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ทิศทางการพฒันาคุณภาพการศกึษา โรงเรยีนศรรีาชา ปีการศกึษา 2565 
 
 

 
1. วสิยัทัศน ์
 “จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ น้อมน าศาสตร์พระราชา พัฒนาทักษะชีวิต รู้คิดเท่าทันเทคโนโลยี  
ตามวิถมีาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย” 

 

2. พันธกจิ 
 1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล 
 2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอ้ือต่อการสร้างองค์ความรู้ของผู้เรียน 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ตามจรรยาบรรณครูบนวิถีความเป็นไทย 
 5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
 6. พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษา 
 7. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ (TQA) 
 8. ส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาการศึกษา 
สู่มาตรฐานสากล 
 9. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น 
 10. ส่งเสริมการบริหารการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างเข้มแข็ง  
 

3. เปา้ประสงค ์
 1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข มีความรู้ความสามารถตาม
มาตรฐานสากล 

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม บนพ้ืนฐาน
ความเป็นไทย และยึดถือปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 

3. โรงเรียนพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักเรียน 
ใช้ในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

4. ครูจัดการเรียนรู้และวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ แบบหลากหลายสอดคล้องกับศักยภาพผู้เรียน 
5. ครูมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เป็นแบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. สนับสนุนให้ผู้เรียนและบุคลากร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งใน 

และต่างประเทศ 
7. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล 
8. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมการกระจายอ านาจ รองรับการประเมินมาตรฐานการบริหารจัดการ 

เชิงคุณภาพ (TQA) ส่งเสริมการบริหารการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างเข้มแข็ง 
9. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ ศูนย์สื่อเทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
10. ชุมชน ผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
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11. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษา (O-NET) ที่สูงขึ้น 
12. ส่งเสริมการบริหารจัดการ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างเข้มแข็งจากความร่วมมือ 

ของทุกฝ่าย 

4. สมรรถนะพื้นฐาน 5 ประการ 
1. ความสามารถในการสื่อสาร    
2. ความสามารถในการคิด    
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  

 4. ความสามารถในการใช้ทักษะกระบวนการและทักษะในการด าเนินชีวิต    
          5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
      

5. คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์  
 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์        

2. ซื่อสัตย์ สุจริต       
3. มีวินัย   
4. ใฝ่เรียนรู ้

 5. อยู่อย่างพอเพียง        
6. มุ่งมั่นในการท างาน     
7. รักความเป็นไทย   
8. มีจิตสาธารณะ  

                    

6. เอกลักษณข์องโรงเรยีน         “ กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม ” 
 

7. อัตลกัษณ์ของโรงเรยีน          “ มีจิตอาสา ” 
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ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีราชา

รองผู้อ านวยการ                   
ฝ่ายวชิาการ

ผช.ผอ. , หัวหน้าฝ่าย    

งานนโยบายและแผน                 

งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา

งานพัฒนาห้องเรียนพิเศษ

งานนิเทศการเรียนการ
สอน

งานชุมชนแห่งการเรียนรู้
วิชาชีพ

งานประเมินผลการ
ด าเนินงานวิชาการ

งานบริหารส่งเสริมและ
พัฒนาวิชาการ

งานวัดและประเมินผล                  
การจัดการเรยีนรู้

งานระเบียนและทะเบียน
นักเรียน

งานส านักงานฝ่ายวิชาการ

งานประกันคุณภาพ
คุณภาพการศึกษา

งานวิจัยและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

งานพัฒนาแหล่งการเรยีนรู้

งานพัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิชาการ

งานระบบจัดเก็บข้อมูล 
DMC , CCT

ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
และที่ได้รับมอบหมาย

รองผู้อ านวยการ                 
ฝ่ายงบประมาณ

หัวหน้าฝ่าย

งานส านักงานฝ่าย
งบประมาณ

งานนโยบายและแผนงาน

งานพัสดุและสินทรัพย์

งานการเงินและบัญชี

งานควบคุมภายใน

งานยานพาหนะ

งานธนาคารโรงเรยีน

งานสหกรณ์โรงเรยีน

งานสวัสดิการร้านค้า

ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
และที่ได้รับมอบหมาย

รองผู้อ านวยการ         
ฝ่ายบคุคล

หัวหน้าฝ่าย

งานอัตราก าลัง

งานธุรการโรงเรียน

งานพัฒนาบุคลากร

งานสารสนเทศฝ่ายบุคคล

งานส านักงานฝ่ายบุคคล

ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
และที่ได้รับมอบหมาย

รองผู้อ านวยการ                
ฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป

ผช.ผอ. , หัวหน้าฝ่าย    

งานกิจการนักเรยีน

งานส านักงานกิจการ
นักเรียน

งานแผนงานฯ

งานเวรยามฯ

งานสารวัตรนักเรียนฯ

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

งานระดับชั้น

งานเครือข่ายผู้ปกครองฯ

งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ฯ

งานกิจกรรมนักเรยีน

งานส่งเสริมประชาธิปไตยฯ

งานวินัยจราจรฯ

งานเครือข่ายศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น

งานส่งเสริมการจดั
การศึกษา

งานวารสารฯ

งานโภชนาการ

งานอนามัย

งานโสตทัศนูปกรณ์

งานเทคโนโลยีฯ

งานอาคารสถานที่

ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
และที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการผูป้กครองเครอืข่าย คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน

สมาคมศษิยเ์ก่าโรงเรยีนศรรีาชา สมาคมผูป้กครองและครโูรงเรยีนศรรีาชา



๔ 
 

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรียนศรีราชา 
 

 1. นายสนธยา  คุณปลื้ม   ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
 2. นางดัชนี  สังข์เสียงสูง      ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 
 3. นางชุติมา ปณะราช   ผู้แทนครู   กรรมการ 
 4. นางพิสมัย  ปั้นน้อย   ผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ 
 5. นายสมเกียรติ  เกตุวัตถา  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
 6. นายคเชน  พุ่มสวัสดิ์   ผู้แทนศิษย์เก่า   กรรมการ 
 7. พระเทพชลธารมุนี   ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  กรรมการ 
 8. พระครูวินัยธรบุญหนา   ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  กรรมการ 
 9. นางกมนพรรธน์  ทิพยไกรศรโชติ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 10. นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัตถา  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 11. นายบุญส่ง  พันเสือ   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 12. นายอัมพล  บุญชอบ   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 13. นายฉัตรชัย  ทิมกระจ่าง  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 14. นายสฤษดิ์พร  เกิดบุญส่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 15. ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีราชา               กรรมการและเลขานุการ 
หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบ 
 1. ก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา 
 2. ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 3. ให้ความเห็นชอบในการจัดท าสาระ หลักสูตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
 4. ก ากับและติดตามการด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กทุกคนในเขตบริการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและ 
ได้มาตรฐาน 
 6. พิทักษ์สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสและเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษให้ได้รับการพัฒนา 
อย่างเต็มศักยภาพ 

7. เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหาร 
งานบุคคล  และด้านการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา 

8. ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเสริมสร้าง   
พัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน  รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 

9. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐ 
และเอกชนเพ่ือให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

10. ให้ความเห็นชอบ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษา ก่อนเสนอต่อสาธารณชน 
11. แต่งตั้งท่ีปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการเพ่ือการด าเนินงานตามระเบียบนี้ตามที่เห็นสมควร 
12. ปฏิบัติการอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัด 
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งานบรหิาร 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน       ว่าทีร่อ้ยเอกอาจินต์       จรญูผล 
ว่าที่ร้อยเอกอาจินต์   จรูญผล  ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการโรงเรียนรับผิดชอบ  

การบริหารโรงเรียนโดยยึดแนวทางการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง กระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา 

ฝา่ยบรหิารโรงเรียน 
         1. ว่าที่ร้อยเอกอาจินต์   จรูญผล   ประธานกรรมการ 
        2. นางสาวหนูแปง  ปะกิระคะ         รองประธานกรรมการ 
         3. นางสาวปางรัก   ส าแดงเดช  กรรมการ 
       4. นางชลาลัย    มณีเขียว          กรรมการ 
        5. นางการุญภรณ์   ธีระกุลพิศุทธิ์     กรรมการ 
         6. นายพูลทรัพย์    สุตะโท           กรรมการและเลขานุการ 
         7. นางเพราพิลาส   สวรรค์รัตน์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบ 
 1. ศึกษานโยบายแผนการจัดการศึกษาของชาติแนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการให้เข้าใจ                     
อย่างละเอียดลึกซึ้งเพ่ือให้มองเห็นทิศทางในการจัดการศึกษาของชาติและของโรงเรียน 
 2. ส ารวจสภาพปัจจุบัน  ปัญหา  และความต้องการจ าเป็นของโรงเรียน จัดล าดับความส าคัญและ 
ความรุนแรงที่จะต้องด าเนินการแก้ไขปรับปรุงพัฒนา 
 3. ก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อวางแผนปรับปรุงโรงเรียนให้ตอบสนองความต้องการจ าเป็นและสนองนโยบาย
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ แนวทางในการปฏิรูปการศึกษา 
 4. ร่วมตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ 
 5. รับทราบความก้าวหน้า อุปสรรคปัญหา  และให้ความเห็นชอบต่อผลงานของโรงเรียน 
 6. สนับสนุนงบประมาณทรัพยากรต่าง ๆ และเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของโรงเรียน 

งานความดเีดน่โรงเรยีน 

1. ว่าที่ร้อยเอกอาจินต์   จรูญผล   ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวหนูแปง   ปะกิระคะ  รองประธาน 
  3. นางสาวปางรัก    ส าแดงเดช  รองประธาน 
  4. นางการุญภรณ์    ธีระกุลพิศุทธิ์  รองประธาน 
  5. นางชลาลัย     มณีเขียว   รองประธาน 
  6. นางเพราพิลาส    สวรรค์รัตน์  กรรมการ 
 7. นายพูลทรัพย์   สุตะโท   กรรมการ 
  8. นางชุติมา     ปณะราช  กรรมการ 
  9. นางจารุ     บริบูรณ์   กรรมการ 
  10. นางวัชรินทร    ขุนโขลนอนุสรณ์  กรรมการ 



๖ 
 

  11. นางสาวนงลักษณ์    ศรีวลัย    กรรมการ 
  12. นางนันท์นภัส    วิกรานต์วงษ์  กรรมการ 
  13. นางสาวนันทรัตน์    ความชอบ  กรรมการ 
  14. นายวิทวุฒิ     เถาว์ทวี   กรรมการ 
  15. นางสาวพัทธ์ธีรา    เทียนทอง  กรรมการ 
  16. นางสาวสุทธดา    พรหมชมพู  กรรมการ  
 17. นายณัฐเมศวร์   วรรณขาว  กรรมการ 
 18. นางภัสรา     คมข า   กรรมการ 
  19. นางสาววธิุลดา    เรืองสิริ   กรรมการ 
  20. นางพิชญ์กานต์    เวียนงาม   กรรมการ 
  21. นายกุณฑล    สันทัดการ   กรรมการ 
  22  นายศรประกฤษฎ์    หมู่สะแก   กรรมการ 
  23. นางสุรศักดิ์    ยุทธนานุกูล   กรรมการ 
 24. นายทรงพล    วงศ์พระราม  กรรมการ 
  25. นางสาวทวิชา   เขียวรักษา  กรรมการ 
  26. นางสาวณัฐสุดา   สุภารัตน์  กรรมการ 
 27. นางสาวศิรินาฎ   หอมขจร  กรรมการ 
 29. นางสาวปลายมาศ   เชิดชูชยั   กรรมการ 
 30. นางสาวผณินทรา   จันปาล ี   กรรมการ 
 31. นางสาวอนรรฆพร   ช่อลัดดา   กรรมการ 
 32. นางสาวสภุัสร   พรมสุวรรณ  กรรมการ 
 33. นายสุเมธ    ค าลอย   กรรมการ 
 34. นายชนาธิป   วันนู   กรรมการ 
 35. นายแสงทอง   แจ้งอุบล   กรรมการ 
 36. นายณัฐภัทร    รอตเอ่ียม  กรรมการ 
 37. นายวัชระ    บ ารุงพงษ์  กรรมการ 
 38. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิมลวรรณ พันธุ์อยู่   กรรมการ 
 39. นางประทุมรัตน์   พุ่มพงษ์   กรรมการ 
 40. นางพรทิพย์    ราชภักด ี  กรรมการ 
 41. นายณัฐรภิรมณ์   วราสินธ ์  กรรมการ 
 42.  นางสาวกนกพัฒน์  พูลสวัสดิ์  กรรมการ 
 43. นางเพียงฤทัย    โรจนสโรจน ์  กรรมการและเลขานุการ 
  44. นางตะวัน     พลภักดี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  45. นางสาวเตือนใจ   ตรีเนตร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบ 
  1. จัดเก็บ รวบรวมเอกสาร รางวัล ของสถานศึกษาทุกประเภท สรุปงานเป็นรูปเล่มเม่ือสิ้นปีการศึกษา 
  2. ประกวด แข่งขัน ในนามสถานศึกษา 
  3. ประสานงานประชาสัมพันธ์ ความดีเด่น รางวัล ให้สาธารณชนรับทราบ 
  4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 



๗ 
 
คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน 

1. ว่าที่ร้อยเอกอาจินต์   จรูญผล   ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวหนูแปง   ปะกิระคะ  รองประธาน 
  3. นางสาวปางรัก    ส าแดงเดช  รองประธาน 
  4. นางการุญภรณ์    ธีระกุลพิศุทธิ์  รองประธาน 
  5. นางชลาลัย     มณีเขียว   รองประธาน 
 6. นางเพราพิลาส    สวรรค์รัตน์  กรรมการ 

7 นายพูลทรัพย์    สุตะโท   กรรมการ 
 8. นางชุติมา     ปณะราช  กรรมการ 
 9. นางจารุ     บริบูรณ์   กรรมการ  
  10. นางวัชรินทร    ขุนโขลนอนุสรณ์  กรรมการ 
  11. นางสาวนงลักษณ์    ศรีวลัย    กรรมการ 
  12. นางนันท์นภัส    วิกรานต์วงษ์  กรรมการ 
  13. นางสาวนันทรัตน์    ความชอบ  กรรมการ 
  14. นายวิทวุฒิ     เถาว์ทวี   กรรมการ 
  15. นางสาวพัทธ์ธีรา    เทียนทอง  กรรมการ 
  16. นางสาวสุทธดา    พรหมชมพู  กรรมการ 
 17. นายณัฐเมศวร์    วรรณขาว  กรรมการ 
 18. นางภัสรา     คมข า   กรรมการ 
 19. นางสาววธิุลดา    เรืองสิริ   กรรมการ 
 20. นางพิชญ์กานต์    เวียนงาม  กรรมการ 
 21. นายกุณฑล    สันทัดการ  กรรมการ 
 22. นายศรประกฤษฎ์    หมู่สะแก  กรรมการ 
 23. นางสาวกนกพร    แนวเงินดี  กรรมการ 
 24. นางสุรศักดิ์    ยุทธนานุกูล  กรรมการ 
 25. นางสาวสุธรีะวรรณ    สุตะโท   กรรมการ 
 26. นายณัฐรภิรมณ์    วราสินธ ์  กรรมการ 
 27. นายอดิศร์     เกตุนาค   กรรมการ 
 28. นายอาคม     นาวิเศษ   กรรมการ 
 29. นายกิตติภาส    ศรีหะ   กรรมการ 
 30. นายอนุชิต     หนูเอียด   กรรมการ 
          31. นางเพียงฤทัย       โรจนสโรจน์                 กรรมการและเลขานุการ 
          32. นางสาวนิสา         ภู่ทัด                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
          33. นางตะวัน              พลภักดี                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
          34. นางสาวเตือนใจ      ตรีเนตร                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 



๘ 
 
หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบ 
 1. ร่วมก าหนดนโยบายระดับโรงเรียนและร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ ในโรงเรียน 
 2. ให้ค าแนะน า น าเสนอข้อมูลในทุกๆ ด้านเพ่ือพัฒนาปรับปรุงในด้านการบริหารโรงเรียน  
 3. น านโยบายข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อชี้แจงให้คณะครูที่ร่วมรับผิดชอบปฏิบัติให้ถูกต้อง 
 4. พิจารณาแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย              
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แผนผังการบริหารงานฝ่ายบุคคล

ผู้อ านวยการโรงเรียน                                 
ว่าท่ีร้อยเอกอาจินต์ จรูญผล

รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายบุคคล                        
นางสาวปางรัก ส าแดงเดช

หัวหน้าฝ่ายบุคคล                                        
นางสาวเตือนใจ ตรีเนตร

งานธุรการโรงเรียน                  
น.ส.พัทธ์ธีรา เทียนทอง

สารบรรณโรงเรียน     
น.ส.พัทธ์ธีรา เทียนทอง

เวลาปฏิบัติราชการ     
น.ส.กรรณิกา สิทธิมโน

วันลา                     
น.ส.วิภาดา ชรากลาง

จัดท าค าสั่ง              
น.ส.วรรณวิภา วงษ์ภักดี

ประชุมครู                 
น.ส.ทิพย์วดี ปิ่นยะกูล

แผนงาน                 
น.ส.ปาจรีย์ ในวิกุล

ใบอนุญาต                           
นางตะวัน พลภักดี

สัมพันธ์ชุมชน                          
นายพูลทรัพย์ สุตะโท

งานวางแผนอัตราก าลัง 
น.ส.ทวิชา เขียวรักษา

วางแผนอัตราก าลัง    
น.ส.ทวิชา เขียวรักษา

การย้าย

การเกษียณ

บรรจุ/แต่งต้ัง

สรรหาอัตราก าลัง        
นางสุนิศา คณะภักด์ิ

พนักงานราชการ

ลูกจ้างประจ า

ลูกจ้างช่ัวคราว

งานพัฒนาบุคลากร        
นางปราณี นุชเจริญผล

พัฒนาบุคลากร         
นางปราณี นุชเจริญผล

ID PLAN

วิทยฐานะ

ประเมินครูผู้ช่วย       
นางจารุ บริบูรณ์

ยกย่องเชิดชูเกียรติ             
นายณัฐเมศวร์  วรรณขาว

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
น.ส.ณัฐสุดา สุภารัตน์

งานสารสนเทศ           
นายทรงพล วงศ์พระราม

สารสนเทศโรงเรียน     
นายทรงพล วงศ์พระราม

BIG DATA                         
นายทรงพล วงศ์พระราม

SESA 1.1                        
น.ส.ศรินาฏ หอมขจร

EMIS                      
น.ส.ณัฐสุดา สุภารัตน์

ประเมินการปฏิบัติงานประจ าปี
นายทรงพล วงศ์พระราม

งานส านักงานฝ่าย       
น.ส.เตือนใจ ตรีเนตร

คู่มือ/ท าเนียบ                      
น.ส.กัลยา เหลือธิ

วินัย                                    
นางเพ็ญศรี เสตะจิต

ขวัญและก าลังใจ                   
น.ส.สุรัตน์ ทองประเทศ

ควบคุมภายใน                   
น.ส.ทวิชา เขียวรักษา

ข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ

ITA

ก.ต.ป.น.



