นางสาวภสัวรลกัษณ์ วรรณรัตน์ พนกังานราชการ   กรรมการ 
 8. หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ    กรรมการ  
 9. นายอุดม  สมบูรณ์  พนกังานราชการ   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้ำที่ 
- จดัท าโครงการเกษตรพอเพียงและโครงการเกษตรตามทฤษฎีใหม่ เพื่อเป็นตวัอยา่งแก่นกัเรียนและชุมชน 

ไดศึ้กษา  
- ร่วมกนัจดัหลกัสูตรบูรณาการ ในโครงการเกษตรเพื่อชีวิต ใหน้กัเรียนไดป้ฏิบติัจริง ในพื้นท่ี                 

โดยจดัระบบการเรียนการสอนและการปฏิบติังานใหค้รบวงจร 
- ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีทางโรงเรียนมอบหมาย 

 
7. กลุ่มงำนส่งเสริมกำรบริหำร 

7.1  งำนยำนพำหนะ  ประกอบดว้ย 
 1. นายสง่า  วชิา  ครูช านาญการ   หวัหนา้งาน 
 2. นายอนุรักษ ์  เทพวงค ์ ช่างไฟฟ้า4   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
- จดัระบบการควบคุมการใชย้านพาหนะของโรงเรียน 
- ดูและตรวจสอบและบ ารุงรักษา ยานพาหนะของโรงเรียนใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้งปลอดภยั  
- ท  าบญัชีเบิกจ่ายน ้ามนัเช้ือเพลิงยานพาหนะของโรงเรียนใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม ประหยดั 
- จดัหายานพาหนะเพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บับุคลากรกรณีเดินทางไปราชการ 
- ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีทางโรงเรียนมอบหมาย 

 

 

 

/กลุ่มงำนกจิกำรนักเรียน… 
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กลุ่มงำนกจิกำรนักเรียน 

หัวหน้ำงำน นายชาญเดช  ตนัสอน ต าแหน่ง ครู 

1. งำนบริหำรกจิกำรนักเรียน  ประกอบดว้ย 
1. นายชาญเดช    ตนัสอน  ครู   หวัหนา้งาน 
2. นายปพนธนยั   อินตะ๊ออ้ม  ครูช านาญการ   กรรมการ 
3. นายเชาวฒัน์   จินะราช  ครูช านาญการ   กรรมการ 
4. นางสาวกชพรรณ ศรีทอง  ครูช านาญการ  กรรมการ 
5. นายอุดม   สมบูรณ์  พนกังานราชการ  กรรมการ 
6. นายชยัพฤษ    ทุกขนิโรธ ครูช านาญการ  กรรมการ 
7. นายอษัฎาพงศ ์ เวยีงส่ี  ครู   กรรมการ 
8. นายณฐัชยั  ฐานะราช ครู   กรรมการ 
9. นายพิบูลย ์   แสงทอง ครู   กรรมการ 
10. นายชาญเดช  ตนัสอน  ครู   กรรมการ 
11. นางสาวอภิรดา ผา้เจริญ  ครู   กรรมการ 
12. นายภูริสนนัท ์ แกว้ประภา ครู   กรรมการ 
13. นางสาวเสาวลกัษณ์ ตอโนนสูง  ครู   กรรมการ 
14. นายจีระศกัด์ิ  ค านิล  พนกังานราชการ  กรรมการ 
15. นายมนต ์  ราชคม   ครูอตัราจา้ง  กรรมการ 
16. นางสาวพรรณภา   ชิมโพธ์ิครัง ครู   กรรมการและเลขานุการ 

             มีหน้ำที่ 
-ควบคุมการปฏิบติังานในกลุ่มงานกิจการนกัเรียน ไดแ้ก่ ด าเนินงานเก่ียวกบังานบริหารทัว่ไป  

กลัน่กรองเร่ืองต่าง ๆ จากงานทุกงานท่ีจะเสนอผูบ้ริหารใหรั้บทราบ 
-ควบคุมดูแลการปฏิบติังานอาจารยท่ี์ปรึกษา  งานคณะกรรมการนกัเรียนและงานส่งเสริมประชาธิปไตย ,  

งานสมาคมผูป้กครอง – ครู , งานเวรยามและการรักษาความปลอดภยั, งานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา,งานช่วยเหลือดูแลติดตามนกัเรียน,งานสารบรรณกลุ่มงานกิจการนกัเรียน,งานพฒันาวินยันกัเรียน,   
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและงานสัมพนัธ์ชุมชน 