๑๐ 
 
 
 
1. รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝา่ยบคุคล      นางสาวปางรกั ส าแดงเดช                              
หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี ้

1. บริหารงานในฝ่ายบุคคลให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
  2. ปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนในกรณีที่ผู้บริหารสถานศึกษาไม่อยู่โรงเรียนหรือมอบหมายให้
ท าหน้าที่เป็นการเฉพาะเรื่องนั้นๆ เกี่ยวกับงานบุคคล 
  3. จัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
 4. ดูแล ก ากับ ควบคุมการปฏิบัติงานของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าและลูกจ้าง
ชั่วคราว ให้ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถมีคุณภาพตลอดจน    
เกิดประโยชน์กับสถานศึกษา 
 5. ก ากับ ดูแล การด าเนินการขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง/ขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ต าแหน่ง/ขอก าหนดต าแหน่งเพ่ิมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 6. ก ากับ ดูแล การพัฒนาระบบงานสารบรรณ ระบบจัดเก็บและท าลายเอกสารของโรงเรียนและการด าเนินงาน
ของงานธุรการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 7. วางแผนประเมินผลการปฏิบัติงานของครู บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 8. จัดท า รวบรวมเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย  

2. งานบรหิารส านักงานฝา่ยบุคคล 
           นางสาวเตือนใจ       ตรีเนตร  หัวหน้าฝ่ายบุคคล  
หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี ้
 1. จัดบุคลากรรับผิดชอบการด าเนินงานในงานต่างๆ ของฝ่ายบุคคล 
 2. พัฒนาระบบบริหารงานฝ่ายบุคคลให้มีประสิทธิภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วม 
  3. วางแผน ก ากับ ติดตามให้การด าเนินงานต่างๆ ของฝ่ายบุคคลมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ในฝ่ายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5. ประสาน ให้ความช่วยเหลือ ช่วยแก้ไขปัญหาและเป็นที่ปรึกษาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่ปฏิบัติงานในฝ่ายบุคคลสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  6. สรุป ประเมินผลการด าเนินงานของฝ่ายบุคคลและจัดท าเอกสารสรุปผลการด าเนินงานของฝ่ายบุคคลเสนอ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
  7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย 

ฝา่ยบคุคล 
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3. งานส านกังานฝา่ยบคุคล 
  นางสาวเตือนใจ      ตรีเนตร   หัวหน้าฝ่ายบุคคล 
          3.1 งานจดัท าคู่มือปฏบิตัริาชการ/ท าเนยีบของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
 3.1.1 นางสาวกัลยา    เหลือธิ     หัวหน้า 
 3.1.2 นางเพ็ญศรี      เสตะจิต   กรรมการ 
 3.1.3 นางปราณีนุช    เจริญผล   กรรมการ 
  3.1.4 นางสุนิศา        คณะภักดิ์  กรรมการ 
 3.1.5 นางสาวทวชิา    เขียวรักษา  กรรมการและเลขานุการ 
หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี ้          
 1. จัดรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับความรู้ด้านกฎ ระเบียบหรือหลักเกณฑ์เก่ียวกับมาตรฐานวิชาชีพของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ตรงตามสายงาน ตามวิชาเอก ประสบการณ์ความถนัดและความสนใจ 
และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
 3. จัดท าท าเนียบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นปัจจุบัน 
 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 3.2 งานด าเนนิการทางวนิัยและรกัษาระเบยีบวนิยั 
 3.2.1 นางเพ็ญศรี  เสตะจิต   หัวหน้า 
 3.2.2 นางปราณี   นุชเจริญผล  กรรมการ 
  3.2.3 นางสาวทวิชา   เขียวรักษา  กรรมการ 
  3.2.4 นายทรงพล   วงศ์พระราม  กรรมการและเลขานุการ 
หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี ้
 1. จัดรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้องในการด าเนินการทางวินัยและรักษาวินัยของบุคลากร 
 3. รับเรื่องอุทธรณ์ การร้องทุกข์และด าเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายว่าด้วยวินัยและการลงโทษ     
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการกระท าผิดทางวินัย 
 5. การด าเนินการความผิดทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างชั่วคราว 
 6. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา        
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 3.3 งานสร้างขวญัและก าลงัใจ 
  3.3.1 นางสาวสุรัตน์   ทองประเทศ  หัวหน้า 
 3.3.2 นางสาวเตือนใจ ตรีเนตร   กรรมการ 
 3.3.3 นางพิชญ์กานต ์ เวียนงาม  กรรมการและเลขานุการ 
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หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี้ 
 1. วางแผนด าเนินงานจัดท าระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับสวัสดิการของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
 2. ด าเนินการจัดซื้อของเยี่ยมไข้เม่ือข้าราชการครูเจ็บป่วยหรือนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 
 3. ด าเนินการจัดซื้อและมอบเงินสงเคราะห์ศพของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างชั่วคราว 
บิดา-มารดาและบุตรของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างชั่วคราว 
 4. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
 5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย 

3.4 งานควบคุมภายในฝา่ยบคุคล 
   3.4.1 นางสาวทวิชา   เขียวรักษา    หัวหน้า 
  3.4.2 นางปราณี   นุชเจริญผล  กรรมการ 
 3.4.3 นางเพ็ญศรี   เสตะจิต    กรรมการ 
  3.4.4 นายทรงพล   วงศ์พระราม   กรรมการและเลขานุการ  
หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี้ 
  1. วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจของงานฝ่ายบุคคล 
 2. วิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินงาน ก าหนดปัจจัยเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง 
 3. ก าหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในการด าเนินงานของสถานศึกษา และวางแผนการจัดระบบ 
ควบคุมภายในของฝ่ายบุคคล 
 4. ให้บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย น ามาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ ในการควบคุมการด าเนินงานตาม 
ภารกิจประเมินผลการด าเนินงานการควบคุมภายในของฝ่ายบุคคล ตามมาตรการที่ก าหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม 
และประเมินผล รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร 
 5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย 

 3.5 งานจัดท าข้อตกลงการปฏบิตัริาชการ 
                 3.5.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนนิงานของหนว่ยงาน (ITA) 
 3.5.1.1 นางสาวกัลยา  เหลือธิ   หัวหน้า 
 3.5.1.2 นางสาวสุภัสร  พรมสุวรรณ  กรรมการ 
 3.5.1.3 นางสาวอนรรฆพร   ช่อลัดดา  กรรมการ 
 3.5.1.4 นางสุนิศา    คณะภักดิ์  กรรมการและเลขานุการ 
หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี ้
 1. ประสานงานกับผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ระดับสถานศึกษาเพ่ือรวบรวมและด าเนินการ 
น าเข้าข้อมูลความรับผิดชอบของฝ่ายบุคคลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 2. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
 3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย 
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         3.5.2 การตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและนเิทศการศกึษา (ก.ต.ป.น.)  
 3.5.2.1 นางปราณี   นุชเจริญผล  หัวหน้า  
 3.5.2.2 นางเพ็ญศรี   เสตะจิต   กรรมการ 
 3.5.2.3 นางสาวทวิชา  เขียวรักษา  กรรมการ 
 3.5.2.4 นายทรงพล   วงศ์พระราม   กรรมการ 
 3.5.2.5 นางสาวพัทธ์ธีรา  เทียนทอง  กรรมการและเลขานุการ 
หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี้ 
 1. ด าเนินการจัดท ารายงานมาตรฐานการปฏิบัติงานของฝ่ายบุคคลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
 3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย 

4. งานธรุการโรงเรยีน 
 นางสาวพัทธ์ธีรา       เทียนทอง หัวหน้างานธุรการโรงเรียน 
 4.1 งานธรุการโรงเรยีน 
 4.1.1 นางสาวพัทธ์ธีรา               เทียนทอง             หวัหน้า 
 4.1.2 นางสาวอนรรฆพร             ช่อลัดดา   กรรมการ 
 4.1.3 นางสาวกรรณิกา               สิทธิมโน   กรรมการ  
 4.1.4 นางสาวศิรินาฏ                 หอมขจร    กรรมการ 
  4.1.5 นางสาวทิพวรรณ     แสงพวง                   กรรมการและเลขานุการ 
หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี้ 
 1. ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการและเอกสารอ่ืนๆอย่างเป็นระบบ ตามระเบียบงานสารบรรณ 
  2. ติดตาม จัดเก็บหนังสือราชการ ส าเนาหนังสือน าส่ง อย่างเป็นระบบตามระเบียบงานสารบรรณ 
  3. ตรวจสอบหนังสือราชการผ่านระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ (e - filing)  
 4. จัดท าหนังสือราชการและบริการเกี่ยวกับเอกสาร หลักฐานทางราชการต่างๆของครูและบุคลากรทาง
การศึกษา เช่น บัตรประจ าตัวข้าราชการ หนังสือรับรองต่างๆ การปรับวุฒิการศึกษา ฯลฯ 
 5. โต้ตอบหนังสือราชการและเอกสารอื่นๆ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน 
  6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 7. จัดท าทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือราชการของฝ่ายบุคคล จัดเก็บหนังสือราชการส าเนาหนังสือน าส่งของ 
ฝ่ายบุคคลอย่างเป็นระบบ 
 8. ด าเนินการเกี่ยวกับหนังสือเวียน ค าสั่ง ประกาศ ของโรงเรียนที่เก่ียวข้องกับฝ่ายบุคคล 
 9. จัดท าหนังสือราชการและบริการเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานทางราชการที่เกี่ยวข้องกับงานฝ่ายบุคคล 
  10. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา  
 11. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย 
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 4.2 งานเวลาปฏบิตัริาชการ 
  4.2.1 นางสาวกรรณิกา   สิทธิมโน   หัวหน้า 
  4.2.2 นางสาววรรณวิภา  วงษ์ภักดี  กรรมการและเลขานุการ 
หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี้ 
 1. ดูแลการมาปฏิบัติราชการ การลงเวลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2. จัดท าบันทึกสรุปผลการมาปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เสนอผู้อ านวยการโรงเรียนทุกวันท าการ 
 3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย 

 4.3 งานลาทุกประเภท ไปราชการ 
   4.3.1 นางสาววิภาดา   ชรากลาง  หัวหน้า  
  4.3.2 นางเพ็ญศรี   เสตะจิต   กรรมการ   
  4.3.3 นางสาวทิพย์วดี  ปิ่นยะกูล  กรรมการและเลขานุการ 
หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี้ 
 1. ตรวจสอบ ลงทะเบียน น าเสนอใบลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอผู้อ านวยการ 
 2. บันทึกประวัติการลาในบัญชีการลาทุกครั้งที่มีการยื่นใบลาประเภทต่างๆ 
 3. เสนอและสรุปข้อมูลการลาทุกประเภทของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นรายบุคคล 
เดือนกันยายนของทุกปีให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4. จัดท าค าสั่งไปราชการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 5. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
 6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย 

 4.4 งานค าสัง่โรงเรยีน 
  4.4.1 นางสาววรรณวิภา  วงษ์ภักดี  หัวหน้า    
  4.4.2 นางสาวกรรณิกา   สิทธิมโน   กรรมการและเลขานุการ 
หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี้ 
 1. ตรวจสอบความถูกต้องและลงทะเบียนเลขท่ีค าสั่งโรงเรียน 
 2. จัดเก็บเอกสารหลักฐานค าสั่งโรงเรียนให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย 

 4.5 งานประชุม 
  4.5.1 นางสาวทิพย์วดี  ปิ่นยะกูล  หัวหน้า 
  4.5.2 นางสาววิภาดา  ชรากลาง  กรรมการ 
  4.5.3 นางสาวกนกพัฒน์  พูลสวัสดิ์  กรรมการ 
  4.5.4 นางพิมพาพรรณ   จันทร์สีสอาด   กรรมการ 
  4.5.5 นางสาวธัญญลักษณ์ เทียนล า   กรรมการ 
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  4.5.6 นางสาวทิพวรรณ   แสงพวง  กรรมการ 
  4.5.7 นางสาวศิรินาฏ   หอมขจร   กรรมการและเลขานุการ 
หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี้ 
  1. นัดหมายการประชุม จัดท าหนังสือเชิญประชุม จัดเตรียมเอกสารระเบียบวาระการประชุม 
  2. การประสานงานด้านสถานที่ เครื่องดื่ม ของว่าง ในการประชุม 
 3. จดบันทึกการประชุมและตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมเพ่ือลงนาม 
  4. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
  5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย 

 4.6 งานแผนงาน/โครงการ 
  4.6.1 นางสาวปาจรีย์   ในวิกุล   หัวหน้า 
   4.6.2 นางสาวณัฐสุดา   สุภารัตน์  กรรมการและเลขานุการ 
หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี้ 
  1. จัดท าแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติราชการของฝ่ายบุคคล 
  2. จัดท าเอกสารข้อมูลการใช้เงินงบประมาณแผนงาน/โครงการ 
  3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย 

 4.7 งานพสัด ุ
   4.7.1 นางสาวศิรินาฏ   หอมขจร   หัวหน้า 
   4.7.2 นางสาวอนรรฆพร  ช่อลัดดา   กรรมการและเลขานุการ 
หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี้ 
 1. จัดท าแผนแผนงาน/โครงการจัดซื้อพัสดุ อุปกรณ์ของฝ่ายบุคคล 
  2. จัดท าเอกสารข้อมูลวัสดุ อุปกรณ์ของฝ่ายบุคคล 
  3. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย 

 4.8 งานใบอนญุาตประกอบวชิาชีพ 
  4.8.1 นางตะวัน   พลภักดี   หัวหน้า 
   4.8.2 นางณัสม์ชา   ศาลกลาง  กรรมการ   
  4.8.3 นางสาวกนกพัฒน์  พูลสวัสดิ์  กรรมการและเลขานุการ 
หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี้ 
 1.รับผิดชอบจัดท าเอกสารการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
เมื่อหมดอายุและขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 2. ด าเนินการลงทะเบียนข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระบบ KSP SCHOOL  
ของคุรุสภา 
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 3. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
 4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย 

 4.9 คณะกรรมการงานสัมพนัธช์มุชน งานประสานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานกับสมาคมศิษยเ์ก่า
สมาคมผูป้กครองและครู 
  4.9.1  นายพูลทรัพย์   สุตะโท   หัวหน้า 
  4.9.2  นางสาวพุทธพร   วิโนทพรรษ์  กรรมการ 
  4.9.3  นางชุติมา   ปณะราช  กรรมการ 
  4.9.4  นางสาวพภัสสรณ์  กระจกเหลี่ยม  กรรมการ 
  4.9.5  นางสาวสุทธดา  พรหมชมพู  กรรมการ 
  4.9.6  นางสาวปลายมาศ เชิดชูชัย   กรรมการและเลขานุการ 
หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี้ 
 1. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินงานตามระเบียบว่าด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง 
 2. ด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสมาคมหรือเครือข่าย ตามระเบียบการปฏิบัติงาน 
 3. ประสานงานวางแผน และด าเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับคณะกรรมการสมาคมหรือเครือข่าย 
 4. ด าเนินการจัดการประชุม จัดท ารายงานการประชุม ตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย  

5. งานวางแผนอตัราก าลงั 
   นางสาวทวิชา  เขียวรักษา  หัวหน้างานวางแผนอัตราก าลัง       

5.1 วางแผนอัตราก าลงัและการก าหนดต าแหน่ง 
   5.1.1 นางสาวทวิชา   เขียวรักษา  หัวหน้า 
   5.1.2 นางสาวกัลยา   เหลือธิ   กรรมการ 
   5.1.3 นางสาวอนรรฆพร  ช่อลัดดา   กรรมการ 
   5.1.4 นายทรงพล   วงศ์พระราม  กรรมการ 
   5.1.5 นายวศรินทร์   ใจเที่ยง   กรรมการ 
  5.1.6 นางสาวพัทธ์ธีรา   นามเดช   กรรมการและเลขานุการ 
หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี้ 
  1. วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา 
  2. จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์ของ ก.ค.ศ.  
  3. น าเสนอแผนอัตราก าลังของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4. รวบรวมและรายงานข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาเก่ียวกับจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกตามวุฒิ สาขาวิชาเอก ฯลฯ              
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 
 5. เสนอความต้องการจ านวนและอัตราต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 
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สถานศึกษาจ าแนกตามสาขาวิชาที่ขาดแคลนตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  6. รวบรวมรายชื่อและข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายเสนอต่อ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบและเสนอต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  7. พิจารณาให้ความเห็นชอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายมาปฏิบัติงาน 
ในสถานศึกษา 
  8. ด าเนินการเกี่ยวกับการย้าย โอน การเกษียณอายุราชการและการช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
  9. ด าเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 10. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
 11. น าแผนอัตราก าลังมาก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือน าเสนอ         
อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาและหรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณีพิจารณาอนุมัติ 
 12. จัดท าแผนงาน/โครงการงานวางแผนอัตราก าลัง 
 13. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
 14. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย 
 5.2 สรรหาอตัราก าลัง 
   5.2.1 นางสุนิศา   คณะภักดิ์  หัวหน้า 
   5.2.2 นางสาวจุฑาภรณ์   แสนเพ็ชร  กรรมการ 
   5.2.3 นางสาวอนรรฆพร  ช่อลัดดา   กรรมการ 
   5.2.4 นางสาวพรปวีร์   จันทร์ธรรม  กรรมการ 
   5.2.5 นางสาวพัทธ์ธีรา  นามเดช   กรรมการและเลขานุการ 
หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี ้
  1. จัดท าแผนงาน/โครงการของงานฝ่ายบุคคล โครงการจ้างบุคลากร ค าสั่งจ้าง ค าสั่งเลิกจ้าง 
ท าสัญญาจ้าง ทะเบียนคุมการจ้าง 
  2. ด าเนินการสรรหาเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสถานศึกษากรณีท่ีได้รับมอบอ านาจจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
  3. ด าเนินการสรรหาและจัดจ้างบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า หรือลูกจ้าง
ชั่วคราวตามเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  4. ด าเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวของโรงเรียนโดยใช้เงินอุดหนุนและเงินรายได้ของโรงเรียนภายใต้หลักเกณฑ์
และวิธีการที่โรงเรียนก าหนด 
  5. จัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ส านักงานและลูกจ้าง
ชั่วคราวทุกภาคเรียน 
  6. ด าเนินการเกี่ยวกับค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัยโดยใช้เงินรายได้ของโรงเรียนภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่โรงเรียนก าหนด  
  7. จัดท ารายงานการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบต่อผู้บริหารสถานศึกษาโดยผ่านตามล าดับขั้น 
  8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย 
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6. งานพฒันาบคุลากร  
     นางปราณี       นุชเจริญผล หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร 
 6.1 พฒันาบุคลากร 
   6.1.1 นางปราณี   นุชเจริญผล  หัวหน้า 
   6.1.2 นางจุรีย์   อินทรเนตร  กรรมการ 
   6.1.3 นางสาวเตือนใจ   ตรีเนตร   กรรมการ 
  6.1.4 นางพรรณภัทร   พานทอง  กรรมการ 
  6.1.5 นางสาวทวิชา  เขียวรักษา  กรรมการ 
   6.1.6 นางสาวปาจรีย์  ในวิกุล   กรรมการ 
   6.1.7 นายทรงพล   วงศ์พระราม  กรรมการ 
   6.1.8 นางสาวสุภัสร   พรมสุวรรณ  กรรมการ 
  6.1.9 นางสุนิศา   คณะภักดิ์  กรรมการ 
  6.1.10 นางสาวกรรณิกา  สิทธิมโน   กรรมการ 
  6.1.11 นางสาววรรณวิภา  วงษ์ภักดี  กรรมการ   

6.1.12 นางสาวพัทธ์ธีรา   นามเดช   กรรมการและเลขานุการ 
หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี้ 

1. ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ ความจ าเป็นในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
 2. จัดท าแผนงาน โครงการงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
 3. ก าหนดและด าเนินการจัดการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานที่เห็นว่าเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. จัดท าทะเบียนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อจัดท าเป็น 
สารสนเทศด้านสถิติจ านวนชั่วโมงท่ีบุคลากรในโรงเรียนได้รับการพัฒนาในแต่ละปี 
 5. สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาและเครือข่ายสถานศึกษา                   
ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 6. ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  7. สนับสนุนและส่งเสริมการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  8. ประเมินผลการพัฒนาบุคลากร สรุปผลการพัฒนาและจัดท ารายงานเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
  9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย 

 6.2 งานประเมนิครผููช้ว่ย 
   6.2.1. นางจารุ    บริบูรณ์   หัวหน้า 
   6.2.2. นางสาววรรณวิภา  วงษ์ภักดี  กรรมการ 
   6.2.3. นางสาวพัทธ์ธีรา   นามเดช   กรรมการและเลขานุการ 
 



๑๙ 
 
หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี ้
 1. ด าเนินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการส าหรับบุคลากรทางการศึกษาหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนา  
อย่างเข้มส าหรับผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในต าแหน่งครูผู้ช่วยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
  2. จัดท าเอกสารแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับ                     
การบรรจุใหม่ 
  3. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในต าแหน่งครูผู้ช่วยเป็นระยะ ๆ ตามแบบประเมิน ก.ค.ศ.ก าหนดและ             
ในการประเมินแต่ละครั้งให้ประธานกรรมการและแจ้งผลการประเมินให้ครูผู้ช่วยและผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ทราบ 
  4. รายงานผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5. ด าเนินการแต่งตั้งหรือสั่งให้พ้นจากสภาพการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามอ านาจหน้าที่
ที่กฎหมายก าหนดหรือเมื่อได้อนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
  6. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
 7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย 

 6.3 งานยกย่องเชดิชเูกยีรติ 
  6.3.1 นายณัฐเมศวร์                วรรณขาว  หัวหน้า 
  6.3.2 นางสาวสุภัสร                พรมสุวรรณ  กรรมการ 
  6.3.3 นางสาวพัทธ์ธีรา             นามเดช   กรรมการ 
  6.3.4 นายทรงพล                   วงศ์พระราม  กรรมการและเลขานุการ 
หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี ้
  1. จัดท าแผนงาน โครงการเพ่ือจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
 2. วางแผนด าเนินการคัดเลือกสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นประเภทต่าง ๆ อย่างเป็น
ระบบทุกปี เช่น ครูดีไม่มีวันลา ครูดีในดวงใจ ครูดีไม่มีอบายมุข ฯลฯ 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ 
  4. สร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการยกย่องเชิดชู
เกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่นและมีคุณงามความดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดหรือกรณีอ่ืนตามความเหมาะสม 
  5. ด าเนินการจัดหาและมอบของขวัญในการแสดงความยินดีที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 6. จัดท าเกียรติบัตรการยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่าง ๆ 
  7. จัดท าทะเบียนผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแยกประเภท           
ให้เป็นปัจจุบัน เป็นระบบและรายงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
  8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย 
 
 



๒๐ 
 
 6.4 งานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ 
   6.4.1 นางสาวณัฐสุดา   สุภารัตน์  หัวหน้า  
   6.4.2 นางสาวปาจรีย์    ในวิกุล   กรรมการและเลขานุการ 
หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี ้
  1. ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาของบุคลากร          
พร้อมทั้งศึกษาประวัติข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาของบุคลากรที่ได้รับ                    
ในปีต่าง ๆ 
  2. ส ารวจ ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  3. ด าเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
 4. ด าเนินการรวบรวม จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาของ
บุคลากร เช่น ชั้นตราที่ได้รับ ปีที่ได้รับ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ตอนที่ วันที่/เดือน/ปี หน้า ล าดับที่ เล่มที่
และปัจจุบันชั้นตราที่ก าลังขอและปีใด ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันและเป็นระบบ 
  5. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
  6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย 

7. งานสารสนเทศ  
                        นายทรงพล         วงศ์พระราม        หัวหน้างานสารสนเทศ 

 7.1 งานสารสนเทศฝา่ยบคุคล 
   7.1.1  นายทรงพล            วงศ์พระราม  หัวหน้า 
   7.1.2  นางสาวทวิชา   เขียวรักษา  กรรมการ 
   7.1.3  นางสาวณัฐสุดา   สุภารัตน์  กรรมการ 
   7.1.4  นางสาวศิรินาฎ   หอมขจร  กรรมการ 
   7.1.5  นายณัฐเมศวร์  วรรณขาว  กรรมการ 
  7.1.6  นางสาวปลายมาศ  เชิดชูชัย   กรรมการ 
  7.1.7  นางสาวสุทธดา   พรหมชมพู  กรรมการ 
  7.1.8  นางสาวผณินทรา  จันปาลี   กรรมการ 
  7.1.9  นางสาวอนรรฆพร ช่อลัดดา   กรรมการ 
  7.1.10 นางสาวสุภัสร   พรมสุวรรณ  กรรมการ 
  7.1.11 นายณัฐภัทร  รอตเอ่ียม  กรรมการ 
  7.1.12 นางสาวมุกระวี  บุรีมาศ   กรรมการ 
  7.1.13 นางสาวปาริฉัตร  ข ายะบุญ  กรรมการ 
  7.1.14 นายวศรนิทร์   ใจเที่ยง   กรรมการ 
  7.1.15 นางสาวกนกพัฒน์  พูลสวัสดิ์  กรรมการ 
  7.1.16 นางสาวพัทธ์ธีรา  นามเดช             กรรมการและเลขานุการ 