2. งำนส ำนักงำนกลุ่มงำนกจิกำรนักเรียน  ประกอบดว้ย 
      1. นางสาวพรรณภา   ชิมโพธ์ิครัง      ครู                หวัหนา้งาน 
 2. นางสาวเสาวลกัษณ์ ตอโนนสูง  ครู   กรรมการ 

/3. นายจีระศกัด์ิ… 
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 3. นายจีระศกัด์ิ  ค านิล  พนกังานราชการ  กรรมการ 
4. นายณฐัชยั  ฐานะราช ครู   กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้ำที่ 
    - จดัท าทะเบียน รับ-ส่ง หนงัสือของกลุ่มงานกิจการนกัเรียน 
    - รับส่งหนงัสือจากสารบรรณกลาง 
    - แจกจ่ายหนงัสือและติดตามกลบัคืนจากผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายตามก าหนดเวลาท่ีก าหนดไว ้
    - จดัท าแบบรายงานต่าง ๆ ของกลุ่มงานกิจการนกัเรียน ตามปฏิทินและช่วงเวลาท่ีก าหนดไว ้
    - ร่างหรือพิมพห์นงัสือราชการ ค าสั่ง ประกาศ หนงัสือเวยีน ฯลฯ ของกลุ่มงาน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ
ของงานสารบรรณกลาง 

- จดัท าเอกสารงานกิจการนกัเรียน จดัป้ายนิเทศ แต่งห้อง เป็นตน้ 
- ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายหรือเห็นสมควร  

3. กลุ่มงำนป้องกนัและแก้ไขปัญหำนักเรียน 
1. นายชาญเดช  ตนัสอน  ครู   หวัหนา้งาน 
2. นายปพนธนยั   อินตะ๊ออ้ม  ครูช านาญการ   กรรมการ 
3. นายเชาวฒัน์   จินะราช  ครูช านาญการ   กรรมการ 
4. นางสาวกชพรรณ ศรีทอง  ครูช านาญการ  กรรมการ 
5. นายอุดม   สมบูรณ์  พนกังานราชการ  กรรมการ 
6. นายชยัพฤษ    ทุกขนิโรธ ครูช านาญการ  กรรมการ 
7. นายอษัฎาพงศ ์ เวยีงส่ี  ครู   กรรมการ 
8. นายณฐัชยั  ฐานะราช ครู   กรรมการ 
9. นายพิบูลย ์   แสงทอง ครู   กรรมการ 
10. นางสาวอภิรดา ผา้เจริญ  ครู   กรรมการ 
11. นายภูริสนนัท ์ แกว้ประภา ครู   กรรมการ 
12. นางสาวเสาวลกัษณ์ ตอโนนสูง  ครู   กรรมการ. 
13. นายจีระศกัด์ิ  ค านิล  พนกังานราชการ  กรรมการ 
14. นายมนต ์  ราชคม   ครูอตัราจา้ง  กรรมการ 
15. นางสาวพรรณภา   ชิมโพธ์ิครัง ครู   กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 

/3.1 แต่งตั้งครูเวรประจ าวนั   
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3.1 แต่งตั้งครูเวรประจ ำวนั  ประกอบดว้ย 
  วนัจันทร์ 

1. นายกีรติ   ทะเยน็  ครูช านาญการ   หวัหนา้เวร 
2. นางสาววรางคจ์นา  เนตรธิยา ครูช านาญการ   กรรมการ 
3. นางแสงพลอย  อุตส่าห์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ   
4. นางณฐักานต ์  ผลากอง  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นายชยัพฤษ  ทุกขนิโรธ ครูช านาญการ   กรรมการ 
6. นางสาวธารทิพย ์  สุวรรณจนัทร์ ครู    กรรมการ 
7. นางสาวทศันีวรรณ   เวยีงลอ  นกัศึกษาฝึกฯ   กรรมการ  
8. นายเชาวฒัน์     จินะราช  ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

  วนัองัคำร 
1. นายสง่า   วชิา  ครูช านาญการ   หวัหนา้เวร 
2. นางบุหงา    วชิา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
3. นางสาวภสัวรลกัษณ์ วรรณรัตน์ พนกังานราชการ   กรรมการ 
4. นางทศันีย ์    กาอิน  ครูช านาญการ   กรรมการ 
5. นางสาวปาริชาติ  ฤทธ์ิกลา้ ครู    กรรมการ 
6. นางสาวจารุมนต ์  มะโนวงค ์ นกัศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
7. นายอษัฎาพงศ ์ เวยีงส่ี  ครู    กรรมการ 
8. นายอุดม    สมบูรณ์  พนกังานราชการ   กรรมการและเลขานุการ 