๒๑ 
 
หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี ้
  1. ศึกษาวิเคราะห์ วางแผนการจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารให้สามารถด าเนินงานได้                               
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. ก าหนดแนวทางและวิธีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร ผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และผลการด าเนินงานของกลุ่มงานที่รับผิดชอบไปในทิศทางเดียวกัน 
  3. ด าเนินการพัฒนางานสารสนเทศของฝ่ายบุคคลให้มีความทันสมัยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  4. ด าเนินการจัดท าและเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  5. ก ากับ ติดตาม ประสานงานและเก็บรวบรวมข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้เป็นปัจจุบัน  
 6. รวบรวมข้อมูล สรุปวิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูล จัดท าสารสนเทศประจ าปี 
  7. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
  8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย 

          7.2 ระบบฐานข้อมลูกลาง (Big Data)/ (PSC) 
  7.2.1 นายทรงพล   วงศ์พระราม  หัวหน้า 
   7.2.2 นางสาวศิรินาฏ   หอมขจร  กรรมการ  
   7.2.3 นางสุนิศา   คณะภักดิ์  กรรมการ  
   7.2.4 นางสาวพัทธ์ธีรา  นามเดช   กรรมการ 
   7.2.5 นางสาวทวิชา  เขียวรักษา  กรรมการและเลขานุการ 
หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี ้
  1. ด าเนินการวางแผน ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาในระบบฐานข้อมูลกลาง          
(Big Data) ให้มีความครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน 
  2. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
  3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย 

 7.3 สารสนเทศดว้ยระบบ SESA 1.1 
  7.3.1 นางสาวศิรินาฏ   หอมขจร  หัวหน้า 
   7.3.2 นางสาววิธุลดา   เรืองสิริ   กรรมการและเลขานุการ  
หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี ้
 1. จัดท าสารสนเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ SESA 1.1 ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
 2. จัดท ารายงานประวัติข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ SESA 1.1 ต่อ 
ผู้บริหารสถานศึกษา 
  3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย 
 
 



๒๒ 
 
 7.4 ระบบฐานขอ้มลูข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา EMIS 
   7.4.1 นางสาวณัฐสุดา  สุภารัตน์  หัวหน้า 
  7.4.2 นางสาวพัทธ์ธีรา   นามเดช   กรรมการและเลขานุการ 
 หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี ้
 1. ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ EMIS ให้ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน 
 2. จัดท ารายงานประวัติข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ EMIS ต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
 3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย 

 7.5 งานประเมนิการปฏบิัตงิานประจ าปฝีา่ยบุคคล 
   7.5.1 นายทรงพล   วงศ์พระราม  หัวหน้า 
   7.5.2 นางปราณี   นุชเจริญผล  กรรมการ 
   7.5.3 นางสาววรรณวิภา  วงษ์ภักดี  กรรมการ 
   7.5.4 นายณัฐเมศวร์  วรรณขาว  กรรมการ 
   7.5.5 นางสาวทวิชา  เขียวรักษา  กรรมการและเลขานุการ 
หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี ้
 1. ส ารวจข้อมูล ภาระงานในฝ่ายบุคคลรวมถึงสภาพปัญหา เพื่อจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของฝ่ายบุคคลทุกปีการศึกษา  
 2. สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน และเสนอผลการประเมินต่อผู้บริหารและคณะครูทุกท่าน 
ในโรงเรียนทราบ 
  3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย 
  



๒๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   

แผนผังการบรหิารงานฝ่ายวิชาการ 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
ว่าท่ีร้อยเอกอาจินต์ จรญูผล 

รองผูอ้ านวยการโรงเรยีนฝา่ยวชิาการ 
นางสาวหนูแปง ปะกิระคะ 

ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการสถานศกึษาฝา่ยวิชาการ 
นางเพราพิลาส สวรรค์รตัน ์

งานพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา 
นางสาวเนตรนภา พูลเพิ่ม 

 

งานพฒันาสือ่และเทคโนโลยี
สารสนเทศวชิาการ 
นายสุเมธ ค าลอย 

งานนโยบายและแผน 
นางเพราพิลาส สวรรค์รตัน ์

 

งานวจิยัและพฒันาคณุภาพ
การศกึษา 

นางสาวสุภสัร พรมสุวรรณ 

งานประเมนิผล 
การด าเนนิงานวิชาการ 
นายวัชระ บ ารุงพงษ ์

 

งานบรหิารสง่เสรมิและพฒันาวชิาการ 
รองผูอ้ านวยการโรงเรยีนฝา่ยวชิาการ 

กลุม่สาระการเรยีนรู ้
1.ภาษาไทย   :  นางตะวัน พลภักดี 
2.วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี : นางจารุ บริบูรณ์ 
   หวัหน้ากลุม่วชิาสอนเทคโนโลยีนางวัชรินทร ขุนโขลนอนุสรณ์ 
3.คณิตศาสตร์  :  นางสาวนงลักษณ์ ศรีวลัย 
4.สงัคมศกึษาฯ :  นางนันท์นภัส วิกรานต์วงษ์ 
5.ภาษาต่างประเทศ  :  นางสาวสุทธดา พรหมชมพู 
6.การงานอาชีพ  :    นางสาวพัทธ์ธีรา เทียนทอง 
7.สขุศกึษาและพลศกึษา  : นายวิทวุฒิ เถาว์ทวี 
8.ศลิปะ   :  นางสาวนันทรัตน์ ความชอบ 
9.กจิกรรมแนะแนว  :  นางภัสรา คมข า 
10.กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน  :  นายณัฐเมศวร์ วรรณขาว 
 

งานพฒันาหอ้งเรยีนพเิศษ 
นางสาวกรรณิการ์  มั่งคั่ง 

นางสาวจุฑาภรณ์  แสนเพ็ชร 
 

งานประกนัคณุภาพการศกึษา 
นางชุติมา ปณะราช 

งานส านกังานกลุม่บรหิารงานฝา่ยวิชาการ 
นางเพียงฤทัย โรจนสโรจน ์

งานแผนและพสัดสุ านกังาน นางสาวจิราพร แช่มชื่น 

เลขานกุารส านกังาน นางสาวนสิา ภู่ทัด 
งานสารบรรณวชิาการ นางสาวอนงค์นาฎ แสนใหญ ่
 

งานนเิทศการเรยีนการสอน 
นางทิพรัตน์ ศิริพรม 

 

งานชมุชนแห่งการเรยีนรูว้ชิาชพี 
(PLC) 

นางพรรณภัทร พานทอง 

งานระบบจดัเกบ็ขอ้มลูนกัเรยีน
รายบคุคล (DMC) 

นางสาวจารุพัฒน์ ธนกีรติชัยวงษ ์
งานระเบยีนและทะเบยีนนกัเรยีน 

นางสาวสิรินาถ จิรโรจนาการ  

หวัหนา้ฝา่ยวชิาการ 
นางชุติมา ปณะราช 

งานวดัและประเมนิผลการจดัการเรยีนรู ้
นางสาววิธุลดา เรืองสิร ิ

งานระบบปจัจยัพืน้ฐาน 
นกัเรยีนยากจน (CCT) 
นางสาวกิตติยา ชัยนิชู 

งานพฒันาแหลง่เรยีนรู ้
นางสาวพุทธพร  วิโนทพรรษ ์



๒๔ 
 
  

 
 ฝา่ยวชิาการจ าแนกงานออกเปน็กลุม่งานต่างๆ ประกอบดว้ยบุคคล คณะกรรมการ   
หนา้ทีร่บัผดิชอบดังต่อไปนี้ 

  1. นางสาวหนูแปง  ปะกิระคะ รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ   
  2. นางเพราพิลาส สวรรค์รัตน์    ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ 

หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
   3. นางชุติมา   ปณะราช  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
        หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
  4. นางเพียงฤทัย  โรจนสโรจน ์ งานส านักงานฝ่ายวิชาการ  
      5. นางสาวเนตรนภา พูลเพิ่ม  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   
   6. นางสาวกรรณิการ์   มั่งค่ัง   หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ MEP 
   7. นางสาวจุฑาภรณ์ แสนเพ็ชร หัวหน้งานห้องเรียนพิเศษ Gifted  
                     8. นางสาววิธุลดา  เรืองสิริ  หัวหน้างานวัดและประเมินผลการเรียนรู้   
                     9. นายนัฐพงษ์   เอกวุธ  รองหัวหน้างานวัดและประเมินผลการเรียนรู้   
   10. นางสาวสิรินาถ จิรโรจนาการ  หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน 

11. นางทิพรัตน์  ศิริพรม  หัวหน้างานนิเทศการเรียนการสอน   
                     12. นายวชัระ  บ ารุงพงษ์ หัวหน้างานประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ 
 13. นางสาวสุภัสร พรมสุวรรณ หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๑4. นายสุเมธ  ค าลอย   หัวหน้างานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศวิชาการ 
  15. นายชนาธิป  วันนู  รองหัวหน้างานวัดและประเมินผลการเรียนรู้   

1๒. นางพรรณภัทร  พานทอง  หัวหน้างานชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 
 1๓. นางสาวจารุพัฒน์  ธนกีรติชัยวงษ์ หัวหน้างานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  
     (DMC) 
 1๔. นางสาวกิตติยา  ชัยนิชู   หัวหน้างานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(CCT) 
  ๑๕. นางสาวพุทธพร    วิโนทพรรษ หัวหน้างานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
  1๖. นางสาวจิราพร  แช่มชื่น   งานแผนและพัสดุส านักงาน 
    ๑๗. นางสาวอนงค์นาฎ  แสนใหญ่ งานสารบรรณวิชาการ 
  ๑๘. นางสาวนิสา  ภู่ทัด    เลขานุการส านักงานฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 

ฝา่ยวชิาการ 
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1. รองผูอ้ านวยการโรงเรยีนฝา่ยวชิาการ                    นางสาวหนแูปง ปะกริะคะ 
 หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบดงันี้ 

             1. รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน เมื่อผู้อ านวยการโรงเรียนไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 2. การจัดท านโยบายและแผน 
  2.1 การรวบรวมข้อมูล การจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียนและวิชาการ 
 2.2 การจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนงานวิชาการและปฏิทิน 
       ปฏิบัติงานวิชาการ 
 2.3 การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของโรงเรียน 
 3. การบริหารงานวิชาการ 
 3.1 การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายวิชาการ 
 3.2 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
 3.3 การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา 
 3.4 การจัดกลุ่มการเรียนของนักเรียน 
 3.5 การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
 3.6 การวัดผลประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
 3.7 จัดการนิเทศการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 3.8 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 4. การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ 
  4.1 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
  4.2 การจัดสอนซ่อมเสริม 
  4.3 การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
  4.4 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 
  4.5 การพัฒนาบุคลากร ด้านวิชาการ 
  4.6 การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
  4.7 สร้างบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียน 
     4.8 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
     4.9 การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
  4.10 ประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา องค์กร หน่วยงานและ 
   สถานประกอบการอ่ืน 
  4.11 ส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการ 
   และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
 5. การวัดผลประเมินผลการเรียน /งานทะเบียนนักเรียน/การเทียบโอนผลการเรียน 
  5.1 การด าเนินการวัดผลประเมินผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน 
  5.2 การสร้างและปรับปรุงเครื่องมือวัดผลการเรียน 
  5.3 การจัดให้มีเอกสารและแบบฟอร์มเก่ียวกับการวัดผลประเมินผลการเรียน 
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  5.4 การด าเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการวัดผลประเมินผลการเรียน 
  5.5 การจัดท า GPA และการจัดท าหลักฐานผลการเรียนและการจบหลักสูตรของนักเรียน 
  5.6 การจัดท าทะเบียนนักเรียนและออกใบรับรองการเป็นนักเรียน 
  6. ประเมินผลวิจัยและพัฒนางานบริหารวิชาการ 
  6.1 การประเมินผล/วิจัยและพัฒนางานบริหารวิชาการ 
  6.2 การประเมินผลและวิจัย พัฒนางานด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
          7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย 

2. ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการสถานศกึษาฝ่ายวชิาการ   นางเพราพลิาส สวรรคร์ัตน ์   
    หวัหนา้ฝา่ยวชิาการ       นางชตุมิา  ปณะราช 
หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี้ 
 1. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการในกรณีรองผู้อ านวยการโรงเรียนไม่อยู่ 

2. ติดตามดูแลและรายงานปัญหาการปฏิบัติงานของบุคลากรทางด้านวิชาการ 
3. เป็นกรรมการวิชาการกลุ่มบริหารงานฝ่ายวิชาการ 
4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3. งานคณะกรรมการบรหิารฝา่ยวชิาการ          
  1. นางสาวหนูแปง   ปะกิระคะ  ประธานกรรมการ 
 2. นางเพราพิลาส  สวรรค์รัตน์         รองประธานกรรมการ 
 3. นางชุติมา    ปณะราช   รองประธานกรรมการ 
 4. นางตะวัน    พลภักดี            กรรมการ 

 5. นางจารุ   บริบูรณ์   กรรมการ 
 6. นางวัชรินทร    ขุนโขลนอนุสรณ์  กรรมการ 
  7. นางสาวนงลักษณ์  ศรีวลัย   กรรมการ 

 8. นางนันท์นภัส  วิกรานต์วงษ์  กรรมการ 
 9. นางสาวสุทธดา  พรหมชมพู  กรรมการ 
 10. นางสาวพัทธ์ธีรา   เทียนทอง  กรรมการ 
 11. นายวิทวุฒ ิ  เถาว์ทวี   กรรมการ 
 12. นางสาวนันทรัตน์  ความชอบ  กรรมการ 
 13. นางภัสรา  คมข า   กรรมการ 
 14. นายณัฐเมศวร์  วรรณขาว  กรรมการ 
 15. นางสาวสิรินาถ  จิรโรจนาการ  กรรมการ 
 16. นางทิพรัตน์  ศิริพรม    กรรมการ 
 ๑๗. นางสาวพุทธพร   วิโนทพรรษ์  กรรมการ   

 1๘. นางพรรณภัทร  พานทอง  กรรมการ 
  ๑๙. นางสาวกรรณิการ์  มั่งค่ัง   กรรมการ 
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 ๒๐. นางสาวจารุพัฒน์  ธนเกียรติชัยวงษ์  กรรมการ 
 ๒๑. นายวัชระ   บ ารุงพงษ์  กรรมการ 
 2๒. นางสาวเนตรนภา  พูลเพิ่ม   กรรมการ 
 2๓. นางสาวสุภสัร  พรมสุวรรณ  กรรมการ 
  ๒๔. นางสาวจุทาภรณ์  แสนเพ็ชร  กรรมการ 
 2๕. นางสาวกิตติยา   ชัยนิช ู   กรรมการ 
 2๖. นายนัฐพงษ์   เอกวุธ   กรรมการ 
 2๗. นางสาววธิุลดา   เรืองสิริ   กรรมการ 
 2๘. นางสาวนิสา   ภู่ทัด   กรรมการ 
  2๙. นายสุเมธ   ค าลอย   กรรมการ 
 ๓๐. นายชนาธิป   วันนู   กรรมการ 
  ๓๑. นางเพียงฤทัย   โรจนสโรจน ์  กรรมการและเลขานุการ 
 ๓๒. นางสาวจิราพร  แช่มชื่น           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๓๓. นางสาวอนงค์นาฎ แสนใหญ่   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี ้
 1. วางแผนพัฒนาการเรียนการสอน การจัดแผนการเรียน วางแผนการจัดอัตราก าลังครูตามความเหมาะสม 

          2. พิจารณาการใช้ทรัพยากรและแหล่งวิชาการในท้องถิ่นให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนให้มากท่ีสุด 
 3. ด าเนินการเรื่องการวัดผลและประเมินผลตามระเบียบ 
 4. นิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน 
 5. ติดตามผลและประเมินผลการใช้หลักสูตร 
 6. เป็นที่ปรึกษาในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ 
 7. ปรับปรุงรายวิชาเลือกต่าง ๆ ในโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของท้องถิ่นและเหมาะสมกับบุคลากร 
 8. จัดแนะแนวการศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพ และระดับอุดมศึกษา 
 9. รายงานผลการพัฒนาการเรียนการสอนต่อผู้อ านวยการโรงเรียนทุกภาคเรียน 
 10. ประเมินผลการด าเนินงาน ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. งานบรหิารสง่เสรมิและพฒันาวชิาการ  
  1. นางสาวหนูแปง   ปะกิระคะ  หัวหน้างาน 

 2. นางเพราพิลาส  สวรรค์รัตน์         รองหัวหน้างาน 
 3. นางชุติมา    ปณะราช   รองหัวหน้างาน 

 4. นางตะวัน    พลภักดี            กรรมการ 
 5. นางจารุ   บริบูรณ์   กรรมการ 
 6. นางวัชรินทร    ขุนโขลนอนุสรณ์  กรรมการ 

 7. นางสาวนงลักษณ์  ศรีวลัย   กรรมการ 
  8. นางนันท์นภัส  วิกรานต์วงษ์  กรรมการ 



๒๘ 
 

 9. นางสาวสุทธดา  พรหมชมพู  กรรมการ 
 10. นางสาวพัทธ์ธีรา   เทียนทอง  กรรมการ 
 11. นายวิทวุฒ ิ  เถาว์ทวี   กรรมการ 
 12. นางสาวนันทรัตน์  ความชอบ  กรรมการ 
 13. นางภัสรา  คมข า   กรรมการ 
 ๑๔. นางสาวพุทธพร    วิโนทพรรษ์  กรรมการ 
 ๑๕. นางสาวกรรณิการ์  มั่งค่ัง   กรรมการ 
 ๑๖. นางสาวจุฑาภรณ์  แสนเพ็ชร   กรรมการ 
 1๗. นางสาววิธุลดา   เรืองสิริ     กรรมการ 

  1๘. นางสาวสิรินาถ  จิรโรจนาการ  กรรมการและเลขานุการ 
 1๙. นายณัฐเมศวร์  วรรณขาว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๒๐. นางสาวเนตรนภา  พูลเพิ่ม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี ้
 1. แก้ไขปัญหาเรื่องการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 
 2. ให้ข้อเสนอแนะกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการหาแหล่งวิทยากรภายนอกโรงเรียน 
 3. แก้ไขปัญหาเรื่องการจัดสอนและปรับปรุงกระบวนการสอนซ่อมเสริมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  
 4. ส่งเสริมและให้ข้อเสนอแนะเรื่องการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียน     
          5. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักสูตร 
          6. นิเทศและพัฒนาครูทางด้านวิชาการ ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนางานวิชาการสูงขึ้น 
          7. เสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียน ได้แก่ การจัดป้ายนิเทศ ศูนย์การเรียน ห้องพิพิธภัณฑ์  
การจัดนิทรรศการ ศูนย์สื่อและศูนย์นวัตกรรม เป็นต้น 
          8. ส่งเสริมการวิเคราะห์  วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
          9. ประเมินผลการด าเนินงาน 

10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

5. งานส านกังานฝา่ยวชิาการ  
        1. นางเพียงฤทัย               โรจนสโรจน ์ หัวหน้างาน 
       2. นางสาวจิราพร              แช่มชื่น                     งานแผนและพัสดุส านักงาน 
        ๓. นางสาววิภาดา              ชรากลาง   งานแผนและพัสดุส านักงาน  
        ๔. นางสาวอมรรัตน์            ศุภศรี  งานแผนและพัสดุส านักงาน  
        ๕. นางสมพร                    คชบาง      งานนิสิตฝึกประสบการณ์สอน  
        ๖. นางนันท์หทัย               อินทรีย์สุข  งานนิสิตฝึกประสบการณ์สอน 
 ๗. นางสาวปาริฉัตร  ข ายะบุญ  งานการจัดการเรียนการสอน 
        ๘. นางสาวสิรินาถ  จิรโรจนากร งานทะเบียนโรงเรียน 
        ๙. นางสาวอิศราภรณ์  ไชยบุตร   งานทะเบียนโรงเรียน 
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        ๑๐. นางสาววธิุลดา เรืองสิริ  งานวัดผลและประเมินผล 
        ๑๑. นางสาวอนงค์นาฎ       แสนใหญ่  งานสารบรรณวิชาการ        
        ๑๒. นางสาวนิสา  ภู่ทัด  เลขานุการส านักงาน  
หนา้ทีค่วามรบัผิดชอบดงันี ้

1. เบิกจ่าย พัสดุ ลงทะเบียนครุภัณฑ์ของกลุ่มวิชาการ 
 2. ลงทะเบียนรับส่งหนังสือราชการในกลุ่มวิชาการ 

3. โต้ตอบหนังสือราชการ 
 4. ประสานงานกับฝ่ายและกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับหนังสือราชการ 
 5. ประสานเอกสารเบิกจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงนักเรียน-ครู ที่เข้าร่วมกิจกรรมนอกโรงเรียน 
 6. ประสานงานและจัดเตรียมเอกสารรายชื่อนักเรียนทุกห้องเรียน 
 7. จัดท าเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ ของงานวิชาการ ได้แก่ แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ ฯลฯ 
  8. ประสานงานกับมหาวิทยาลัยและนิสิต การจัดการเรียนการสอน ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานของนิสิต      
ฝึกประสบการณ์การสอน 
 9. รวบรวมค าสั่งต่างๆ  