วนัพุธ 
1.นายชาญเดช   ตนัสอน  ครู    หวัหนา้เวร 
2. นางสาวเสาวลกัษณ์  ตอโนนสูง ครู    กรรมการ 
3. นายปพนธนยั    อินตะ๊ออ้ม ครูช านาญการ   กรรมการ 
4. นางสาวกชพรรณ  ศรีทอง  ครูช านาญการ   กรรมการ 
5. นายมนต ์  ราชคม  ครูอตัราจา้ง   กรรมการ 
6. นางสาวศิริพร  บุญสินไทย นกัศึกษาฝึกฯ   กรรมการ 
7. นายจีระศกัด์ิ  ค านิล  พนกังานราชการ   กรรมการและเลขานุการ 

 วนัพฤหัสบดี 
1. นายพิบูลย ์   แสงทอง ครู    หวัหนา้เวร  
2. นางหทยัชนก    ถาแหล่ง ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

/3. นางอุทุมพร… 



54 

3. นางอุทุมพร   ปัญญาบุญ ครูช านาญการ   กรรมการ 
 4. นางสาวกณิการ์  ปัญญาอ่ินแกว้ ครูช านาญการ   กรรมการ 

5. นางสาวศิริเดียว   วงศา  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
6. นางสาวพรรณภา   ชิมโพธ์ิครัง ครู    กรรมการ 
7. นายธนากร  จนัตา  นกัศึกษาฝึกฯ   กรรมการ 
8. นายณฐัชยั    ฐานะราช ครู    กรรมการและเลขานุการ 

  วนัศุกร์ 
1. นายวชิยั    อุ่นมหาวรรณ์ ครูช านาญการ   หวัหนา้เวร 
2. นางสาวพิมพพ์ิชญ ์ สิริปัญญาแสง ครู    กรรมการ 
3. นางสาวศรันยพ์ร จอมมงคล ครู    กรรมการ 
4. นางสาวอภิรดา ผา้เจริญ  ครู    กรรมการ 
5. นางสาววราพร บุญมี  ครูช านาญการ   กรรมการ 
6. นายปฏิภาณ  แสนจิตร์ นกัศึกษาฝึกฯ   กรรมการ 
7. นายภูริสนนัท ์ แกว้ประภา ครู    กรรมการแลขานุการ 

มีหน้ำที ่   
- ดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภยัของนกัเรียน 
-  ปฏิบติัหนา้ท่ีเวรในแต่ละจุดท่ีไดรั้บมอบหมาย 
- ดูแลเขตพื้นท่ีรับผิดชอบตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
- ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3.2 งำนโรงเรียนสีขำว งำนป้องกนั แก้ไขปัญหำยำเสพติด กำรกระท ำผดิกฎหมำย และผดิวนัิย ในสถำนศึกษำ   
ประกอบดว้ย 

 1. นายชาญเดช  ตนัสอน  ครู    หวัหนา้งาน 
2. นายมนต ์  ราชคม  หวัหนา้ระดบัชั้น ม.1  กรรมการ  
3. นายวชิยั    อุ่นมหาวรรณ์ หวัหนา้ระดบัชั้น ม.2  กรรมการ 
4. นางสาวกชพรรณ ศรีทอง  หวัหนา้ระดบัชั้น ม.3  กรรมการ 
5. นายอษัฎาพงศ ์ เวยีงส่ี  หวัหนา้ระดบัชั้น ม.4  กรรมการ 
6. นางณฐักานต ์  ผลากอง  หวัหนา้ระดบัชั้น ม.5  กรรมการ 
7. นายสง่า  วชิา  หวัหนา้ระดบัชั้น ม.6  กรรมการ 
8. นายเชาวฒัน์   จินะราช  ครูช านาญการ   กรรมการ 
9. นายอุดม   สมบูรณ์  พนกังานราชการ  กรรมการ 

/10. นายภูริสนนัท…์ 
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10. นายภูริสนนัท ์ แกว้ประภา ครู    กรรมการ 
11. นางสาวพรรณภา   ชิมโพธ์ิครัง ครู   กรรมการ 
12. นายณฐัชยั  ฐานะราช ครู   กรรมการ 
13. นางสาวเสาวลกัษณ์ ตอโนนสูง ครู   กรรมการ 

 14. นายจีระศกัด์ิ  ค านิล  พนกังานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
- จดัท าแผนปฏิบติัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตามกรอบแนวคิดสถานศึกษา      

สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
- ด าเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
-  สร้างนกัเรียนแกนน าหอ้งเรียนสีขาว  
- ใหค้  าปรึกษา ดูแลช่วยเหลือบ าบดัรักษากลุ่มเส่ียง กลุ่มเสพ  
- กลุ่มติด กลุ่มคา้ และพฤติกรรมไม่พึงประสงค ์เช่น การตั้งครรภไ์ม่พร้อม หนีเรียน ติดเกมส์ การพนนั 

การทะเลาะววิาท เป็นตน้ 
- จดัตั้งกองลูกเสือป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด และ/หรือ สารวตัรนกัเรียน ป้องกนัและปราบปราม  

ยาเสพติด และหรือนกัศึกษาวชิาทหารป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด และ/หรือ กลุ่มแกนน าโดยสภานกัเรียน 
เพื่อเฝ้าระวงัปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

- ด าเนินโครงการสถานศึกษาปลอดบุหร่ีและแอลกอฮอล ์อนัเป็นสาเหตุของการเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด    
การมัว่สุม น าไปสู่ปัญหาการก่ออาชญากรรม  

- จดัท ารายงานผลการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ไปยงัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 36 เม่ือมีการจดักิจกรรมและการเปล่ียนแปลงขอ้มูล 

- ด าเนินการคดักรองนกัเรียนและจดัเก็บขอ้มูลสภาพการใชส้ารเสพติด/ยาเสพติดในสถานศึกษา  

4. งำนติดตำมดูแลและช่วยเหลือนักเรียน     ประกอบดว้ย 
1. นางสาวพรรณภา    ชิมโพธ์ิครัง      ครู   หวัหนา้งาน 
2. นายภูริสนนัท ์ แกว้ประภา ครู   กรรมการ 
3. นายณฐัชยั  ฐานะราช ครู   กรรมการ 
4. นายมนต ์  ราชคม  หวัหนา้ระดบัชั้น ม.1  กรรมการ  
5. นายวชิยั    อุ่นมหาวรรณ์ หวัหนา้ระดบัชั้น ม.2  กรรมการ 
6. นางสาวกชพรรณ ศรีทอง  หวัหนา้ระดบัชั้น ม.3  กรรมการ 
7. นายอษัฎาพงศ ์ เวยีงส่ี  หวัหนา้ระดบัชั้น ม.4  กรรมการ 
8. นางณฐักานต ์  ผลากอง  หวัหนา้ระดบัชั้น ม.5  กรรมการ 
9. นายสง่า  วชิา  หวัหนา้ระดบัชั้น ม.6  กรรมการ 
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10. คณะครูท่ีปรึกษาทุกระดบัชั้น     กรรมการ 
11. นางอุทุมพร   ปัญญาบุญ  ครูช านาญการ  กรรมการ 
12. นางสาวอภิรดา   ผา้เจริญ  ครู   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
- เป็นผูรั้บผดิชอบการจดัท าขอ้มูลเก่ียวกบัการเยีย่มบา้นนกัเรียนของครูท่ีปรึกษาทุกหอ้ง  
- เป็นผูร้วบรวมขอ้มูลจากครูท่ีปรึกษามาประมวลผลเป็นสารสนเทศเก่ียวกบังานช่วยเหลือดูแล 

นกัเรียน 
-กรณีท่ีนกัเรียนมีปัญหามากตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือ ดูแล ใหท้  าหนา้ท่ีร่วมกบัครูท่ีปรึกษาใน 

การดูแลติดตามนกัเรียน 
- ใหค้  าปรึกษาแก่นกัเรียนเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมใหดี้ข้ึน 
- ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย หรือเห็นสมควร 