10. ประเมินผลการด าเนินงาน 
 11. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

6. งานนโยบายและแผนงานฝา่ยวชิาการ   
          1. นางเพราพิลาส สวรรค์รัตน์         หัวหน้างาน 
       หัวหน้างาน “โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล”  
 2. นางชุติมา   ปณะราช   รองหัวหน้างาน  

3. นางสาวกิตติยา  ชัยนิช ู   หัวหน้างาน “โรงเรียนมาตรฐานสากล” 
4. นางสาวกัลยา  เหลือธิ    หัวหน้างาน “โรงเรียนสุจริต” 
5. นางสาวทิพย์วดี  ปิ่นยะกุล   หัวหน้างาน “หลักสูตรการเรียนรู้เขตพิเศษภาค
       ตะวันออก EEC” 
6. นางปานรนี   คุณพิทักษ์   หัวหน้างาน “การจัดการเรียนรู้สู่ประชาคม 

        อาเซียน” 
7. นางสาวนันทรัตน์  ความชอบ   หัวหน้างาน “การศึกษาเพ่ือการมีงานท า” 

                     8. นายพูลทรัพย์  สุตะโท    หัวหน้างาน “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง” 
                     9. นายแสงทอง   แจ้งอุบล   หัวหน้างาน “ห้องเรียน ICT” 
                   ๑๐. นางภัสรา    คมข า    หัวหน้างาน “กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา” 
                   ๑๑. นางณัชชารีย์   วิจิตธัญโรจน ์  หัวหน้างาน “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” 
                   1๒. นางตะวัน   พลภักดี            กรรมการ 

         ๑๓. นางจารุ  บริบูรณ ์  กรรมการ 
         1๔. นางวัชรินทร   ขุนโขลนอนุสรณ์  กรรมการ 
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                   1๕. นางสาวนงลักษณ์ ศรีวลัย   กรรมการ 
                   ๑๖. นางนันท์นภัส  วิกรานต์วงษ์  กรรมการ 
                   1๗. นางสาวสุทธดา พรหมชมพู  กรรมการ 
                   1๘. นางสาวพัทธ์ธีรา  เทียนทอง  กรรมการ 
                   1๙. นายวิทวฒุิ  เถาว์ทวี   กรรมการ 
                   ๒๐. นางสาวนันทรัตน์ ความชอบ  กรรมการ 
                   2๑. นางสาววิธุลดา  เรืองสิริ     กรรมการ 
                   2๒. นางสาวสิรินาถ จิรโรจนาการ  กรรมการ 
                   2๓. นายณัฐเมศวร์ วรรณขาว  กรรมการ 
                   2๔. นางสาวเนตรนภา พูลเพิ่ม    กรรมการ 
                   2๕. นายวัชระ   บ ารุงพงษ์    กรรมการและเลขานุการ  
                   2๖. นายสุเมธ   ค าลอย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี ้
  1. วิเคราะห์นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ประสานงานกับคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน              
จัดท านโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน        
           2. จัดท าแผนปฏิบัติการระยะกลางและประจ าปีให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน 
  3. ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ของฝ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่าง ๆ  
  4. ชี้แจงแนะน าการเขียนโครงการให้กับฝ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้และงานให้สอดคล้องกับส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และแผนยุทธศาสตร์             
ของโรงเรียน 
  5. จัดท าแผนการรับนักเรียนตามนโยบายการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประสานกับหน่วยงานในการรายงานผล                  
การรับนักเรียน สรุปผลการรับนักเรียนรายงานต่อผู้บังคับบัญชา ติดตาม ดูแล ประเมินผลและพัฒนาระบบการท างาน
การรับนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
  ๖. จัดท าปฏิทินประจ าปีของโรงเรียน 
  ๗. ประสานงาน จัดท ารายงานด้านแผนงาน และนโยบายของโรงเรียนกับหน่วยงานอ่ืน ๆ 
       ๘. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้งานวางแผนด าเนินการเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา  
ของโรงเรียน 
  ๙. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของโรงเรียน 
  ๑๐. ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
  1๑. ประเมินผลการด าเนินงาน 
  1๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 



๓๑ 
 
7. งานพฒันาหลกัสตูรสถานศึกษา       
  1. นางสาวเนตรนภา  พูลเพิ่ม   หัวหน้างาน 
 2. นางพรรณภัทร    พานทอง  รองหัวหน้างาน 
           3. นางจารุ     บริบูรณ์   กรรมการ 
 4. นางสาวภารินี    วงษ์จินดามณี  กรรมการ 
           5. นางวัชรินทร   ขุนโขลนอนุสรณ์  กรรมการ 
  6. นางสาวกนกพร   แนวเงินดี  กรรมการ 
  7. นางสาวสิรินาถ  จิรโรจนาการ  กรรมการ 
 8. นางสาวจุฑารัตน์  เชียงทอง  กรรมการ 
 9. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล  พรมพุฒ   กรรมการ 
           10. นายวิทวุฒ ิ  เถาว์ทวี   กรรมการ        
 11. นางสาวผณินทรา  จันปาลี   กรรมการ 
 1๒. นางสาวพุทธพร   วิโนทพรรษ์    กรรมการ 
 ๑๓. นางสาววิไลลักษณ์  ขาวอุทัย   กรรมการ 
 ๑๔. นางสาวกรรณิกา   สิทธิมโน    กรรมการ 
  ๑๕. นางนันท์นภัส    วิกรานต์วงษ์   กรรมการ 
  ๑๖. นายวุฒิชัย     อภัยจิตร  กรรมการ 
     ๑๗. นางสุนิศา     คณะภักดิ์   กรรมการ    
     ๑๘. นางสาวกัลยา    เหลือธิ     กรรมการ 
  ๑๙. นางสาวรพีพรรณ   เทียมเมฆ  กรรมการ 
  ๒๐. นางสาวเมลดา   ทองสิมา   กรรมการ 
  ๒๑. นายบวร   สุริยะแก้วเนรมิตร กรรมการ 
  ๒๒. นางสาวสุทธดา   พรหมชมพู  กรรมการ 
  ๒๓. นางเพียงฤทัย   โรจนสโรจน ์  กรรมการ 
  ๒๔. นางสาวปลายมาศ  เชิดชูชัย   กรรมการ 
  ๒๕. นางสาวจิราพร    จันทร์โสภา  กรรมการ 
  ๒๖. นางสาวสุวรรณรัตน์  วงศ์ชัยเพ็ง  กรรมการ 
  ๒๗. นางสาวณัฐสุดา   สุภารัตน์  กรรมการ 
  ๒๘. นายกิตติภาส   ศรีหะ   กรรมการ  
  ๒๙. นางสาวสุภัทรา     พรหมท้าว  กรรมการ 
  ๓๐. นางสาวมนัสว ี   ค าแสน   กรรมการ 
  ๓๑. นางสาวปรัชญา    วงเปลียว  กรรมการ 
  ๓๒. นางโชติกา   พลแสน   กรรมการ 
  ๓๓. นางค ามุก   ชมภูหลง  กรรมการ 
  ๓๔. นางสาวพัทธ์ธีรา   เทียนทอง  กรรมกร 



๓๒ 
 
  ๓๕. นายวัชระ   บ ารุงพงษ์  กรรมการ 
  ๓๖. นางสาวนุชร ี   หาญละคร  กรรมการ 
  ๓๗. นางสาวอมรรัตน์   ศุภศรี   กรรมการ 
  ๓๘. นางสาวประทุมรัตน์  พุ่มพงษ์   กรรมการ 
  ๓๙. นายกฤษณะ   อ่อนเอ้ือน  กรรมการ 
  ๔๐. นางสาวจุฑาภรณ์  แสนเพ็ชร  กรรมการ 
  ๔๑. นางสาวกรรณิการ์  มัง่คั่ง   กรรมการ 
  ๔๒. นายสุเมธ   ค าลอย   กรรมการ 
 ๔๑. นางทิพรัตน์     ศิริพรม   กรรมการและเลขานุการ  
 ๔๒. นางเกศิณี   เดชสังข์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๔๓. นางณิชกานต์   เจียมศิริ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี ้
        1. จัดท าโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
        2. จัดท าเอกสารหลักสูตรสถานศึกษา และเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
        ๓. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
และให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น 
สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  
        ๔. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและ 
หลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา  
        ๕. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดท าเอกสาร 
ประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย 
        ๖. ประเมินการใช้หลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ พัฒนาปรับปรุงการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและความต้องการท้องถิ่น 
        ๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

   ๗.๑ งานพฒันาหลกัสตูรและสง่เสริมห้องเรยีนพิเศษ Mini  English Program : MEP 
 ๑. นางสาวกรรณิการ์    มั่งค่ัง    หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ MEP  
 ๒. นางเพียงฤทัย        โรจนสโรจน ์  กรรมการ 
 ๓. นางสาวปลายมาศ   เชิดชูชัย   กรรมการ 
 ๔. นางสาวสุทธดา       พรหมชมพู  กรรมการ  
 ๕. นายสมภพ            งามโสภา  กรรมการ 
 ๖. นายกิตติภาส         ศรีหะ   กรรมการ 

  ๗. นางสาวอมรรัตน์     ศุภศรี   กรรมการ 
 ๘. นางประทุมรัตน์    พุ่มพงษ์   กรรมการ 
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  ๙. นางสาวรสสุคนธ์    ดาดวง   กรรมการ 
  ๑๐. นางสาวอิศราภรณ์   ไชยบุตร   กรรมการ 

 ๑๑. นางสาวอนงค์นาฎ    แสนใหญ่  กรรมการ 
 ๑๒. นายสุเมธ      ค าลอย   กรรมการและผู้ประสานงานโครงการ 

หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี ้
๑. จัดท าแผนงานโครงการพัฒนางานห้องเรียนพิเศษ MEP 
๒. ด าเนินการตามแผนงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ MEP 

  ๓. ให้ค าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ  MEP 
๔. จัดท าและพัฒนาหลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP 
๕. ร่วมกับคณะกรรมการวิชาการ ด าเนินการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลให้มี

ประสิทธิภาพ 
 ๖. ก ากับติดตามการปฏิบัติงานการพัฒนางานห้องเรียนพิเศษ MEP 
 ๗. จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาการเรียนการสอน ห้องเรียนพิเศษปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
 ๘. จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ห้องเรียนพิเศษ MEP  
 ๙. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาตามข้ันตอนทุกครั้ง ทุกงาน 
 ๑๐. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

    ๗.๒ งานพฒันาหลกัสตูรและสง่เสริมห้องเรยีนพิเศษ Gifted 
 ๑. นางสาวจุฑาภรณ์    แสนเพ็ชร  หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ Gifted 
 ๒ .นางเกศินี    เดชสังข์   กรรมการ 
 ๓. นางสาวนงลักษณ์    ศรีวลัย   กรรมการ   
 ๔. นายอภิชาติ   คงเพชร   กรรมการ 
 ๕. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิมลวรรณ  พันธุ์อยู่   กรรมการ 
 ๖. นายณัฐเมศวร์    วรรณขาว  กรรมการ 
 ๗. นางสาวรัชนี    เจียมตน   กรรมการและเลขานุการ  
 ๘. นางสาวอนงค์นาฎ    แสนใหญ่  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี ้
๑. จัดท าแผนงานโครงการพัฒนางานห้องเรียนพิเศษ Gifted 

  ๒. ให้ค าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ Gifted 
    ๓. ร่วมกับคณะกรรมการวิชาการ ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
ประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ 

๔. จัดท าแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ Gifted 
๕. ก ากับติดตามการปฏิบัติงานการพัฒนางานห้องเรียนพิเศษ Gifted 
๖. จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาการเรียนการสอน ห้องเรียนพิเศษปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
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   ๗. จัดท าวัสดุครุภัณฑ์ห้องเรียนพิเศษ Gifted 
  ๘. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาตามข้ันตอนทุกครั้ง ทุกงาน 

๙. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

8. งานการจัดการเรยีนการสอน 
   1. นางสาวปาริฉัตร   ข ายะบุญ  หัวหน้างาน 
   2. นางสาวกรรณิการ์   มั่งค่ัง   กรรมการ 
   ๓. นางสาวจุฑาภรณ์    แสนเพ็ชร  กรรมการ 
   ๔. นางตะวัน    พลภักดี            กรรมการ 
   ๕. นางจุรีย์    อินทรเนตร  กรรมการ 
   ๖. นางปราณี   นุชเจริญผล  กรรมการ 
   ๗. นางทิพรัตน์    ศิริพรม   กรรมการ 
  8. นางวัชรินทร    ขุนโขลนอนุสรณ์  กรรมการ 
  9. นางสาวนงลักษณ์  ศรีวลัย   กรรมการ 
   ๑0. นางนันท์นภัส  วิกรานต์วงษ์  กรรมการ 
   ๑1. นางสาวสุทธดา  พรหมชมพู  กรรมการ 
   ๑2. นางสาวพัทธ์ธีรา   เทียนทอง  กรรมการ 
   13. นายวิทวุฒ ิ   เถาว์ทวี   กรรมการ 
  14. นางสาวนันทรัตน์  ความชอบ  กรรมการ 
  ๑5. นางภัสรา     คมข า   กรรมการ 
  ๑6. นายสมชัย   ฉัตรพรไพบูลย์  กรรมการ 
  ๑7. นางสาวนุชร ี  หาญละคร  กรรมการ 
  ๑8. นางสาวเตือนใจ  ตรีเนตร   กรรมการ 
  19. นางชุติมา   ปณะราช  กรรมการ 
  ๒0. นายนัฐพงษ์   เอกวุธ   กรรมการ 
  ๒1. นางสาวรัชนี    เจียมตน   กรรมการและเลขานุการ 
หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี้ 
   1. ร่วมจัดท าปฏิทินวิชาการประจ าปีการศึกษา ก าหนดวันสอบ วันสอนซ่อมเสริม วันสอบแก้ตัวของแต่ละ
ระดับชั้น วันจัดกิจกรรมของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   2. ก ากับติดตามการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และแผนการสอนเพ่ือพัฒนางานในการเลื่อนวิทยฐานะ 
   3. ร่วมจัดกิจกรรมที่หลากหลายและสอดคล้องกับหลักสูตร โดยให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นผู้
ประสานงานและก ากับติดตาม 
   4. จัดภาระหน้าที่ครูฝ่ายการสอน ก าหนดครูให้เหมาะสมกับวุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถ และความถนัด 
   5. ก าหนดภาระหน้าที่ ชั่วโมงสอนของครูร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือน ารายละเอียดไปจัดท า
ตารางสอน   
 6. ก าหนดคุณสมบัติการรับครูใหม่ และด าเนินการคัดเลือก 
  ๗. ก ากับติดตามการด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ การพัฒนาความสามารถ 
ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ พร้อมก ากับการจัดการเรียนการสอนวิชา IS 
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9. งานวดัผลและประเมนิผลการเรยีนรู้                      
  1. นางสาววิธุลดา   เรืองสิริ   หัวหน้างาน 
 2. นายนัฐพงษ์    เอกวุธ   รองหัวหน้างาน 
          3. นางสาวจารุพัฒน์  ธนกีรติชัยวงษ์  กรรมการ 
 4. นางสาวนิสา    ภู่ทัด   กรรมการ 
           5. นายพงศกร   สวัสด ี   กรรมการ 
  6. นางสาวรพีพรรณ  เทียมเมฆ  กรรมการ 
  7. นางสาวเมลดา   ทองสิมา    กรรมการ 
 8. นางสาวมุกระวี  บุรีมาศ   กรรมการ 
 9. นางจารุ    บริบูรณ ์  กรรมการ 
           10. นางสาวผณินทรา  จันปาลี   กรรมการ        
 11. นางสาวจุฑารัตน์  เชียงทอง  กรรมการ        
 12. นายวุฒิภัทร        รัตนะวัน           กรรมการ    
 13. นางชัชมาส     กระจ่างถิ่น  กรรมการ 
 ๑๔. นายสมภพ    งามโสภา   กรรมการ 
 ๑๕. นางสาวปลายมาศ    เชิดชูชัย   กรรมการ 
 ๑๖. นางสาวสุภาวินี    ศรีปัญญา   กรรมการ 
 ๑๗. นางนันท์หทัย    อินทรีย์สุข   กรรมการ 
 ๑๘. นางสาวณัฐสุดา    สุภารัตน์   กรรมการ 
 ๑๙. นางสาวทวิชา   เขียวรักษา   กรรมการ   
 ๒๐. นายอดิศร์     เกตุนาค    กรรมการ 
 ๒๑. นายศรประกฤษฎ์    หมู่สะแก  กรรมการ 
 ๒๒. นางอรสา     บุตรสารส  กรรมการ 
 ๒๓.  นางสาววรรณิภา  วงษ์ภักดี  กรรมการ 
 ๒๔. นางสาวสุภสัร  พรมสุวรรณ  กรรมการ 
 ๒๕. นางสาวพัทธ์ธีรา  นามเดช   กรรมการ 
 ๒๖. นางสาวจิราพร  แช่มชื่น   กรรมการ 
 ๒๗. นางสาวสุภัทรา  พรหมท้าว  กรรมการ 
 ๒๘. นางสาวนภาพร   พฤฒามาตย์  กรรมการ 
 ๒๙. นางสาวสุรัตน์   ทองประเทศ  กรรมการ 
 ๓๐. นางสาวสุธรีะวรรณ   สุตะโท   กรรมการ 
 ๓๑. นางเตือนจิตร     กฤตลักษณ์  กรรมการ 
 ๓๒. นางสาวพรปวีณ์   จันทร์ธรรม  กรรมการ 
 ๓๓. นางณัสม์ชา   ศาลกลาง  กรรมการ 
 ๓๔. นางสาวศิรินาฏ  หอมขจร  กรรมการ 
 ๓๕. นางสาวทิพย์วดี  ปิ่นยะกูล  กรรมการ 
 ๓๖. นางสาวพัทธ์ธีรา  เทียนทอง  กรรมการ 
 ๓๗. นายวัชระ   บ ารุงพงษ์  กรรมการ 
 ๓๘. นางสาวยุวรีย์   ห่อไธสง   กรรมการ 
 ๓๙. นางสาวขนิษฐา  เฉียวกุล   กรรมการ  
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 ๔๐. นายชนาธิป     วันนู   กรรมการและเลขานุการ   
 ๔๑. นางสาวอภิญญา    แหวนวงษ ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 ๔๒. นางสาวชนากานต์  พุทธรักษา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี ้

1. ควบคุมดูแลให้การวัดผลและการประเมินผลการเรียนด าเนินไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
และนโยบายของโรงเรียน 
  2. ให้ค าแนะน า ความรู้และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการวัดผลและการประเมินผลแก่ครูเพ่ือพัฒนา 
เครื่องมือวัดผลให้มีประสิทธิภาพ 
          3. ให้ความรู้และค าแนะน าแก่ผู้ปกครองนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนเกี่ยวกับการจบหลักสูตร 
การสอบแก้ "0","ร" ,"มส" และ "มผ" 
          4. จัดท าเอกสารและแนวปฏิบัติในการบันทึกเวลาเรียนและการประเมินผลการเรียน 
          5. จัดท าเอกสารการวัดผลให้ความรู้แก่ครู ในเรื่องระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการวัดและ 
ประเมินผลการสร้างข้อสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ และด าเนินการเรื่องคลังข้อสอบ 
          6. จัดท าแบบฟอร์มและเก็บรักษาเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล 
          7. ด าเนินการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ จัดท าข้อสอบระหว่างภาคและปลายภาคเรียน 
          8. จัดท าแผน ปฏิทินงาน และแนวปฏิบัติในการจัดท าข้อสอบ การสอบแก้ตัว 
          9. ด าเนินการตรวจสมุดบันทึกเวลาเรียนและประเมินผลเพ่ือความถูกต้อง 
          10. ด าเนินการจัดท าแบบสรุปผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ในแต่ละภาคเรียนเสนอผู้บริหารเพื่อเป็นข้อมูล 
ในการปรับปรุงการเรียนการสอน 
          11. ด าเนินการเกี่ยวกับติดตามผลการสอบแก้ "0", "ร", "มส" และ "มผ" ส่งฝ่ายทะเบียนวัดผล 
          12. ประสานงานกับครูที่ปรึกษาชั้น ม.3 และ ม.6 ติดตามนักเรียนที่มีปัญหาการจบหลักสูตร 
          13. ติดตามผลการเรียนของนักเรียนให้มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 
          14. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย ทะเบียนและระเบียน ผลการเรียน GPA 

10. งานทะเบยีนนักเรยีน          
 1. นางสาวสิรินาถ   จิรโรจนาการ  หัวหน้างาน 
 2. นางสาวรพีพรรณ   เทียมเมฆ  รองหัวหน้างาน 
  ๓. นางอภิชญา  เต็นยะ   กรรมการ 
  ๔. นางสาวอิศราภรณ์   ไชยบุตร   กรรมการ 
           ๕. นางชัชมาส   กระจ่างถิ่น  กรรมการและเลขานุการ  
 ๖. นางสาวมุกระวี    บุรีมาศ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบ 
      1. หัวหน้างานทะเบียนให้ท าหน้าที่นายทะเบียนงานวิชาการของโรงเรียน 
       2. ให้ความรู้และค าแนะน าแก่ผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับวิธีการของระเบียนแสดงผลการเรียน  
และเอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ 
           3. จัดซื้อและจัดท าเอกสาร ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) แบบพิมพ์ประกาศนียบัตร (ปพ. 2) 
และเอกสาราชการอ่ืนๆ ให้ครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  
  4. ด าเนินงานในการจัดท าและจ าหน่ายทะเบียนนักเรียนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
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  5. ด าเนินการในการขอเปลี่ยนชื่อ สกุล วัน เดือน ปีเกิดของนักเรียน บิดามารดาให้เป็นไปตาม   
ระเบียบของทางราชการ 
  6. ตรวจสอบระบบผลการเรียนและด าเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐาน 
การประเมินผลการเรียนเพื่อเสนอหัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาอนุมัติการจบหลักสูตร  
  7. ด าเนินการออกเอกสารรับรองผลการเรียนเอกสารรับรองอ่ืนๆ แก่นักเรียนทุกระดับชั้น       
          8. จัดท าแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในงานทะเบียน 
          9. ด าเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว    
     10. จัดท าเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ประกาศนียบัตร (ปพ.2) รายงานผู้ส าเร็จการศึกษา    
(ปพ.3) และเอกสารราชการอ่ืนๆ ให้ครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
   11. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