4.1 งำนครูที่ปรึกษำ ประกอบดว้ย 
1. นายชาญเดช  ตนัสอน  ครู   หวัหนา้งาน 
2. นายมนต ์  ราชคม  หวัหนา้ระดบัชั้น ม.1  กรรมการ  
3. นายวชิยั    อุ่นมหาวรรณ์ หวัหนา้ระดบัชั้น ม.2  กรรมการ 
4. นางสาวกชพรรณ ศรีทอง  หวัหนา้ระดบัชั้น ม.3  กรรมการ 
5. นายอษัฎาพงศ ์ เวยีงส่ี  หวัหนา้ระดบัชั้น ม.4  กรรมการ 
6. นางณฐักานต ์  ผลากอง  หวัหนา้ระดบัชั้น ม.5  กรรมการ 
7. นายสง่า  วชิา  หวัหนา้ระดบัชั้น ม.6  กรรมการ 
8. นางสาวพรรณภา ชิมโพธ์ิครัง ครู   กรรมการและเลขานุการ 

 
4.2 ครูทีป่รึกษำ  ประกอบดว้ย 

 1.  ครูทีป่รึกษำประจ ำช้ันมัธยมศึกษำปีที ่1 
 นำยมนต์   รำชคม   หัวหน้ำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที ่1 
 1.1 นายณฐัชยั   ฐานะราช  ครูท่ีปรึกษาประจ าชั้น ม.1/1 
 1.2 นายมนต ์  ราชคม   ครูท่ีปรึกษาประจ าชั้น ม.1/1  
 1.3 นางสาวกณิการ์     ปัญญาอ่ินแกว้  ครูท่ีปรึกษาประจ าชั้น ม.1/2 
 1.4 นางสาวจารุมนต ์  มะโนวงค ์  ครูท่ีปรึกษาประจ าชั้น ม.1/2 

2.  ครูทีป่รึกษำประจ ำช้ันมัธยมศึกษำปีที ่2 
 นำยวชัิย   อุ่นมหำวรรณ์   หัวหน้ำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที ่2 
 2.1 นางสาวพิมพพ์ิชญ ์  สิริปัญญาแสง  ครูท่ีปรึกษาประจ าชั้น ม.2/1 
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2.2 นางสาวศรัณยพ์ร  จอมมงคล               ครูท่ีปรึกษาประจ าชั้น ม.2/1  
 2.3 นายวชิยั   อุ่นมหาวรรณ์  ครูท่ีปรึกษาประจ าชั้น ม.2/2   

2.4 นางแสงพลอย  อุตส่าห์   ครูท่ีปรึกษาประจ าชั้น ม.2/2 

 3.  ครูทีป่รึกษำประจ ำช้ันมัธยมศึกษำปีที ่3 
 นำงสำวกชพรรณ  ศรีทอง  หัวหน้ำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที ่3 

3.1 นางสาวศิริเดียว  วงศา   ครูท่ีปรึกษาประจ าชั้น ม.3/1 
 3.2 นางสาวภสัวรลกัษณ์  วรรณรัตน์  ครูท่ีปรึกษาประจ าชั้น ม.3/1 

  3.3 นางสาวกชพรรณ  ศรีทอง   ครูท่ีปรึกษาประจ าชั้น ม.3/2 
 2.4 นายพิบูลย ์  แสงทอง  ครูท่ีปรึกษาประจ าชั้น ม.3/2 

4.  ครูทีป่รึกษำประจ ำช้ันมัธยมศึกษำปีที ่4 
 นำยอษัฎำพงศ์   เวยีงส่ี  หัวหน้ำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที ่4   

  4.1 นายกีรติ   ทะเยน็   ครูท่ีปรึกษาประจ าชั้น ม.4/1 
 4.2 นายเชาวฒัน์   จินะราช   ครูท่ีปรึกษาประจ าชั้น ม.4/1 
 4.3 นางสาวศิริพร  บุญสินไทย  ครูท่ีปรึกษาประจ าชั้น ม.4/1 
 4.4 นายชยัพฤษ   ทุกขนิโรธ  ครูท่ีปรึกษาประจ าชั้น ม.4/2 

  4.5 นางสาวพรรณภา  ชิมโพธ์ิครัง  ครูท่ีปรึกษาประจ าชั้น ม.4/2 
  4.6 นายอษัฎาพงศ ์ เวยีงส่ี   ครูท่ีปรึกษาประจ าชั้น ม.4/3 
  4.7 นางอุทุมพร   ปัญญาบุญ  ครูท่ีปรึกษาประจ าชั้น ม.4/3 
  4.8 นางสาวอภิรดา  ผา้เจริญ   ครูท่ีปรึกษาประจ าชั้น ม.4/4 
  4.9 นางสาวทศันีวรรณ  เวยีงลอ   ครูท่ีปรึกษาประจ าชั้น ม.4/4 

5.  ครูทีป่รึกษำประจ ำช้ันมัธยมศึกษำปีที ่5 
นำงณฐักำนต์  ผลำกอง   หัวหน้ำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที ่5 

 5.1 นางสาววรางคจ์นา  เนตรธิยา  ครูท่ีปรึกษาประจ าชั้น ม.5/1 
 5.2 นางสาวเสาวลกัษณ์  ตอโนนสูง  ครูท่ีปรึกษาประจ าชั้น ม.5/1 
 5.3 นายปฏิภาณ   แสนจิตร์  ครูท่ีปรึกษาประจ าชั้น ม.5/1 
 5.4 นายปพนธนยั  อินตะ๊ออ้ม  ครูท่ีปรึกษาประจ าชั้น ม.5/2  

5.5 นายภูริสนนัท ์  แกว้ประภา  ครูท่ีปรึกษาประจ าชั้น ม.5/2 
 5.6 นางสาวปาริชาติ  ฤทธ์ิกลา้  ครูท่ีปรึกษาประจ าชั้น ม.5/3 

  5.7 นางณฐักานต ์ ผลากอง   ครูท่ีปรึกษาประจ าชั้น ม.5/3 
5.8 นางสาววราพร  บุญมี   ครูท่ีปรึกษาประจ าชั้น ม.5/4 
5.9  นายธนากร  จนัตา   ครูท่ีปรึกษาประจ าชั้น ม.5/4 
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6.  ครูทีป่รึกษำประจ ำช้ันมัธยมศึกษำปีที ่6 
 นำยสง่ำ  วชิำ    หัวหน้ำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที ่6 
 6.1 นางทศันีย ์  จนัทร์ลา  ครูท่ีปรึกษาประจ าชั้น ม.6/1 

  6.2 นายจิระศกัด์ิ   ค านิล   ครูท่ีปรึกษาประจ าชั้น ม.6/1 
  6.3 นายชาญเดช   ตนัสอน   ครูท่ีปรึกษาประจ าชั้น ม.6/2 

 6.4 นางธารทิพย ์  ศรีพิชยั   ครูท่ีปรึกษาประจ าชั้น ม.6/2 
 6.5 นางหทยัชนก  ถาแหล่ง   ครูท่ีปรึกษาประจ าชั้น ม.6/3 
 6.6 นายอุดม   สมบูรณ์   ครูท่ีปรึกษาประจ าชั้น ม.6/3 
 6.7 นายสง่า   วชิา   ครูท่ีปรึกษาประจ าชั้น ม.6/4 
 6.8 นางบุหงา   วชิา   ครูท่ีปรึกษาประจ าชั้น ม.6/4 

มีหน้ำที ่  
-  เป็นคณะกรรมการงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
-เป็นท่ีปรึกษาและใหค้  าแนะน าแก่นกัเรียนในดา้นการป้องกนัและแกไ้ขพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์อง

นกัเรียนและการขอรับทุนการศึกษา 
-  ก ากบัดูแล  เอาใจใส่  อบรม  แนะน า  ตกัเตือน  แกไ้ขติดตามผลนกัเรียนในความรับผดิชอบทั้งดา้น          

การเรียน  ความประพฤติ  คุณธรรม  จริยธรรม  การแต่งกาย  ความสะอาดการปฏิบติัตามกฎระเบียบวนิยัและแนว
ปฏิบติัของโรงเรียน ปัญหาดา้นชูส้าว ปัญหาสารเสพติด การเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของนกัเรียน  การเขา้แถวเคารพ
ธงชาติ  การประชุมนกัเรียน  กิจกรรมของโรงเรียน  เป็นตน้ 

-  ก ากบัดูแลการท าความสะอาดบริเวณหอ้งเรียน และบริเวณเขตพื้นท่ีรับผดิชอบท่ีแต่ละหอ้งเรียนได้
รับผดิชอบ (รายละเอียดเขตพื้นท่ีรับผดิชอบมีในค าสั่งยอ่ยของงานกิจการนกัเรียน) 

- แจง้และรายงานผลการเรียน  ปัญหาความประพฤติ  ปัญหาสุขภาพและอ่ืนๆ  ท่ีเห็นสมควรของนักเรียนต่อ
ผูป้กครอง  ภาคเรียนละ 1  คร้ัง 