11. งานระบบข้อมลูนักเรยีนรายบคุคล Data Management Center: DMC 
   1. นางสาวจารุพัฒน์   ธนกีรติชัยวงษ์  หัวหน้างาน 
  2. นางสาวกิตติยา  ชัยนิช ู   รองหัวหน้างาน 
            3. นางสาวสิรินาถ   จิรโรจนาการ  ครูที่ปรึกษา ม.๑/๑ 
  4. นางสาวมุกระวี   บุรีมาศ   ครูที่ปรึกษา ม.๑/๑ 
            5. นางสาวพรปวีณ์   จันทร์ธรรม  ครูที่ปรึกษา ม.๑/๒ 
   6. นางสาวอภิญญา    แหวนวงษ์  ครูที่ปรึกษา ม.๑/๒ 
   ๗. นางพิชญ์กานต์   เวียนงาม   ครูที่ปรกึษา ม.๑/๓ 
   ๘. นางสาวทวิชา   เขียวรักษา   ครูที่ปรึกษา ม.๑/๓ 
   ๙. นางสาวขนิษฐา   เฉียวกุล    ครูที่ปรึกษา ม.๑/๔ 

๑๐. นางสาวสุธรีะวรรณ   สุตะโท    ครูที่ปรึกษา ม.๑/๕ 
   ๑๑. นางสาวนิสา   ภู่ทัด    ครูที่ปรึกษา ม.๑/๕ 
    ๑๒. นางสาวสุนันทา   สุทธิธาทิพย์    ครูที่ปรึกษา ม.๑/๖ 
    ๑๓. นายบวร    สุริยะแก้วเนรมิต   ครูที่ปรึกษา ม.๑/๖ 
    ๑๔. นางสาวปรัชญา   วงเปลียว  ครูที่ปรึกษา ม.๑/๗   
    ๑๕. นางสาวสุภาวินี   ศรีปัญญา    ครูที่ปรึกษา ม.๑/๗ 
    ๑๖. นางณิชกานต์   เจียมศิริ    ครูที่ปรึกษา ม.๑/๘ 
    ๑๗. นางสาวเนตรนภา  พูลเพิ่ม    ครูที่ปรึกษา ม.๑/๘ 
   ๑๘. นางอัญชลี   รัตนสีหา    ครูที่ปรึกษา ม.๑/๙   
    ๑๙. นายสมคิด    ศรีรุ่งสุขจินดา   ครูที่ปรึกษา ม.๑/๙ 
    ๒๐. นางสาวนันทรัตน์   ความชอบ     ครูที่ปรึกษา ม.๑/๑๐   
    ๒๑. นางสาวยุวรีย์    ห่อไธสง   ครูที่ปรึกษา ม.๑/๑๐ 
   ๒๒. นางสาวพัทธ์ธีรา   นามเดช    ครูที่ปรึกษา ม.๑/๑๑   
    ๒๓. นางสาวกนกพัฒน์   พูลสวัสดิ์    ครูที่ปรึกษา ม.๑/๑๑ 
    ๒๔. นางสาวเตือนใจ   ตรีเนตร   ครูที่ปรึกษา ม.๑/๑๒  
    ๒๕. นางสาวสุรัตน์   ทองประเทศ   ครูที่ปรึกษา ม.๑/๑๒ 
  ๒๖. นางเพียงฤทัย  โรจนสโรจน ์  ครูที่ปรึกษา ม.๑/๑๓ 
   ๒๗. นางสาวกรรณิการ์   มั่งค่ัง    ครูที่ปรึกษา ม.๑/๑๓ 
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  ๒๘. นางภัสรา     คมข า      ครูที่ปรึกษา ม.๔/๑ 
   ๒๙. นายอาคม     นาวิเศษ   ครูที่ปรึกษา ม.๔/๑ 
   ๓๐. นางนันท์นภัส   วิกรานต์วงษ์   ครูที่ปรึกษา ม.๔/๒ 
   ๓๑. นางสาวจิราพร   จันทร์โสภา   ครูที่ปรึกษา ม.๔/๒ 
   ๓๒. นางทิพรัตน์     ศิริพรม     ครูที่ปรึกษา ม.๔/๓ 
   ๓๓. นางเกศิณี     เดชสังข์    ครูที่ปรึกษา ม.๔/๓ 
    ๓๔. นางรดาณัฐ    ใสสะอาด   ครูที่ปรึกษา ม.๔/๔ 
    ๓๕. นางสาวรพีพรรณ    เทียมเมฆ    ครูที่ปรึกษา ม.๔/๔ 
    ๓๖. นางสมพร    คชบาง    ครูที่ปรึกษา ม.๔/๕ 
    ๓๗. นางสาวสุวรรณรัตน์   วงศ์ชัยเพ็ง   ครูที่ปรึกษา ม.๔/๕ 
    ๓๘. นางปราณี    นุชเจริญผล  ครูที่ปรึกษา ม.๔/๖ 
    ๓๙. นางจุรีย ์   อินทรเนตร   ครูที่ปรึกษา ม.๔/๖ 
    ๔๐. นายณัฐภัทร   รอตเอ่ียม   ครูทีป่รึกษา ม.๔/๗ 
   ๔๑. นายกวี    ผึ่งฉาย    ครูที่ปรึกษา ม.๔/๗ 
   ๔๒. นางชุติมา    ปณะราช    ครูที่ปรึกษา ม.๔/๘ 
   ๔๓. นางเพลินพิศ  รัศมีงาม   ครูที่ปรึกษา ม.๔/๙ 
   ๔๔. นางสาวมนัสวี    ค าแสน    ครูที่ปรึกษา ม.๔/๙ 
   ๔๕. นายณัฐเมศวร์   วรรณขาว   ครูที่ปรึกษา ม.๔/๑๐ 
   ๔๖. นางสาวรัชน ี  เจียมตน    ครูที่ปรึกษา ม.๔/๑๐ 
  ๔๗. นางสาวปาริฉัตร  ข ายะบุญ  กรรมการและเลขานุการ  
  ๔๘. นางสาวนภาพร   พฤฒามาตย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบ 
  1. ครูที่ปรึกษาจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลลงในระบบ DMC (ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล)  
และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
  2. จัดท าข้อมูลนักเรียนให้เป็นปัจจุบันในระบบ DMC (ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล) 
  3. ปรับปรุงข้อมูลนักเรียน เช่น น้ าหนัก ส่วนสูง ความด้อยโอกาส การขาดแคลน 
  4. ย้ายนักเรียน เพ่ิมนักเรียน ย้ายออกกลางคัน จัดห้องเรียน 
  5. ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา เรียนจบ เรียนไม่จบ การศึกษาต่อ 
  6. อัพโหลดยืนยันข้อมูล 
  7. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาตามข้ันตอนทุกงาน 
  8. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

12. งานระบบปจัจยัพืน้ฐานนักเรยีนยากจน (Conditional Cash Transfer: CCT) 
  1. นางสาวกิตติยา   ชัยนิช ู   หัวหน้างาน 
 2. นางสาวจารุพัฒน์   ธนกีรติชัยวงษ์  รองหัวหน้างาน 
  ๓. ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.1 – ม.3   กรรมการ 
 ๔. นางสาวนภาพร    พฤฒามาตย์  กรรมการและเลขานุการ  
 ๕. นางสาวปาริฉัตร    ข ายะบุญ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบ 

๑. ครูที่ปรึกษาส ารวจข้อมูลนักเรียนที่มีความยากจนและต้องการทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน            
ส่งให้เจ้าหน้าที่ DMC  ภาคเรียนที่ 1 ก่อนวันที่ 5 มิถุนายน และ ภาคเรียนที่ 2 ก่อน 5 พฤศจิกายน และจัดท าเอกสาร 
นร.01  นร.02 และนักเรียนยากจนพิเศษ เพื่อการประเมินความเสี่ยงในการหลุดออกจากระบบการศึกษาของนักเรียน
ยากจนพิเศษ รวมทั้งแนวทางการรับเงินอุดหนุนจาก กสศ. (Prompt Pay หรือ เงินสดที่สถานศึกษา) แจ้งผ่านระบบ 
Mobile Application, Web service หรือ ทางเอกสาร ราชการ (นร.04) 

2. คณะกรรมการจัดท าเอกสาร นร.03 - นร.06 เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาและลงนาม 
รับรองผลการคัดกรอง 

3. คณะกรรมการจัดท าเอกสาร ก001 ก002 และกรอกลงในระบบ CCT  หลังจากคณะกรรมการลงนาม 
รับรองผลการคัดกรอง 
           4. แจ้งหนังสือผลการรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขให้ ผู้ปกครองทราบกรณีขอรับเงินทุน 
นักเรียนยากจนพิเศษกับทางโรงเรียนเนื่องจากผู้ปกครองไม่มีเลขบัญชีธนาคาร (นร.08) 
  5. ด าเนินการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษ กรณีขอรับ เงินสด ผ่านแบบ นร.06  และ 
เอกสารแนบ นร.06 ผ่านแอปพลิเคชัน cct.thaieduforall.org และให้ผู้ปกครองลงลายมือชื่อรายงานนักเรียนรายบุคคล
ในแบบ นร.07  
  6. รายงานบันทึกการมาเรียน น้ าหนัก ส่วนสูงของนักเรียนยากจนพิเศษรายบุคคล  ผ่านเว็บไซต์   
https://cct.thaieduforall.org 
  7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

13. งานนเิทศการเรยีนการสอน 
 1. นางทิพรัตน์   ศิริพรม   หัวหน้างาน 
 2. นางจารุ   บริบูรณ ์  รองหัวหน้างาน 
  ๓. นางขนิษฐา เฉียวกุล   กรรมการ 
           ๔. นางตะวัน   พลภักดี    กรรมการ 
 ๕. นายวุฒิชัย   อภัยจิตร  กรรมการ 
  ๖.นางสาวรัชน ี เจียมตน   กรรมการ 
  ๗. นายสมคิด  ศรีรุ่งสุขจินดา   กรรมการ 
  ๘. นายวุฒิภัทร        รัตนะวัน   กรรมการ 
  ๙. นางสาววรวรรณ  เนื่องจ านงค์  กรรมการ 
  ๑๐. นายวัชระ บ ารุงพงษ์  กรรมการ 
  ๑๑. นางอัญชลี รัตนสีหา  กรรมการ 

 ๑๒. นายอดิศร์  เกตุนาค   กรรมการและเลขานุการ  

หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบ 
1. จัดระบบและประสานงาน ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศภายในโรงเรียนเพ่ือให้ครูได้พัฒนา 

การจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน   
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  2. ก ากับ/ตรวจสอบ/ติดตาม เก็บรวบรวม หลักฐาน ข้อมูล การนิเทศ เพ่ือรองรับการประเมิน 
ภายในและภายนอก  
  3. นิเทศการเรียนการสอนตามปฏิทิน และประเมินผลการด าเนินงาน 
  4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

14. งานชุมชนแหง่การเรยีนรูว้ชิาชพี (Professional Learning Community: PLC) 
 1. นางพรรณภัทร  พานทอง  หัวหน้างาน 
 ๒. นางสาวเมลดา ทองสิมา   กรรมการ 
        ๓. นางสาวภัทราพร   ผาสุข   กรรมการ 
  ๔. นางโชติกา   พลเยี่ยม   กรรมการ 
  ๕. นางสาวยุวรีย์  ห่อไธสง    กรรมการ 

 ๖. นางสาวกรรณิการ์   มั่งค่ัง   กรรมการ 
 ๗. นางสาวผณินทรา จันปาลี   กรรมการ 
 ๘. นางสาวปาริฉัตร  ข ายะบุญ  กรรมการ 
 ๙. นายอภิชาติ คงเพชร   กรรมการ 
 ๑๐. นางพรทิพย์  ราชภักด ี  กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวปิยะพร  พิรุณ   กรรมการและเลขานุการ  

หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบ 
1. ประสานงานการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในกลุ่มสาระการเรียนรู้  
2. ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  
3. สรุปและรายงานผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
4. ด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย 

15. งานวจิยัและพฒันาคุณภาพการศึกษา 
  ๑. นางสาวสุภัสร  พรมสุวรรณ   หัวหน้างาน 
  2. นางชุติมา   ปณะราช  รองหัวหน้างาน 

  ๓. นางสาวเตือนใจ   ตรีเนตร   กรรมการ 
  4. นางเตือนจิตร   กฤตลักษณ์  กรรมการ 
  5. นางสาวสุรัตน์   ทองประเทศ  กรรมการ 
  6. นางสาวพุทธพร    วิโนทพรรษ์  กรรมการ 
  7. นางจารุ    บริบูรณ ์  กรรมการ 
  8. นางณัชชารีย์   วิจิตธัญโรจน์  กรรมการ 
  9. นางทิพรัตน์   ศิริพรม   กรรมการ 
  10. นางปราณี   นุชเจริญผล  กรรมการ 
  11. นางณิชกานต์   เจียมศิริ   กรรมการ 
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  12. นางสาวภารินี   วงษ์จินดามณี  กรรมการ 
  13. นางพรรณภัทร  พานทอง  กรรมการ 
  14. นางจุรีย์    อินทรเนตร  กรรมการ 
  15. นางณัสม์ชา  ศาลกลาง  กรรมการ 
  16. นางเพ็ญศรี   เสตะจิต   กรรมการ 
  17. นางพิชญ์กานต์   เวียนงาม  กรรมการ 
  18. นางสุนันทา   สุทธิธาทิพย์  กรรมการ 
  19. นางปานรนี   คุณพิทักษ ์  กรรมการ 
  20. นายพูลทรัพย์   สุตะโท   กรรมการ 
  21. นางสาวพภัสสรณ์ กระจกเหลี่ยม  กรรมการ 
  22. นายสุรศักดิ์   ยุทธนานุกูล  กรรมการ 
  23. นายสมชัย   ฉัตรพรไพบูลย์  กรรมการ 
  24. นางวลัยลักษณ์   สุตะโท   กรรมการ 
  25. นางภัสรา   คมข า   กรรมการ 

  26. นางสาวขนิษฐา   เฉียวกุล   กรรมการ 
  27. นางสาวพัทธ์ธีรา นามเดช   กรรมการและเลขานุการ  
หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบ 
 1. จัดท าคู่มือการท าวิจัยในชั้นเรียน 
 2. ส่งเสริมและให้ข้อเสนอแนะ ให้ค าปรึกษา แก่ครูในการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน  
 3. ติดตามและประเมินคุณภาพงานวิจัย และพิจารณา ประเมิน และคัดเลือกผลงานวิจัยในชั้นเรียนที่เป็น 
Best Practice ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 4. ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนากระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
 5. ประเมินผลการด าเนินงาน 
  6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

16. งานพฒันาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 1. นางชุติมา   ปณะราช   หัวหน้างาน 
 2. นางตะวัน  พลภักดี    รองหัวหน้างาน 
 ๓. นายเอกรัตน์ แขมค า    กรรมการ 
           ๔. นางสาวรัชน ี เจียมตน    กรรมการ 
  ๕. นางสาวรพีพรรณ เทียมเมฆ   กรรมการ 
  ๖. นางสาวเมลดา ทองสิมา     กรรมการ 
 ๗. นางเกศิณี  เดชสังข์    กรรมการ 

 ๘.  นางภัสรา   คมข า    กรรมการ 
 ๙.  นายณัฐเมศวร์  วรรณขาว   กรรมการ 
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 ๑๐. นางชัชมาส กระจ่างถิ่น   กรรมการ 
 1๑. นางสาวสุภาวินี  ศรีปัญญา   กรรมการ 
 ๑๒. นางสุนิศา คณะภักดิ์   กรรมการ 
 ๑๓. นางอรสา บุตรสารส   กรรมการ 
 ๑๔. นายณัฐรภิรมณ์  วราสินธ ์   กรรมการ 
 ๑๕. นางวลัยลักษณ์  สุตะโท    กรรมการ 
 ๑๖. นางสาวพัทธ์ธีรา  เทียนทอง   กรรมการ  
 ๑๗. นางสาววธิุลดา เรืองสิริ    กรรมการ 
 ๑๘. นางสาวรสสุคนธ ์ ดาดวง    กรรมการ 
 19. นางสาวเนตรนภา พูลเพิ่ม    กรรมการ  
 20. นางเพราพิลาส สวรรค์รัตน์   กรรมการและเลขานุการ 

หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบ 
 1. วางแผนการพัฒนาคุณภาพและสนับสนุนการท างานของบุคลากรในโรงเรียน 
 2. วิเคราะห์ สังเคราะห์ และด าเนินการเชิงกลยุทธ์ให้เกิดการพัฒนาระบบคุณภาพ  
 3. ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางานประกันคุณภาพ 
 4. จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษารายปีการศึกษา พร้อมทั้งจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 5. ประเมินผลการด าเนินงาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

17. งานพฒันาสือ่และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 1. นายสุเมธ    ค าลอย   หัวหน้างาน 
 2. นายชนาธิป  วันนู   รองหัวหน้างาน 
           3. นายแสงทอง   แจ้งอุบล   กรรมการ 
 4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิมลวรรณ พันธุ์อยู่   กรรมการ 
           5. นางสาวนันทรัตน์   ความชอบ  กรรมการ 
   ๖. นายณัฐภัทร  รอตเอ่ียม  กรรมการ 
  ๗. นางสาวกนกพัฒน์  พูลสวัสดิ์  กรรมการ 
  ๘. นางประทุมรัตน์   พุ่มพงษ์   กรรมการ  
  ๙. นางพรทิพย์   ราชภักด ี  กรรมการ 
 ๑๐. นายณัฐรภิรมณ์   วราสินธ ์  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑. นายวัชระ  บ ารุงพงษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบ 
  1. จัดหาสื่อ เป็นการจัดหาสื่อและเทคโนโลยี โดยการจัดซื้อ หรือจัดท า และ การจัดท านวัตกรรม           
 2. ทะเบียนสื่อ หมายถึง เป็นการจัดท าทะเบียนสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี  
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          3. บ ารุงรักษาสื่อ หมายถึงการดูแลรักษา และซ่อมแซมสื่อ และเทคโนโลยี  
          4. จ าหน่ายสื่อ เป็นการจ าหน่ายสื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษา ออกจาก ทะเบียนสื่อ 
    6. ประเมินผลการด าเนินงาน 
    7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๑๘. งานพฒันาแหลง่เรยีนรู้ 
        ๑. นางสาวพุทธพร    วิโนทพรรษ์  หัวหน้างานแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        ๒. นางชุติมา     ปณะราช   กรรมการ 
        ๓. นางพรรณภัทร     พานทอง  กรรมการ 
       ๔. นายวัชระ     บ ารุงพงษ์  กรรมการ 
          ๕. นายณัฐรภิรมณ์    วราสินธ ์  กรรมการ  
          ๖. นายณัฐเมศวร์    วรรณขาว  กรรมการ 
          ๗. นายแสงทอง     แจ้งอุบล   กรรมการ 
          ๘. นายอดิศร์    เกตุนาค   กรรมการ        
          ๙. นายสมชัย    ฉัตรพรไพบูลย์  กรรมการ 
          ๑๐. นางณัชชารีย์   วิจิตธัญโรจน ์  กรรมการ 
          ๑๑. นางสาวนันทรัตน์   ความชอบ  กรรมการ 
          ๑๒. นางอรสา    บุตรสารส  กรรมการ 
          ๑๓. นางสุนิศา    คณะภักดิ์  กรรมการ 
          ๑๔. นางสาวรุ่งฤดี    สิงห์สุพรรณ  กรรมการ 
          ๑๕. นางสาวกัลยา    เหลือธิ   กรรมการ 
          ๑๖. นางสาวพภัสสรณ์   กระจกเหลี่ยม  กรรมการ 
          ๑๗. นางโชติกา    พลเยี่ยม   กรรมการ 
          ๑๘. นางสาวสุภสัร   พรมสุวรรณ  กรรมการ 
          ๑๙. หัวหน้ากลุ่มสาระ ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้  กรรมการ 
          ๒๐. นางสาวสิริยาภรณ์   เอ่ียมสะอาด  กรรมการและเลขานุการ 
        ๒๑. นางสาวอพิชญา   เต็นยะ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบ 
         ๑. เป็นคณะกรรมการฝ่ายงานวิชาการ 
         ๒. ด าเนินงานจัดท าแผนงาน โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานและติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้
เกี่ยวกับงานห้องสมุด และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
         ๓. ด าเนินการพัฒนาห้องสมุดให้มีวัสดุ ครุภัณฑ ์หนังสือ วารสารและสิ่งที่พิมพ์ต่างๆ เพียงพอแก่การบริการครู
และนักเรียน 
         ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ห้องสมุดโรงเรียนพัฒนาก้าวหน้าเป็นห้องสมุดตามอุดมการณ์ของการจัดห้องสมุด 
         ๕. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการศึกษาค้นคว้า 



๔๔ 
 
         ๖. ให้บริการแก่ผู้เข้ามาใช้บริการ ในการสืบค้น/ค้นคว้าแหล่งเรียนรู้ในห้องสมุด 
         ๗. จัดบรรยากาศท่ีเอ้ืออ านวยต่อการใช้บริการของนักเรียน บุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
         ๘. รับผิดชอบการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติงานการใช้แหล่งเรียนรู้ 
         ๙. ให้ค าแนะน า และอ านวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าแก่ผู้ใช้บริการ 
         ๑๐. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
     