-  รายงานผลการปฏิบติังานต่อหวัหนา้ระดบัชั้นเป็นระยะ ๆ เดือนละ 1  คร้ัง 
- จดัท าระเบียนสะสม  และบนัทึกรายละเอียดต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประพฤติปฏิบติัของนกัเรียนทั้งใน

ดา้นดีและส่ิงท่ีควรแกไ้ข  เพื่อเป็นขอ้มูลประจ าตวันกัเรียน 
- ดูแลและส ารวจนกัเรียนในการเขา้แถวเคารพธงชาติตอนเชา้  การมาเรียนของนกัเรียน  ความเรียบร้อยใน

การแต่งกายของนกัเรียน และบนัทึกในแบบบนัทึกเพื่อรายงานผลเป็นประจ า ทุกวนั 
- ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  ไดแ้ก่ 

- การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 
- การคดักรองนกัเรียน 
- การส่งเสริมนกัเรียน 

/- การป้องกนัและช่วยเหลือนกัเรียน 
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- การป้องกนัและช่วยเหลือนกัเรียน 
- การส่งต่อนกัเรียน 
- การดูแลรักษาความสะอาดห้องเรียน 
- การปกครองในชั้นเรียน 
- การจดักิจกรรมโฮมรูม 
- การเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัเรียนทั้งในและนอกโรงเรียน 
- สนบัสนุนส่งเสริมใหน้กัเรียนไดแ้สดงออก  ทั้งดา้นความรู้  ความสามารถ   คุณธรรมจริยธรรม 

-ประสานงานกบัผูป้กครองหน่วยงานชุมชนและบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ
เป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ  ของนกัเรียน   สนบัสนุนใหน้กัเรียนไดแ้สดงออกในทางท่ีดี   ทั้งน้ี การเชิญ
ผูป้กครองมาพบทุกคร้ังตอ้งผา่นความเห็นชอบของผูอ้  านวยการโรงเรียน       

-  ปฏิบติังานอ่ืน ๆ  ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

5. งำนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ และค่ำนิยม 12 ประกำร  ประกอบดว้ย 
 1. นายณฐัชยั  ฐานะราช ครู  หวัหนา้งาน 
 2. นายชาญเดช  ตนัสอน  ครู  กรรมการ 
 3. นางสาวกชพรรณ ศรีทอง  ครูช านาญการ กรรมการ 

   4. นายปพนธนยั   อินตะ๊ออ้ม  ครูช านาญการ กรรมการ 
   5. นายเชาวฒัน์   จินะราช  ครูช านาญการ  กรรมการ 

 6. นายภูริสนนัท ์ แกว้ประภา ครู  กรรมการ  
 7. นายชยัพฤษ    ทุกขนิโรธ ครูช านาญการ กรรมการ 
 8. นายพิบูลย ์   แสงทอง ครู  กรรมการ 
 9. นายอุดม   สมบูรณ์  พนกังานราชการ กรรมการ 
 10. นายอษัฎาพงศ ์ เวยีงส่ี  ครู  กรรมการ 
 11.นางสาวพรรณภา   ชิมโพธ์ิครัง ครู  กรรมการ 
 12.นางสาวอภิรดา ผา้เจริญ  ครู  กรรมการ 
 13.นายจีระศกัด์ิ  ค านิล  พนกังานราชการ กรรมการ 
 14. นายมนต ์  ราชคม  ครูอตัราจา้ง กรรมการ 
 15. นางสาวเสาวลกัษณ์  ตอโนนสูง ครู  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
- ก ากบั ดูแล ส่งเสริม ประสานกบัส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหน้กัเรียนไดป้ระพฤติปฏิบติักฎหมายบา้นเมือง 

ศีลธรรมจารีตประเพณี และระเบียบของทางโรงเรียนหว้ยซอ้วทิยาคม รัชมงัคลาภิเษก  
/- ด าเนินการวางแผน… 
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- ด าเนินการวางแผน หาวธีิป้องกนั และประสานกบัส่วนท่ีเก่ียวขอ้งมิใหน้กัเรียนไดป้ะพฤติปฏิบติัในทาง
อนัอาจจะผดิกฎหมายบา้นเมือง ผดิศีลธรรมจารีตประเพณี ผดิระเบียบของทางโรงเรียนหว้ยซอ้วทิยาคม รัชมงัคลา
ภิเษก วา่ดว้ยการพฒันาวนิยันกัเรียน 