1๙. งานประเมนิผลการด าเนนิงานบรหิารฝา่ยงานวชิาการ 
   1. นายวัชระ    บ ารุงพงษ์  หัวหน้างาน 
 2. นางเพราพิลาส    สวรรค์รัตน์  รองหัวหน้างาน 
           3. นางสาวกรรณิการ์  มั่งค่ัง   กรรมการ 
 4. นางสาวผณินทรา  จันปาลี   กรรมการ 
           5. นายสุเมธ   ค าลอย   กรรมการ 
  ๖. นางสาวนิสา  ภู่ทัด   กรรมการ 
 ๗. นางเพียงฤทัย   โรจนสโรจน ์  กรรมการและเลขานุการ 

 ๘. นางสาวจิราพร  แช่มชื่น   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบ 

1. จัดเตรียมแบบฟอร์ม รูปแบบการประเมินผล และเก็บรวบรวมข้อมูลและสรุปข้อมูล 
2. จัดท ารูปเล่มผลการด าเนินงานฝ่าย จ านวน 2 เล่ม 

  3. จัดท าสรุปผลการด าเนินงานฝ่ายวิชากาตามแผนงานโครงการ เสนอต่อรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
  4. ประเมินผลการด าเนินงาน 
  5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒๐. ครปูระจ ากลุ่มสาระการเรยีนรู้  
๒๐.1 กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 

                     1) นางตะวัน   พลภักดี               หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
          งานหลักสูตรสถานศึกษา/งานนิเทศ / 
          งานแผนการจัดการเรียนการสอน 
                    2) นายณัฐรภิรมย์  วราสินธ ์  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
          งานแผนงาน/งานสารสนเทศ 
          งานประกันคุณภาพการศึกษา 
        3) นางสาวจิราพร  แช่มชื่น   รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
          งานอัตราก าลัง/งานหลักสูตร EEC 
              4) นางณัสม์ชา     ศาลกลาง  งานพัสดุ/งานนิเทศ/ 
          งานชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC / 
            งานหลักสูตร 
           งานแผนการจัดการเรียนการสอน 



๔๕ 
 
                   5) นางจุรีย์    อินทรเนตร  งานแผนการจัดการเรียนการสอน/ 
          งานหลักสูตร EEC/งานนิเทศ/ 
           งานแผนงาน 

6) นางโชติกา     พลเยี่ยม   งานหลักสูตร EEC/งานพัสดุ 
              7) นางสาวสุภัทรา    พรหมท้าว  งานประชาสัมพันธ์/งานหลักสูตร/ 
           งานการเงิน /งานแผนงาน /  
           งานประกันคุณภาพการศึกษา 
  8) นางสาวนภาพร   โฮมราช   งานอัตราก าลัง/งานแผนงาน/ 
           งานสารบรรณ 
          งานประกันคุณภาพการศึกษา 

9) นางสาวปรัชญา    วงเปลียว  งานอัตราก าลัง/งานพัสดุ/ 
         งานประชาสัมพันธ์ /งานหลักสูตร 
         งานการเงิน/งานสารบรรณ 
         งานชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC 
         งานแผนงาน 

10) นางสาวศิรินาฏ    หอมขจร  งานสารสนเทศ/งานบันทึกการ 
        ประชุม/ 
             งานประกันคุณภาพการศึกษา/ 
         งานแผนงาน 

11) นางสาวนภาพร    พฤฒามาตย์  งานสารสนเทศ/งานหลักสูตร EEC 
         งานพัสดุ/ งานบันทึกการประชุม 
         งานประชาสัมพันธ์ 
         งานชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC/ 
         งานอัตราก าลัง 

12) นางสาวกิตติยา    ชัยนิช ู   งานบันทึกการประชุม/ 
                                                                                    งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
          งานหลักสูตร EEC/งานนิเทศ 
         งานแผนงาน/งานการเงิน 
         งานสารบรรณ 

1๓) นางสาวมนัสวี   ค าแสน   งานการจัดสอนแทน/งานนิเทศ/ 
         งานพัสดุ/งานสารสนเทศ/ 
         งานหลักสูตร 
๒๐.2  กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 

1) นางสาวนงลักษณ์    ศรีวลัย   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
         งานจัดนิทรรศการ / งานสวัสดิการ 



๔๖ 
 
             2) นางสาวสุรัตน์    ทองประเทศ  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
           งานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน/ 
          งานสารสนเทศ / งานสวัสดิการ 
  3) นายอาคม     นาวิเศษ   รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
          งานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน 
          งานจัดนิทรรศการ / งานสวัสดิการ 

4) นางสาวเตือนใจ    ตรีเนตร   งานพัสดุ / งานสวัสดิการ 
5) นางชุติมา     ปณะราช  งานสวัสดิการ 
6) นางเตือนจิตร    กฤตลักษณ์  งานจัดนิทรรศการ/ งานสวัสดิการ 
7) นางอัญชลี     รัตนสีหา  งานสารสนเทศ 
8) นายกฤษณะ    อ่อนเอ้ือน  งานสวัสดิการ 
9) นางสาวสุธีระวรรณ    สุตะโท   งานแผนงาน / 

          งานเผยแพร่ข่าวสาร ทางอินเตอร์เน็ต 
10) นายอภิชาติ    คงเพชร   งานพัสดุ/ งานสวัสดิการ 
11) นางสาวอภิญญา    แหวนวงษ์  งานจัดนิทรรศการ 
12) นางสาวจุฑาภรณ์    แสนเพ็ชร  งานอัตราก าลัง 
13) นางสาวพรปวีณ์    จันทร์ธรรม  งานอัตราก าลัง/งานพัสดุ 
14) นางสาววิธุลดา    เรืองสิริ   งานแผนงาน / งานพัสดุ 
15) นายชนาธิป    วันนู   งานแผนงาน/  

         งานเผยแพร่ข่าวสาร ทางอินเตอร์เน็ต 
16) นายนัฐพงษ์    เอกวุธ   งานสารสนเทศ/งานจัดสอนแทน 
17) นางสาวชนากานต์   พุทธรักษา  งานแผนงาน/ งานพัสดุ / 

           งานเผยแพร่ข่าวสาร ทางอินเตอร์เน็ต 
18) นางสาวอนรรฆพร    ช่อลัดดา   งานหนังสือเรียนฟรี 15 ปี/ 

          งานสารบรรณ 
         งานสารสนเทศ 

19) นางสาวอมรรัตน์   ศุภศรี   กรรมการ 
๒๐) นางสาวรสสุคนธ ์  ดาดวง   งานแผนงาน 
๒๑) นางประทุมรัตน์   พุ่มพงษ์   งานพัสดุ  

           ๒๐.3  กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
        1) นางจารุ   บริบูรณ์   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/งานนิเทศ
         การเรียนการสอน/งานวัดและประเมินผล
         การเรียนรู้/งานอัตราก าลัง/ 
                                                                                        งานจัดการเรียนการสอน 



๔๗ 
 
      2) นางวัชรินทร   ขุนโขลนอนุสรณ์  หัวหน้ากลุ่มวิชาสอนเทคโนโลยี/ 
             งานการจัดการเรียนการสอน / 
          งานจัดสอนแทน  
              3) นางสาวเนตรนภา  พูลเพิ่ม   รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
                   งานจัดสอนแทน/งานแผนงาน 
   4) นายณัฐเมศวร์  วรรณขาว  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
          งานประกันคุณภาพการศึกษา/ 
          งานจัดสอนแทน/ 
           งานหลักสูตร EEC/งานประชาสัมพันธ์/ 
          งานสารบรรณ    

5) นางสาวกนกพร  แนวเงินดี  รองหัวหน้ากลุ่มวิชาสอนเทคโนโลยี  
          งานอัตราก าลัง /  
         งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา           
          6) นายเอกรัตน์    แขมค า                       รองหัวหน้ากลุ่มวิชาสอนเทคโนโลยี     
         งานแผนงาน         

7) นางสาวพุทธพร    วิโนทพรรษ์  งานหลักสูตร/งานหลักสูตร EEC/ 
            งานจัดการเรียนการสอน/ 
         งานขวัญและก าลังใจ 
  8) นางณิชกานต์    เจียมศิริ   งานหลักสูตร/งานจัดการเรียนการสอน 

9) นางปราณี     นุชเจริญผล  งานจัดการเรียนการสอน/ 
           งานหนังสือเรียนฟรี 15 ปี 

10) นางณัชชารีย์    วิจิตธัญโรจน ์  งานหลักสูตร EEC/ 
           งานจัดการเรียนการสอน 
          11) นางทิพรัตน์    ศิริพรม   งานจัดการเรียนการสอน/งานการเงิน 
         งานแผนงาน 

12) นางพรรณภัทร    พานทอง  งานหลักสูตร/งานอัตราก าลัง/งานหนังสือ
        เรียนฟรี 15 ปี/งานจัดการเรียนการสอน 

13) นางสาวภารินี    วงษ์จินดามณี  งานหลักสูตร/งานอัตราก าลัง/ 
           งานหลักสูตร EEC/ 
         งานแผนงาน/งานจัดการเรียนการสอน 
  14) นางเกศิณี     เดชสังข์   งานประกันคุณภาพการศึกษา/งาน พัสดุ/
        งานการเงิน 

15) นางสิตาพัชญ์  สารสิทธิ์   งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา/ 
        งานสารสนเทศ 
 



๔๘ 
 

16) ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิมลวรรณ   พันธุ์อยู่   งานทะเบียนสื่อ/งานประชาสัมพันธ์/ 
        งานสารบรรณ 

  17) นางสาววรรณวิภา    วงษ์ภักดี  งานวัดและประเมินผลการเรียนรู้/งาน
        ประชาสัมพันธ์ 

18) นางสาวกรรณิกา    สิทธิมโน   งานหลักสูตร/งานหลักสูตร EEC/ 
             งานพัสดุ/งานนิเทศการสอน 

19) นางสาวสุภัสร    พรมสุวรรณ  งานวัดและประเมินผลการเรียนรู้/งาน
        สารสนเทศ/งานหนังสือเรียนฟรี 15 ปี/ 

        งานสารบรรณ 
20) นางสาววิไลลักษณ์    ขาวอุทัย   งานหลักสูตร/งานพัสดุ 
21) นางสาวพัทธ์ธีรา    นามเดช   งานวัดและประเมินผลการเรียนรู้/ 

         งานสารบรรณ/งานนิเทศการสอน 
          22) นางสาวสิริยาภรณ์    เอ่ียมสะอาด  งานสารบรรณ/งานสารสนเทศ/ 
         งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา/   
         งานขวัญและก าลังใจ 
  ๒3) นางสาวปิยะพร   พิรุณ   งานชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC)/ 

        งานอัตราก าลัง/งานแผนงาน/ 
          งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๒๔) นางสาวอิศราภรณ์  ไชบุตร   งานทะเบียนโรงเรียน 
2๕) นางเพราพิลาส    สวรรค์รัตน์  งานจัดสอนแทน 
2๖) นางสาวจารุพัฒน์    ธนกีรติชัยวงษ์  กรรมการ 
2๗) นายแสงทอง    แจ้งอุบล   งานอาคารสถานที่/ทะเบียนสื่อ 

                2๘) นางสาวปาริฉัตร    ข ายะบุญ  งานสนเทศ 
2๙) นางสาวนิสา   ภู่ทัด   งานแผนงาน 
๓๐) นางสาวรัชนี   เจียมตน   งานประกันคุณภาพสถานศึกษา 

  ๓๑) นางสาวอภิญญา   แสงเพ็ชร  งานสารบรรณ/งานพัสดุ 
 ๒๐.4  กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
                     1) นางนันท์นภัส    วิกรานต์วงษ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
          งานอัตราก าลัง 

2) นายวุฒิชัย     อภัยจิตร  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/     
         งานอัตราก าลัง        

                     3) นางสาวกัลยา     เหลือธิ   รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
          งานอัตราก าลัง       
          งานโรงเรียนสุจริต     



๔๙ 
 

4) นางปานรนี     คุณพิทักษ์  งานจัดการเรียนการสอนสู่ประชาคม      
              อาเซียน / งานการเงิน/ 
        งานแผนการจัดการเรียนรู้ /  
       งานหนังสือเรียนฟรี  
5) นายพูลทรัพย์    สุตะโท   งานขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/ 
        งานแผนการจัดการเรียนรู้ 

 6) นางสาวพภัสสรณ์   กระจกเหลี่ยม งานแผนการจัดการเรียนรู้/ 
     งานจัดสอนแทน 

7) นายศรประกฤษฎ์    หมู่สะแก  งานสารบรรณ/งานแผนงาน 
8) นางสาวรุ่งฤดี    สิงห์สุพรรณ  งานพัสดุ / งานสารบรรณ 
9) นางสาวทวิชา   เขียวรักษา  งานหลักสูตรด้านทุจริต/ งานการเงิน 
10) นายณัฐภัทร    รอตเอ่ียม  งานสารสนเทศ/งานประชาสัมพันธ์ 

         งานแผนงาน 
11) นายอดิศร์     เกตุนาค   งานแผนงาน /งานประชาสัมพันธ์ 
12) นางอรสา     บุตรสารส  งานสารบรรณ/งานแผนงาน/ 

         งานบันทึกการประชุม 
13) นางสุนิศา     คณะภักดิ์  งานสารสนเทศ/งานประชาสัมพันธ์ 
14) นายทรงพล   วงศ์พระราม  งานโรงเรียนคุณธรรม/ 

                                                                                    งานวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน/ 
         งานการเงิน/ งานสารสนเทศ  
15) นางสาวภัทราพร   ผาสุข   งานพัสดุ 
16) นายกวี   ผึ่งฉาย   งานพัสดุ  

      ๒๐.5  กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ 
                     1) นางสาวสุทธดา    พรหมชมพู  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ / 
          งานอัตราก าลังและจัดตารางสอน/ 
          งานแผนการจัดการเรียนรู้ / 
          งานการเงินและสวัสดิการ / 
          งานสารสนเทศ 
                   2) นายสุเมธ     ค าลอย   รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
            งานแข่งขันทักษะ / 

         งานประสานงานครูต่างชาติ 
                     3) นางสมพร     คชบาง   รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
            งานสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ 
          งานจัดนิทรรศการ/ 
          งานแผนการจัดการเรียนรู้ 



๕๐ 
 
                   4) นางเพ็ญศรี     เสตะจิต   งานแผนการจัดการเรียนรู้ 
      5) นางสุนันทา     สุทธิธาทิพย์  งานแผนการจัดการเรียนรู้ /  
          งานการเงินและสวัสดิการ 

6) นางพิชญ์กานต์    เวียนงาม  งานประสานงานครูต่างชาติ /  
          งานแผนการจัดการเรียนรู้ / 
         งานการเงินและสวัสดิการ 

7) นางเพียงฤทัย    โรจนสโรจน ์  งานอัตราก าลังและจัดตารางสอน / 
         งานแผนการจัดการเรียนรู้ 

  8) นางนันท์หทัย    อินทรีย์สุข  งานค าสั่ง/งานประเมินกิจกรรม / 
          งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา/ 
          งานอัตราก าลังและจัดตารางสอน / 
           งานบันทึกการประชุม 
  9) นางสาวจีราภรณ์    ทุนผล   งานบันทึกการประชุม / 
          งานแข่งขันทักษะ/ งานประเมินกิจกรรม 

10) นางสาวกรรณิการ์    มั่งค่ัง   งานประสานงานครูต่างชาติ / 
        งานแผนการจัดการเรียนรู้ 
11) นายสมภพ    งามโสภา  งานจัดนิทรรศการ / 

         งานประเมินกิจกรรม / 
         งานประสานงานครูต่างชาติ 

12) นางสาวปลายมาศ    เชิดชูชัย   งานสารสนเทศ / งานแผนงาน 
        งานประสานงานครูต่างชาติ / 
        งานการเงินและสวัสดิการ 
13) นางสาววรวรรณ    เนื่องจ านงค์  งานจัดนิทรรศการ 
14) นางสาวณัฐสุดา    สุภารัตน์  งานแข่งขันทักษะ/  
        งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ 

         งานอัตราก าลังและจัดตารางสอน /  
        งานอาคารสถานที่  
15) นางสาวสุวรรณรัตน์   วงศ์ชัยเพ็ง  งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา/ 
         งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/   
        งานแผนงาน / งานอาคารสถานที่ 
16) นางสาววิภาดา    ชรากลาง  งานประสานงานครูต่างชาติ / 

         งานอาคารสถานที่ / งานพัสดุ 
17) นางสาวปาจรีย์    ในวิกุล   งานจัดสอนแทน 

         งานประสานงานครูต่างชาติ 
 



๕๑ 
 

18) นายกิตติภาส    ศรีหะ   งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ 
        งานประสานงานครูต่างชาติ 
19) นางสาวสุภาวิน ี   ศรีปัญญา  งานสารบรรณ 

  20) นายวศรินทร์  ใจเที่ยง   งานทุนการศึกษา/งานแลกเปลี่ยน / 
         งานประสานงานครูต่างชาติ 
21) นางชัชมาส    กระจ่างถิ่น  กรรมการ 
๒๒) นางสาวจิราพร   จันทร์โสภา  งานพัสดุ 

๒๐.6  กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพ 
                    1) นางสาวพัทธ์ธีรา    เทียนทอง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
          งานแผนงาน/ งานการเงิน / 
            งานอัตราก าลัง  

2) นางรดาณัฐ     ใสสะอาด  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
          งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา/ 
         งานการเงิน 

3) นางสาวทิพย์วดี     ปิ่นยะกูล  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/  
         งานพัสดุ 

4) นายสมชัย     ฉัตรพรไพบูลย์  งานจัดสอนแทน 
5) นายวัชระ     บ ารุงพงษ์  งานแผนงาน/งานการเงิน / 

           งานอัตราก าลัง 
6) นางค ามุก     ชมภูหลง  งานอัตราก าลัง 
7) นางสาวนุชรี     หาญละคร  งานอัตราก าลัง/งานจัดสอนแทน/ 

         งานแผนการจัดการเรียนรู้ 
8) นางสาวยุวรีย์   ห่อไธสง   งานสารบรรณ 

  ๙) นางวลัยลักษณ์  สุตะโท   งานพัสดุ 
  ๑๐)นางสาวกนกพัฒน์  พูลสวัสดิ์   งานสารบรรณ 

            ๒๐.7 กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศึกษา 
            1) นายวิทวุฒิ     เถาว์ทวี   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/  
          งานอัตราก าลัง / งานหลักสูตร 
                     2) นางสาวจุฑารัตน์    เชียงทอง  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
          งานอัตราก าลัง 

3) นายณัฐวุฒิ     ชดประสิทธิ์  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
         งานแผนงาน / งานพัสดุ / งานสารบรรณ 

4) นายสุรศักดิ์     ยุทธนานุกูล  งานอัตราก าลัง / งานการเงิน 
5) นายกุณฑล     สันทัดการ  งานส่งเสริมกิจกรรมความเป็นเลิศ 
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6) นายภาณุพงศ์    บุญชะม้อย  งานนิเทศการสอน / งานแผนงาน /  
                            งานประชาสัมพันธ์  

7) นายวุฒิภัทร     รัตนะวัน   งานจัดสอนแทน 
8) นางสาวผณินทรา    จันปาลี   งานสารสนเทศ / งานอัตราก าลัง / 

         งานหลักสูตร 
๙) ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล    พรมพุฒ   งานวิจัยในชั้นเรียน / งานหลักสูตร / 

           งานจัดสอนแทน / งานพัสดุ 
๑๐) นายเศรษฐสิทธิ์   สุกปลั่ง   งานจัดสอนแทน / งานประชาสัมพันธ์ 

 ๒๐.8  กลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ 
                    1) นางสาวนันทรัตน์    ความชอบ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
          งานการเงิน / 
          งาน School cafe  
  2) นางสาวรพีพรรณ    เทียมเมฆ  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
          งานการเงิน/งานแผนงาน 
          งาน School cafe 
  3) นางสาวเมลดา   ทองสิมา   รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
            งานสารบรรณ/งานพัสดุ 
          งาน School cafe 

๔) นายสมคิด     ศรีรุ่งสุขจินดา  กรรมการ 
๕) นางสาวสิรินาถ    จิรโรจนาการ  งานอัตราก าลัง 
๖) นางเพลินพิศ    รัศมีงาม   งานจัดสอนแทน 
๗) นายอนุชิต     หนูเอียด   งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพ 
๘) นายพงศกร    สวัสด ี   กรรมการ 
๙) นายบวร     สุริยะแก้วเนรมิต  งานประชาสัมพันธ์/งานจัดสอนแทน 

         งาน School cafe 
๑๐) นางสาวมุกระวี    บุรีมาศ   งานสารสนเทศ/งานการเงิน/ 

         งาน School cafe 

๒๑.กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
๒๑.๑ งานแนะแนว 

  1) นางภัสรา     คมข า   หัวหน้างานแนะแนว 
  2) นางสาวขนิษฐา    เฉียวกุล   รองหัวหน้างานแนะแนว 
   3) นางสาวพรทิพย์   ราชภักดี   รองหัวหน้างานแนะแนว 
   4. นางจุรีย์    อินทรเนตร  กรรมการ 

5. นางโชติกา      พลเยี่ยม   กรรมการ 
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   6. นางสาวจุฑาภรณ์    แสนเพชร  กรรมการ 
   7. นายณัฐรภิรมณ์     วราสินธ ์  กรรมการและเลขานุการ 
หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบ 
  1. จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
  2. บริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
  3. บริการสารสนเทศ  ความรู้  ข้อมูลการศึกษาต่อ โควตาของสถาบันการศึกษาต่าง ๆรวมถึงข้อมูลเพ่ือส่งเสริม  
การพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน 
  4. บริการให้ค าปรึกษา เพื่อให้นักเรียนสามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 
   5. บริการจัดวางตัวบุคคล จัดสรรทุนการศึกษา กองทุนเงินกู้ยืมเรียนเพ่ือการศึกษา และส่งเสริมสนับสนุน 
นักเรียนเข้าฝึกประสบการณ์อาชีพเพ่ือวางแผนการตัดสินใจด้านการศึกษาต่อ 
   6. บริการติดตามและประเมินผล  ติดตามนักเรียนที่จบการศึกษา นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา  
สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการงานแนะแนวประจ าปี 
  7. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
          ๒๑.๒ งานกจิกรรมพฒันาผู้เรยีน 
   1) นายณัฐเมศวร์   วรรณขาว    หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ 
         หัวหน้าผู้ก ากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
   2) นางสาวรัชนี   เจียมตน   รองหัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
         หัวหน้างานลูกเสือ 
   ๓) นางภัสรา     คมข า   หัวหน้างานแนะแนว 
   ๔) ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล   พรมพุฒ   หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร  
   ๕) นายเศรษฐสิทธิ์ สุกปลั่ง   รองผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร 
   ๖) นายอาคม   นาวิเศษ   รองผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร 
   ๗) นางสาวสุภาวินี   ศรีปัญญา  รองผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร  
   ๘) นายณัฐวุฒิ     ชดประสิทธิ์  หัวหน้าผู้ก ากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
  ๙) นายเศรษฐสิทธิ์    สุกปลั่ง   หัวหน้าผู้ก ากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
   ๑๐) นางสมพร     คชบาง   หัวหน้าผู้ก ากับเนตรนารี 
   ๑๑) นางสาวอภิญญา  แหวนวงษ ์  หัวหน้าผู้น ายุวกาชาด 
   ๑๒) นางณัชชารีย์   วิจิตธัญโรจน ์  หัวหน้าผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
    ๑๓) นางสาวสุภัทรา   พรหมท้าว  หัวหน้างานชุมนุม 
   ๑๔) นางสาวปรัชญา   วงเปลียว  กรรมการ 
   ๑๕) นายวิทวุฒิ    เถาว์ทวี   กรรมการ 
   ๑๖) นางสาวนภาพร   พฤฒามาตย์  กรรมการและเลขานุการ  
 

 



๕๔ 
 
หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบกจิกรรมพฒันาผู้เรยีน 

1. ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ จัดท าแผนภูมิสายงานกลุ่ม 
บริหารงานวิชาการ  และพรรณนางาน 

2. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
3. จัดนักเรียนเลือกกิจกรรมนักเรียนตามความต้องการ ความถนัด และความสนใจของนักเรียน 

เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
4. จัดตารางสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และก ากับ ติดตาม นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
5. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้เรื่องการจัดครูเข้าสอนแทน 
6. ส่งเสริมเรื่องการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานทางวิชาการ 
7. ประสานงานกับคณะกรรมการประเมินผล เพื่อจัดท าให้ระบบการประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
8. ประเมินผลการด าเนินงาน 
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบของหวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
    1. ปฏิบัติการสอนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ 
     2. ศึกษาวิเคราะห์รายวิชาที่เปิดสอนตามหลักสูตรเพ่ือจัดระบบการเรียนการสอนให้สนองจุดหมาย 
และหลักการของหลักสูตร 

3. วางแผนในการก าหนดรายวิชาและจัดอัตราก าลังครู 
4. ควบคุมและดูแลการเรียนการสอน ให้ตรงและเต็มเวลา และดูแลกระบวนการวัดผลของครู 

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักสูตร  แผนการสอนและระเบียบที่วางไว้ 
5. จัดท าแผนปฏิบัติการ ก าหนดงบประมาณรายจ่าย งานและโครงการของกลุ่มสาระการเรียนรู้   
6. วิเคราะห์เครื่องมือวัดผลวิเคราะห์ผลการสอบร่วมกับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อปรับปรุง 

และพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
7. นิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน 
8. จัดหา สร้าง ซ่อมบ ารุง ออกแบบผลิตสื่อการสอน 

          9. ดูแลศูนย์การเรียน ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้องพักครูให้เรียบร้อย 
10. ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้  
11. สนับสนุนให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้พัฒนาความรู้และประสบการณ์ ท าผลงานทางวิชาการ 
12. ศึกษาค้นคว้า ประเมินผล วิเคราะห์และวิจัย เพื่อหาแนวทางปรับปรุง แก้ไขปัญหาทางวิชาการ 
13. เป็นตัวอย่างที่ดีในด้านการเรียนการสอน ด้านการปกครองดูแลนักเรียน และด้านการประพฤติ 

ปฏิบัติส่วนตัว 
14. เป็นกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ  
15. รายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และท าสรุปผลการจัดการเรียนการสอน 

ทุกภาคเรียน 
16. จัดท าสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนางาน และเสนอให้ผู้บริหาร 
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17. ประสานงานกับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่องการติดตามนักเรียนที่มีปัญหา 
ผลการเรียน 0 ,ร ,มส 

18. ปฏิบัติตามนโยบายของโรงเรียน  
 19. ก ากับติดตาม ตรวจสอบครูในกลุ่มสาระฯ ให้ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ   
วิชาชีพ เมื่อพบผู้กระท าผิดให้แจ้งผู้อ านวยการทราบ 

20. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบของรองหวัหนา้กลุ่มสาระการเรยีนรู้  
 1. ปฏิบัติการสอนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่รับผิดชอบ 
 2. เป็นผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ในด้านการจัดการเรียนการสอนทุกกรณี 
 3. ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เมื่อไม่มีผู้ท าหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
 4. ประสานงานระหว่างครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้  

หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบของครผููป้ฏบิตัิการสอน 
1. ปฏิบัติการสอนในรายวิชาที่รับมอบหมาย 
2. ศึกษา ท าความเข้าใจวิเคราะห์หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการวัดผลประเมินผล 
3. ร่วมมือกับกลุ่มโรงเรียนในการก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 
4. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และรายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่รับผิดชอบ  

เพ่ือน าไปใช้และพัฒนากระบวนการสอนให้ดีขึ้น 
5. เตรียมการสอน และสื่อการสอนให้พร้อม โดยค านึงถึงจุดประสงค์การเรียนรู้และเป้าหมาย 

ของหลักสูตรปฏิบัติการสอน โดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และการเรียนรู้อย่างเป็นกระบวนการใช้สื่อการสอนที่
เหมาะสม   ตลอดจนปรับปรุงวิธีการสอนให้มีคุณภาพ 

      6. ปฏิบัติการสอนให้ตรงเวลา เต็มเวลา เต็มหลักสูตร และเต็มความสามารถ 
      7. ส ารวจการมาเรียนของนักเรียนและบันทึกการเรียนการสอน ในสมุดบันทึกการสอนทุกครั้งที่เข้าสอน 
      8. ตรวจงานที่มอบหมายให้นักเรียนปฏิบัติ และแก้ไขข้อบกพร่องในการท างานของนักเรียนเสมอ 
      9. คิดหาวิธีการวัดผลให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ และเนื้อหาของหลักสูตร สร้างเครื่องมือวัดผล 

ให้เหมาะสมถูกต้องตามหลักเกณฑ์การวัดผล  ตลอดจนมีการปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือ ให้มีประสิทธิภาพ 
10. จัดท าเอกสารประจ าชั้นเรียนให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
11. ไม่ท้ิงคาบสอน หากมีความจ าเป็นให้มอบหมายงานและต้องมีผู้ดูแลรับผิดชอบ 
13 จัดการสอนซ่อมเสริมนักเรียนตามความเหมาะสม เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองได้ 

เต็มตามศักยภาพ        
14. ประสานงานกับครูที่ปรึกษาในการแก้ปัญหานักเรียน 
15. ติดตามนักเรียนที่มีปัญหาผลการเรียนโดยไม่ให้นักเรียนตกค้างทุกภาคเรียน 
16. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านความประพฤติ การแต่งกาย และการพูดจาให้เหมาะสม  

กับความเป็นครู 
17. แสวงหาความรู้และประสบการณ์ เพื่อพัฒนางานอยู่เสมอ 
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18.ปฏิบัติงานให้เสร็จทันเวลาที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 
19.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

การจดัสอนแทน 
           ในกรณีที่ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ลาหรือมีเหตุจ าเป็นโดยด่วนหรือได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติราชการกะทันหัน  
ไม่สามารถปฏิบัติการสอนได้  ให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผู้จัดสอนแทน โดยด าเนินการดังนี้ 

1. มอบหมายครูที่สอนในระดับเดียวกัน (ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้) เข้าสอนแทนเพ่ือการเรียนของนักเรียน 
ด าเนินไปได้อย่างปกติ  โดยมีการบันทึกลงในแบบบันทึกการสอนแทนทุกครั้ง 
           2. ถ้าไม่สามารถจัดครูสอนแทนได้ตามข้อ 1 ได้ ให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าสอนแทน 
           3. ถ้าไม่สามารถจัดตามข้อ 1 หรือ 2 ได้ ให้ติดต่อขอแลกคาบกับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนที่สอน         
ห้องเดียวกัน 

หมายเหต ุ      
 1. กรณีท่ีครูลากิจโดยทราบล่วงหน้าขอให้แลกคาบสอนให้เรียบร้อย 
      2. กรณีครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ลาป่วยติดต่อกันเป็นเวลานาน ขอให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มอบหมาย 
ผู้รับผิดชอบแทนและเสนอให้โรงเรียนทราบเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

การไปปฏบิตัริาชการ 
1. ต้องได้รับอนุญาตจากผู้อ านวยการโรงเรียนให้ไปปฏิบัติราชการ โดยบันทึกลงในสมุดบันทึกขอไปราชการ 
2. แลกคาบสอนให้เรียบร้อย ในกรณีที่ไม่สามารถแลกคาบสอนได้ ให้แจ้งกลุ่มสาระการเรียนรู้ทราบเพื่อจัด 

สอนแทน 
3. แจ้งหัวหน้างานบุคลากรในโรงเรียนทราบก าหนดวันเวลาที่ต้องไปปฏิบัติราชการ 
4. เมื่อกลับจากไปปฏิบัติราชการ ให้เสนอรายงานให้โรงเรียนทราบตามล าดับขั้น 
แนวปฏบิตัใินการเรยีนการสอนและการใชต้ารางสอน 

          เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นไปตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  และสะดวกต่อ 
การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง จึงก าหนดให้ครูทุกท่านปฏิบัติดังนี้ 

1. เข้าสอนใหต้รงเวลาและเตม็เวลา โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 
2. หา้มเปลีย่นแปลงตารางสอน ห้องสอน หากมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตารางสอนให้ท าบันทึก 

ข้อความขออนุญาตเปลี่ยนที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือเสนอกลุ่มบริหารงานวิชาการ และ ตอ้งไดร้บัอนญุาตก่อนจงึ
จะเปลีย่นแปลงได ้
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แผนผังการบรหิารงานฝ่ายบรหิารทัว่ไป 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
วา่ทีร่อ้ยเอกอาจนิต ์จรญูผล 

รองผูอ้ านวยการโรงเรยีนฝา่ยบรหิารทัว่ไป 
นางชลาลยั  มณเีขยีว 

ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการโรงเรยีนฝา่ยบรหิารทัว่ไป 

นายพลูทรพัย ์ สตุะโท 

หวัหนา้งานกจิกรรมนกัเรยีน 
นายศรประกฤษฎ ์หมูส่ะแก 

หวัหนา้งานกจิการนกัเรยีน 
นายกณุฑล  สนัทดัการ 

งานส านกังานกจิการนกัเรยีน 
นางสาวสธุรีะวรรณ  สตุะโท 

งานเวรประจ าวนั เวรวนัหยดุราชการ 
และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
นางอญัชล ี รตันสหีา 

งานระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีน 
นางสาวกนกพร  แนวเงนิด ี

งานระดบัชัน้ 
หวัหนา้ระดบั ม.1 นางสาวสธุรีะวรรณ สตุะโท 
หวัหนา้ระดบั ม.2 นายณฐัรภริมณ ์ วราสนิธ์ 
หวัหนา้ระดบั ม.3 นายอดศิร ์เกตนุาค 
หวัหนา้ระดบั ม.4 นายอาคม นาวเิศษ 
หวัหนา้ระดบั ม.5 นายกติตภิาส  ศรหีะ 
หวัหนา้ระดบั ม.6 นายอนชุติ หนเูอยีด 

งานเครอืขา่ยผู้ปกครองและคู่มอืนกัเรยีน 
นายอาคม นาวเิศษ   

งานสง่เสรมิประชาธปิไตย 
และสภานกัเรยีน 

นายณฐัภทัร  รอตเอีย่ม 

งานวนิยัจราจร รกัษาความปลอดภยัและ
ควบคมุดแูลกลอ้งวงจรปดิ 
นายเศรษฐสทิธิ ์ สกุปลัง่ 

งานปอ้งกัน แก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
อบายมขุ โรคเอดสแ์ละสถานศกึษาสขีาว 

นายสมภพ  งามโสภา 

งานสารวัตรและวินยันกัเรยีน 
นายกวี  ผึง่ฉาย 

หวัหนา้ฝา่ยบรหิารทัว่ไป 
นางสาวสทุธดา  พรหมชมพ ู

หวัหนา้งานอาคารสถานที ่
นายสรุศกัดิ ์ยทุธนานกุลู 

 

 

งานบรกิารอาคารเรยีน หอ้งเรยีน 
หอ้งปฏบิัตกิาร และอาคารประกอบ 

นายสรุศกัดิ์ ยทุธนานุกูล 

 งานก ากบั ดแูลความสะอาดอาคารและ
สภาพแวดลอ้ม 

นายสรุศกัดิ ์ยทุธนานกุลู 

งานบรกิารสถานทีแ่ละสภาพแวดลอ้ม 
นายสมคดิ ศรรีุ่งสขุจนิดา 

งานจดัดอกไมแ้ละตกแตง่สถานที่ 
นายณฐัเมศวร ์ วรรณขาว 

หวัหนา้งานสง่เสรมิการจดัการศกึษา 

นางสาวสทุธดา  พรหมชมพ ู

งานประชาสมัพนัธ ์
นางสาววรวรรณ  เนือ่งจ านงค์ 

งานโภชนาการ 

นางสาวทพิยว์ด ี ปิน่ยะกลู 

งานอนามยั 

นางสาวผณนิทรา  จนัปาล ี

งานโสตทศันปูกรณ ์

นายอดศิร ์ เกตนุาค 

งานเทคโนโลยแีละระบบเครอืขา่ยอนิเตอร์เนต็

นายแสงทอง แจ้งอบุล 

งานบา้นพกับคุลากร 

นายพลูทรพัย ์ สตุะโท 

งานเครอืขา่ยศนูยเ์พือ่นใจวยัรุน่ (TO 
BE NUMBER ONE) 

นางเพลินพิศ  รศัมงีาม 
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1. รองผูอ้ านวยการโรงเรยีนฝา่ยบรหิารทัว่ไป                                    นางชลาลยั    มณเีขยีว                                            
หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี้ 

๑. รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน เมื่อผู้อ านวยการโรงเรียนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามค าสั่ง 
ของโรงเรียน 

๒. การจัดท านโยบายและแผน 
     2.1 การรวบรวมข้อมูล การจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียนและบริหารทั่วไป 
     2.2 การจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนงานบริหารทั่วไป 
     2.3 การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านบริหารทั่วไป 

๓. การบริหารงานบริหารทั่วไป 
     3.1 จัดท าระเบียบ แนวปฏิบัติในการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารทั่วไป 
     3.2 ก าหนดนโยบายการบริหารงานทั่วไปให้สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. เขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน 
     3.3 วางแผนการด าเนินงานของงานบริหารทั่วไป 
     3.4 ก ากับ ดูแล นิเทศ ติดตาม และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของงานบริหารทั่วไป 
     3.5 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานทั่วไป สรุปงานประจ าเดือน และสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
รายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้อง 
     3.6 ส่งเสริมงานกิจการนักเรียน ประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบน
ของนักเรียน 
     3.7 ประสานงาน ให้ความร่วมมือกับฝ่ายบริหารทุกฝ่ายของโรงเรียน และหน่วยงานภายนอกโรงเรียน              
ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคม และชุมชน 

3.8 ประเมินผลการปฏิบัติงานของครู และการประกันคุณภาพงานบริหารทั่วไป 
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย    

2. ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการสถานศกึษาฝ่ายบริหารทัว่ไป             นายพลูทรพัย ์   สตุะโท   
หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี้ 

   1. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไปในกรณีรองผู้อ านวยการโรงเรียนไม่อยู่ 
   2. ติดตามดูแลและรายงานปัญหาการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป 
   3. เป็นกรรมการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป 
     4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3. หวัหนา้ฝา่ยบรหิารงานทัว่ไป                                  นางสาวสทุธดา     พรหมชมพ ู
มีหนา้ที่และความรบัผดิชอบดังนี้ 

1. วางแผนการปฏิบัติงานบริหารทั่วไปให้มีประสิทธิภาพตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
2. ก ากับ ดูแล นิเทศ ติดตาม การท างานในฝ่ายบริหารทั่วไป ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ถูกต้องตามระเบียบราชการ 
          3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

ฝา่ยบรหิารงานทั่วไป 



๕๙ 
 
4. คณะกรรมการบรหิารฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป 

1. นางชลาลัย    มณีเขียว   ประธานกรรมการ 
2. นายพูลทรัพย์    สุตะโท    รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวสุทธดา   พรหมชมพู   รองประธานกรรมการ 
4. นายกุณฑล    สันทัด    กรรมการ 
5. นางสาวสุธีระวรรณ     สุตะโท    กรรมการ 
6. นางสาวกนกพร     แนวเงินดี   กรรมการ 

            7. นายศรประกฤษฐ์     หมู่สะแก   กรรมการ 
8. นายณัฐรภิรมย์     วารสินธ ์   กรรมการ 
9. นายอดิศร์      เกตุนาค   กรรมการ 
10. นายอาคม      นาวิเศษ   กรรมการ 
11. นายกิตติภาส     ศรีหะ    กรรมการ 
12. นายอนุชิต      หนูเอียด   กรรมการ 
13. นางสาวผณินทรา     จันปาลี   กรรมการ 
14. นายทรงพล     วงศ์พระราม   กรรมการ 
15. นางสาวเมลดา     ทองสิมา   กรรมการ 
16. นางสมพร     คชบาง    กรรมการ 
17. นายอภิชาติ    คงเพชร   กรรมการ 
18. นายเศรษฐสิทธิ์     สุกปลั่ง   กรรมการ 
19. นายณัฐภัทร     รอตเอ่ียม   กรรมการ 
20. นายสมภพ      งามโสภา   กรรมการ 
21. นายกวี      ผึ่งฉาย    กรรมการ 
22. นางอัญชลี      รัตนสีหา   กรรมการ 
23. นายสุรศักดิ์     ยุทธนานุกูล   กรรมการ  
24. นายสมคิด     ศรีรุ่งสุขจินดา   กรรมการ 
25. นายณัฐเมศวร์     วรรณขาว   กรรมการ 

            26. นางเพลินพิศ     รัศมีงาม   กรรมการ 
  27. นายแสงทอง    แจ้งอุบล    กรรมการ 

28. นางสาวทิพย์วดี     ปิ่นยะกูล   กรรมการ 
29. นางสาววรวรรณ     เนื่องจ านงค์   กรรมการ 
30. นางสาวพรปวีณ์     จันทร์ธรรม   กรรมการและเลขานุการ 
31. นางสาวอภิญญา     แหวนวงษ ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
32. นางสาวธัญญลักษณ์   เทียนล า   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี ้
          1. เสนอแนะให้ค าปรึกษาแก่ผู้อ านวยการโรงเรียนเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานบริหารทั่วไป งานปกครอง  
การจัดระบบ การปรับปรุง และการพัฒนาการบริหารงานบริหารทั่วไป 

๒. ออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปกครองนักเรียน 
๓. วินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางแก้ไขเสนอโรงเรียน 

เพ่ือพิจารณา เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้อ านวยการโรงเรียน ให้ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการปกครองนักเรียน 



๖๐ 
 

๔. ก ากับดูแล ตรวจสอบ แนะน าการบริหารงาน คณะท างานต่างๆ ของฝ่ายบริหารทั่วไป เพ่ือปรับปรุง  
พัฒนางานให้สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน 

๕. รายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานทั่วไปให้ผู้อ านวยการโรงเรียนทราบ 
๖. ประเมินผลการด าเนินงาน 
7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

5. กลุ่มบรหิารงานกจิการนกัเรยีน 
  นายกุณฑล      สันทัดการ   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี ้

๑. วางแผนการปฏิบัติงานกลุ่มกิจการนักเรียนให้มีประสิทธิภาพตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
๒. ก ากับ ดูแล นิเทศ ติดตาม การท างานในกลุ่มกิจการนักเรียน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตาม

ระเบียบทางราชการ 
๓. ปรับปรุง พัฒนา การจัดบริการข้อมูลแก่ผู้ที่มาติดต่องานได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ 
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

           5.๑ งานส านักงานกิจการนักเรยีน 
  ๑. นางสาวสุธีระวรรณ   สุตะโท   หัวหน้า 
  ๒. นางสาวพรปวีณ ์    จันทร์ธรรม  รองหัวหน้า 

   ๓. นางสาวกนกพร   แนวเงินดี  กรรมการ 
  ๔. นายกิตติภาส     ศรีหะ   กรรมการ 
  ๕. นางสาวอภิญญา    แหวนวงษ์  กรรมการและเลขานุการ 
  ๖. นางสาวธัญญลักษณ์    เทียนล า  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี ้
          1. ดูแลรับผิดชอบ จัดระบบบริหารและพัฒนางานส านักงานกิจกรรมนักเรียน ให้มีความพร้อมและเกิด 
ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน 