- ด าเนินการหาแนวทางแกไ้ข ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของนกัเรียนท่ีไดก้ระท าผดิทั้งทางกฎหมายบา้นเมือง 
ศีลธรรมจารีตประเพณี และระเบียบของทางโรงเรียนหว้ยซอ้วทิยาคม รัชมงัคลาภิเษก วา่ดว้ยการพฒันาวนิยั
นกัเรียน 

- เป็นผูว้างแผนการใหก้ารอบรมดา้นคุณธรรม จริยธรรมแก่นกัเรียน 
- เป็นผูป้ระสานงานโครงการต่างๆ เก่ียวกบัการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
- เป็นผูป้ระสานดูแลบุคคล หรือกลุ่มบุคคลท่ีมาใหก้ารอบรม หรือสอนคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน 
- ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย หรือเห็นสมควร 

6. งำนส่งเสริมประชำธิปไตย และสภำคณะกรรมกำรนักเรียน  ประกอบดว้ย 
1. นางสาวเสาวลกัษณ์ ตอโนนสูง  ครู  หวัหนา้งาน 
2. นายจีระศกัด์ิ  ค านิล   พนกังานราชการ กรรมการ 
3. นางสาวพรรณภา   ชิมโพธ์ิครัง  ครู  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
- ดูแลควบคุมการด าเนินงานกิจกรรมนกัเรียนของคณะกรรมการนกัเรียนให้เป็นตามหลกัการ และ

วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งท่ีวางไว ้
- ส่งเสริมใหค้ณะกรรมการนกัเรียนด าเนินงานเป็นไปในรูปแบบประชาธิปไตยและเนน้การปฏิบติัจริง 
- เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์การปฏิบติังานของคณะกรรมการนกัเรียนใหผู้เ้ก่ียวขอ้งรับทราบทัว่ถึงกนั 
- ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย หรือเห็นสมควร  

7. งำนป้องกนัอุบัติเหตุและจรำจร 
1. นายภูริสนนัท ์ แกว้ประภา  ครู  หวัหนา้งาน 
2. ครูเวรประจ าวนั       กรรมการ 
3. นางสาวเสาวลกัษณ์   ตอโนนสูง   ครู  กรรมการและเลขานุการ 

มหีน้ำที ่ 
- วางแผนการจดัระบบการจราจรเพื่อป้องกนัอุบติัเหตุ 
-  ดูแลนกัเรียนท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้ าหนา้ท่ีงานจราจร 
-  ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 
/8. งานเครือข่ายผูป้กครอง... 
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8. งำนเครือข่ำยผู้ปกครอง 
1. นายชาญเดช  ตนัสอน   ครู  หวัหนา้งาน 
2. นายภูริสนนัท ์ แกว้ประภา  ครู  กรรมการ 
3. นายณฐัชยั  ฐานะราช  ครู  กรรมการ 
4.  นางสาวเสาวลกัษณ์ ตอโนนสูง  ครู  กรรมการ 
5.  นายจีระศกัด์ิ  ค านิล   พนกังานราชการ กรรมการ 
6. ครูท่ีปรึกษาทุกระดบัชั้น      กรรมการ 
7. นางสาวพรรณภา ชิมโพธ์ิครัง  ครู  กรรมการและเลขานุการ 

มหีน้ำที ่ 
- วางแผนการด าเนินงานเครือข่ายผูป้กครอง 
-  ด าเนินการร่วมกบัครูท่ีปรึกษาเพื่อประสานกบัผูป้กครองในแต่ระดบัชั้นเรียน 
-  ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 
9.  งำน ToBe Number One 
 1. นายปพนธนยั   อินตะ๊ออ้ม  ครูช านาญการ  หวัหนา้งาน 
 2. นายเชาวฒัน์  จินะราช   ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้ำที่ 

-  เป็นท่ีปรึกษา ดูแลนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม To Be Number One 
-  ประสานงานและด าเนินงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 ใหผู้ท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งค  าสั่ง ปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ เพื่อใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดแก่โรงเรียนและราชการสืบไป 
 
 ทั้งน้ี ตั้งแต่  10 พฤษภาคม  2561    เป็นตน้ไป 
  สั่ง ณ  วนัท่ี  10 พฤษภาคม  2561     
 
 
 
       (นายสุชาติ   ศรีธินนท)์ 
            ผูอ้  านวยการโรงเรียนหว้ยซอ้วทิยาคม  รัชมงัคลาภิเษก 
 