๒. รับ-ส่ง หนังสือ จัดลงทะเบียนหนังสือ-เข้าออก พร้อมประสานงาน ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นปัจจุบัน 
๓. จัดท า รวบรวม กฎ ระเบียบ ค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
๔. จัดบริการ อ านวยความสะดวกในการติดต่อด้านงานปกครองให้กับครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
๕. จัดท าแบบฟอร์มเอกสาร ปกครอง แบบค าร้องต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
๖. ติดต่อ ประสานงาน กับหน่วยงานภายใน ภายนอก ในการด าเนินกิจกรรมตามงาน/โครงการ 
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

    5.๒ งานแผนงาน สารสนเทศและประเมนิ 
  ๑. นางสาวอภิญญา    แหวนวงษ์   หัวหน้า 
  ๒. นางสาวพรปวีณ ์   จันทร์ธรรม   รองหัวหน้า 
  ๓. นายสมภพ     งามโสภา   กรรมการ 
  ๔. นางสาวสุธีระวรรณ   สุตะโท    กรรมการ 



๖๑ 
 

  ๕. นางสาวชนากานต์    พุทธรักษา   กรรมการและเลขานุการ 
  ๖. นางสาวธัญญลักษณ์   เทียนล า   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี ้
          1. จัดท าแผนงาน โครงการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  
และมาตรฐาน ตัวชี้วัด 
          2. ดูแลงบประมาณกลุ่มกิจการนักเรียน จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ ์เพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
และประสานการด าเนินงาน/โครงการของกลุ่มกิจการนักเรียน 

๓. ก ากับ ติดตามและประเมินสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
๔. จัดท า พัฒนา ระบบการจัดเก็บข้อมูล ทะเบียนประวัตินักเรียนและผู้ปกครองให้ถูกต้องสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน  

สามารถให้บริการแก่บุคลากรได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ 
๕. รวบรวมข้อมูล สถิติ พฤติกรรมการมาเรียน การแต่งกาย และพฤติกรรมอ่ืนๆ จัดท าสรุปรายงานประจ าเดือน 

ประจ าภาคเรียน และประจ าปีการศึกษา ต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
๖. จัดท าสารสนเทศของกลุ่มบริหารงานกิจกรรมนักเรียน 
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

    5.๓ งานสารวัตรและวนิยันักเรยีน 
  ๑. นายกวี    ผึ่งฉาย    หัวหน้า 
  ๒. นายกุณฑล    สันทัดการ   รองหัวหน้า 
  ๓. นายพงศกร    สวัสด ี    กรรมการ 
  ๔. นายภาณุพงศ ์  บุญชะม้อย   กรรมการ 
  ๕. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล   พรมพุฒ    กรรมการ 
  ๖. นายณัฐวุฒิ   ชดประสิทธิ์   กรรมการ 
  ๗. นายอภิชาติ    คงเพชร    กรรมการ 
  ๘. นายอนุชิต    หนูเอียด    กรรมการ 
  ๙. นายวิทวุฒิ   เถาว์ทวี    กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๐. นายเศรษฐสิทธ์   สุกปลั่ง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี ้
๑. ก ากับ ดูแล นักเรียนในบริเวณจุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๒. เป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดของนักเรียนทั้งภายในและภายนอก 

สถานศึกษา 
๓. ควบคุมการออกนอกบริเวณโรงเรียนของนักเรียนร่วมกับครูประจ าชั้น หัวหน้าระดับ และครูเวรประจ าวัน 
๔. ดูแล ควบคุมวินัยการเข้าแถว การจัดแถวในกิจกรรมเคารพธงชาติตอนเช้า และในการรวมแถว กรณีอ่ืน ๆ 

ร่วมกับครูประจ าชั้นหัวหน้าระดับ ร่วมวางแผนป้องกัน แก้ไขปัญหาแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่มาโรงเรียนสายกับ 
งานกิจการนักเรียน 

๕. กรณีท่ีพบนักเรียนมาสายให้สอบถามสาเหตุ อบรม ตักเตือน ท าโทษหรือหักคะแนน ความประพฤตินักเรียน 
ตามระเบียบที่โรงเรียนก าหนด 



๖๒ 
 

๖. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา หรือผู้ปกครอง เพ่ือติดตามแก้ไขพฤติกรรมมาสายของนักเรียน หรือช่วยเหลือ 
และแก้ไขปัญหาตามกรณี 

๗. รับค าร้องกรณีนักเรียนขอมาโรงเรียนสายด้วยมีเหตุจ าเป็น และน าเสนอตามสายงาน 
๘. สรุป ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้ที่เกี่ยงข้องและผู้บริหารสถานศึกษา 
๙. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

    5.4 งานเวรประจ าวนั วนัหยดุราชการและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ 
  ๑. นางอัญชลี    รัตนสีหา   หัวหน้า 
  ๒. นางพิชญ์กานต ์  เวียนงาม   รองหัวหน้า 
  ๓. นางสาวสุรัตน์  ทองประเทศ   กรรมการ 
  ๔. นางสาวเตือนใจ ตรีเนตร    กรรมการและเลขานุการ 

หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี ้
๑. จัดท าค าสั่งการปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการในวันหยุดราชการของครูสตรี 

และเวรรักษาความปลอดภัยกลางคืนของครูชาย 
๒. จัดท าค าสั่งมอบหมายงาน ปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวันตามจุดต่าง ๆ ของข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง 

ยามรักษาการณ์ และบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน 
๓. ดูแลความเรียบร้อยทั่วไป ความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนกรณีได้รับแจ้งเหตุ 
4.. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

6. งานระบบดแูลชว่ยเหลือนกัเรยีน 
      นางสาวกนกพร   แนวเงินดี   หัวหน้ากลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี ้
๑. วางแผนการปฏิบัติงานกลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ ตามภาระงานที่ได้รับ 

มอบหมาย 
๒. ก ากับ ดูแล นิเทศ ติดตาม การท างานในกลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้การด าเนินงาน 

บรรลุตามเป้าหมาย 
๓. ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายใน ภายนอกองค์กร ในการให้ความรู้ ตรวจสอบติดตามงาน 

ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

     6.๑ งานระบบดูแลชว่ยเหลือนกัเรยีน 
  ๑. นางสาวกนกพร    แนวเงินดี  หัวหน้า 
  ๒. นางสาวรัชนี     เจียมตน   รองหัวหน้า 
  ๓. นายอาคม     นาวิเศษ   กรรมการ 
  ๔. นางสาวสุธีระวรรณ   สุตะโท   กรรมการ 
  ๕. นายณัฐภัทร    รอตเอ่ียม  กรรมการ 
  ๖. นายแสงทอง    แจ้งอุบล   กรรมการ 



๖๓ 
 

  ๗. นายสุเมธ    ค าลอย   กรรมการ 
  ๘. นางสาววิธลุดา    เรืองสิริ   กรรมการ 
  ๙. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิมลวรรณ   พันธ์อยู่   กรรมการ 
  ๑๐. นางสาววรวรรณ    เนื่องจ านงค์  กรรมการ 
  ๑๑. นางสาวกรรณิกา  สิทธิมโน   กรรมการ 
  ๑๒. นางสาววรรณวภิา    วงษ์ภักดี  กรรมการ 
  ๑๓. นายอภิชาติ    คงเพชร   กรรมการ 
  ๑๔. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล   พรมพุฒ   กรรมการ 
  ๑๕. นายณัฐรภิรมณ์    วราสินธ ์  กรรมการ 
  ๑๖. นายอดิศร์     เกตุนาค   กรรมการ 
  ๑๗. นายกิตติภาส    ศรีหะ   กรรมการ 
  ๑๘. นายอนุชิต    หนูเอียด   กรรมการ 
  ๑๙. นางสาวอภิญญา    แสนเพชร  กรรมการ 
  ๒๐. นางสาวปาริฉัตร    ข ายะบุญ  กรรมการและเลขานุการ 
  ๒๑. นางสาวพรปวีณ ์   จันทร์ธรรม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๒๒. นางสาวธัญญลักษณ์   เทียนล า   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี ้
๑. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เหมาะสมกับสภาพจริงในการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา 
๒. จัดอบรมพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๓. จัดหาและพัฒนาสื่อสนับสนุนช่วยเหลือครูที่ปรึกษาในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักเรียน เช่น  

กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมเสริมทักษะการด ารงชีวิต และประเมินนักเรียนในด้านต่าง ๆ 
๔. ประเมินผล ทบทวนในการปฏิบัติงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

     6.๒ งานระดบัชัน้ 
          โรงเรียนศรีราชา แบง่การปกครองนักเรียนออกเป็น ๖ ระดับชั้นเรียน มีคณะกรรมการระดับชั้นและ 

ครูที่ปรึกษาแต่ละระดับชั้น ดังนี้ 
  6.๒.๑ ระดับชัน้มธัยมศึกษาปีที่ ๑ 

  ๑. นางสาวสุธีระวรรณ   สุตะโท     หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
  ๒. นางสาวนิสา   ภู่ทัด  รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
  ๓. นางสาวมุกระวี   บุรีมาศ  เลขานุการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

  ครทูีป่รึกษาระดบัชัน้มธัยมศึกษาปทีี่ ๑ 
  ม.๑/๑ ๑. นางสาวสริินาถ  จิรโรจนาการ ๒. นางสาวมุกระวี  บุรีมาศ  
  ม.๑/๒ ๑. นางสาวพรปวีณ ์ จันทร์ธรรม ๒. นางสาวอภิญญา  แหวนวงษ์ 
  ม.๑/๓ ๑. นางพิชญ์กานต ์ เวียนงาม ๒. นางสาวทวิชา เขียวรักษา 



๖๔ 
 

  ม.๑/๔ ๑. นางขนิษฐา  เฉียวกุล   
  ม.๑/๕ ๑. นางสาวสธุีระวรรณ  สุตะโท ๒. นางสาวนิสา  ภู่ทัด 
  ม.๑/๖ ๑. นางสุนันทา  สุทธธิาทิพย์ ๒. นายบวร  สุริยะแก้วเนรมิต 
  ม.๑/๗ ๑. นางสาวปรชัญา  วงเปลียว ๒. นางสาวสุภาวินี  ศรีปัญญา 
  ม.๑/๘ ๑. นางณิชกานต์  เจียมศิริ  ๒. นางสาวเนตรนภา  พูลเพิ่ม 
  ม.๑/๙ ๑. นางอัญชลี  รัตนสหีา  ๒. นายสมคิด  ศรีรุ่งสุขจินดา 
  ม.๑/๑๐ ๑. นางสาวนันทรัตน์  ความชอบ ๒. นางสาวยุวรีย์  ห่อไธสง 
  ม.๑/๑๑ ๑. นางสาวพัทธ์ธีรา  นามเดช ๒. นางสาวกนกพัฒน์  พูลสวัสดิ์ 
  ม.๑/๑๒ ๑. นางสาวเตือนใจ  ตรีเนตร ๒. นางสาวสุรัตน์  ทองประเทศ 
  ม.๑/๑๓ ๑. นางเพียงฤทัย  โรจนสโรจน ์ ๒. นางสาวกรรณิการ์  มั่งค่ัง 

  6.๒.๒ ระดับชัน้มธัยมศึกษาปีที่ ๒ 
  ๑. นายณัฐรภิรมณ์   วราสินธ ์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
  ๒. นางสาวผณินทรา   จันปาลี  รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
  ๓. นางสาวนุชรี   หาญละคร เลขานุการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
 ครทูีป่รึกษาระดบัชัน้มธัยมศึกษาปทีี่ ๒ 
  ม.๒/๑ ๑. นางชนากานต ์ พุทธรักษา ๒. นางสาวอมรรัตน์  ศุภศรี 
  ม.๒/๒ ๑. นางสาวสภุัสร พรมสุวรรณ ๒. นางสาววิไลลักษณ์  ขาวอุทัย 
  ม.๒/๓ ๑. นายทรงพล  วงศ์พระราม ๒. นางสาวกนกพร  แนวเงินดี 
  ม.๒/๔ ๑. นางวชัรินทร ขุนโขลนอนุสรณ์ ๒. นางสาวจารุพัฒน์  ธนกีรติชัยวงษ์ 
  ม.๒/๕ ๑. นางสาวจุฑารัตน์  เชียงทอง ๒. นางสาวผณินทรา  จันปาล ี
  ม.๒/๖ ๑. นางอรสา  บุตรสารส   
  ม.๒/๗ ๑. นางสาวค ามุก  ชมภูหลง ๒. นางสาวสิตาพัชญ์  สารสิทธิ์ 
  ม.๒/๘ ๑. นางสาวณัสม์ชา  ศาลกลาง ๒. นายณัฐรภิรมย์  วราสินธ ์
  ม.๒/๙ ๑. นางสาวอภิญญา  แสนเพชร ๒.นางสาวอิศราภรณ์  ไชยบุตร  
  ม.๒/๑๐ ๑. นางสาวนภาพร  โอมราช  
  ม.๒/๑๑ ๑. นางสาวกัลยา  เหลือธิ  ๒. นางสาวสุนิศา  คณะภักดิ์ 
  ม.๒/๑๒ ๑. นางสาวนชุรี  หาญละคร ๒. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล  พรมพุฒ 
  ม.๒/๑๓ ๑. นางสาวปลายมาศ  เชิดชูชัย ๒. นายสุเมธ  ค าลอย 

  6.๒.๓ ระดับชัน้มธัยมศึกษาปีที่ ๓ 
  ๑. นายอดิศร์    เกตุนาค  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
  ๒. นางสาวเมลดา   ทองสิมา  รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
  ๓. นางสาวอนรรฆพร  ช่อลัดดา  เลขานุการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

  



๖๕ 
 

 
 ครทูีป่รึกษาระดบัชัน้มธัยมศึกษาปทีี่ ๓ 
  ม.๓/๑ ๑. นางณัชชารีย์  วิจิตธัญโรจน์  ๒. นางสาววรรณวิภา  วงษ์ภกัดี 
  ม.๓/๒ ๑. นางโชติกา  พลเยี่ยม  ๒. นางสาวสุภัทรา  พรหมท้าว 
  ม.๓/๓ ๑. นายภานุพงศ ์ บุญชะม้อย ๒. นางสาวรสสุคนธ์  ดาดวง 
  ม.๓/๔ ๑. นายวิทวุฒ ิ เถาว์ทวี 
  ม.๓/๕ ๑. นางสาวรุ่งฤด ี สิงห์สุพรรณ ๒. นางสาวภัทราพร  ผาสุก 
  ม.๓/๖ ๑. นางสาวนภาพร  พฤฒามาตย ์ ๒. นายวุฒิภัทร  รัตนะวัน 
  ม.๓/๗ ๑. นายเอกรัตน์  แขมด า  ๒. นายอดิศร์  เกตุนาค  
                   ๓. นางสาวกิตติยา  ชัยนิชู 
  ม.๓/๘ ๑. นายชนาธิป  วันน ู  ๒. นางสาววิธลุดา  เรืองสิริ 
  ม.๓/๙ ๑. นายกุณฑล  สันทัดการ  ๒. นางสาวทิพย์วดี  ปิ่นยะกูล 
  ม.๓/๑๐ ๑. นางเพ็ญศร ี เสตะจิต  ๒. นางพรทิพย์  ราชภักดี 
  ม.๓/๑๑ ๑. นางสาวพภสัสรณ์  กระจกเหลี่ยม ๒. นายมารุต  สมานรักษ์ 
  ม.๓/๑๒ ๑. นางสาวเมลดา  ทองสิมา ๒. นางสาวอนรรฆพร  ช่อลัดดา 
  ม.๓/๑๓ ๑. นางสาวสุทธดา  พรหมชมพู ๒. นายสมภพ  งามโสภา 

  6.๒.๔ ระดับชัน้มธัยมศึกษาปีที่ ๔ 
  ๑. นายอาคม    นาวิเศษ  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
    ๒. นางสมพร    คชบาง  รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
    ๓. นางสาวรพีพรรณ  เทียมเมฆ เลขานุการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
 ครทูีป่รึกษาระดบัชัน้มธัยมศึกษาปทีี่ ๔ 
  ม.๔/๑ ๑. นางภัสรา  คมข า  ๒. นายอาคม  นาวิเศษ 
  ม.๔/๒ ๑. นางนันท์นภัส  วิกรานต์วงษ์ ๒. นางสาวจิราพร  จันทร์โสภา 
  ม.๔/๓ ๑. นางทิพย์รัตน์  ศิริพรม  ๒. นางเกศินี  เดชสังข์ 
  ม.๔/๔ ๑. นางรดาณัฐ  ใสสะอาด  ๒. นางสาวรพีพรรณ  เทียมเมฆ 
  ม.๔/๕ ๑. นางสมพร  คชบาง  ๒. นางสาวสุวรรณรัตน์  วงศ์ชัยเพ็ง 
  ม.๔/๖ ๑. นางปราณี  นุชเจรญิผล  ๒. นางจุรีย์  อินทร์เนตร 
  ม.๔/๗ ๑. นายณัฐภัทร  รอตเอ่ียม  ๒. นายกวี  ผึ่งฉาย 
  ม.๔/๘ ๑. นางชุติมา  ปณะราช  ๒. นางสาวปาริฉัตร  ข ายะบุญ 
  ม.๔/๙ ๑. นางเพลินพิศ  รัศมีงาม  ๒. นางสาวมนัสวี  ค าแสน 
  ม.๔/๑๐ ๑. นายณัฐเมศวร์  วรรณขาว ๒. นางสาวรัชนี  เจียมตน 
 
 
 
 



๖๖ 
 

 6.๒.๕ ระดับชัน้มธัยมศึกษาปีที่ ๕ 
  ๑. นายกิตติภาส   ศรีหะ  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
  ๒. นายอภิชาติ   คงเพชร  รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
  ๓. นางสาวจิราพร  แช่มชื่น  เลขานุการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
 ครทูีป่รึกษาระดบัชัน้มธัยมศึกษาปทีี่ ๕ 
  ม.๕/๑ ๑. นางปารนี  คุณพิทักษ์  ๒. นายกิตติชัย  แจ้งอุบล 
  ม.๕/๒ ๑. นางสาวพุทธพร  วโินทพรรษ์ ๒. นางสาวสิริยาภรณ์  เอ่ียมสะอาด 
  ม.๕/๓ ๑. นางสาวจิราพร  แช่มชื่น ๒. นางสาวศิรินาฏ  หอมขจร 
  ม.๕/๔ ๑. นางสาวพัทธ์ธีรา  เทียนทอง ๒. นายกิตติภาส  ศรีหะ 
  ม.๕/๕ ๑. นายกฤษณะ  อ่อนเอ้ือน ๒. นายวัชระ  บ ารุงพงษ ์
  ม.๕/๖ ๑. นางนันท์หทัย  อินทรีย์สุข ๒. นางสาววรวรรณ  เนื่องจ านงค์ 
  ม.๕/๗ ๑. นางสาวภารินี  วงษ์จินดามณี ๒. นางจารุ  บริบูรณ์ 
  ม.๕/๘ ๑. นางสาวกรรณิกา  สิทธิมโน ๒. นางพรรณภัทร  พานทอง 
  ม.๕/๙ ๑. นายพงศกร  สวัสดี  ๒. นายณัฐวุฒิ  ชดประสิทธิ์ 
  ม.๕/๑๐ ๑. นายอภิชาติ  คงเพชร  ๒. นางสาวจุฑาภรณ์  แสนเพ็ชร 

 

  6.๒.๖ ระดับชัน้มธัยมศึกษาปีที่ ๖ 
  ๑. นายอนุชิต    หนูเอียด  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
  ๒. นายเศรษฐสิทธิ์  สุกปลั่ง  รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
  ๓. นางสาวปาจรีย์  ในวิกุล  เลขานุการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

  ครทูีป่รึกษาระดบัชัน้มธัยมศึกษาปทีี่ ๖ 
  ม.๖/๑ ๑. นางเตือนจิตร  กฤตลักษณ์ ๒. นางชัชมาส  กระจ่างถิ่น 
  ม.๖/๒ ๑. นายพูลทรัพย ์ สุตะโท  ๒. นางวลัยลักษณ์  สุตะโท 
                 ๓. นายนัฐพงษ ์ เอกวุธ 
  ม.๖/๓ ๑. นายสมชัย  ฉัตรพรไพบูลย์ ๒. นายอนุชิต  หนูเอียด 
                 ๓. นางประทุมรัตน์  พุ่มพงษ์ 
  ม.๖/๔ ๑. นางสาววิภาดา  ชรากลาง ๒. นางสาวปิยะพร  พิรุณ 
  ม.๖/๕ ๑. นางเพลาพิลาส  สวรรค์รัตน์ ๒. นางตะวัน  พลภักด ี
  ม.๖/๖ ๑. นางสาวจีราภรณ์  ทุนผล ๒. นายวศรินทร์  ใจเที่ยง 
  ม.๖/๗ ๑. นางสาวณัฐสุดา  สภุารัตน์ ๒. นางสาวปาจรีย์  ในวิกุล 
  ม.๖/๘ ๑. นายศรประกฤษฎ์  หมู่สะแก ๒. นายวุฒิชัย  อภัยจิตร 
  ม.๖/๙ ๑. นายสุรศักดิ์  ยุทธนานุกูล ๒. นายเศรษฐสิทธิ์  สุกปลั่ง 
  ม.๖/๑๐ ๑. นางสาวนงลักษณ ์ ศรีวลัย ๒. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิมลวรรณ  พันธุ์อยู่  

 
 
 



๖๗ 
 
หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบของหวัหน้าระดบัชัน้ 

๑. เป็นกรรมการคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
๒. ร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการ โครงการฯ เพ่ือพัฒนางานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
๓. ประสานงานกับครูที่ปรึกษาในการควบคุมดูแลและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนของนักเรียนในระดับชั้น 

ที่รับผิดชอบ 
๔. ร่วมพิจารณาตัดสินลงโทษนักเรียนที่กระท าความผิดในระดับชั้นที่รับผิดชอบและระหว่างระดับชั้นที่เกี่ยวข้อง 
 
๕. รายงานพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน ผลการด าเนินงานการแก้ไขปัญหาที่กลุ่มกิจการนักเรียน 

เพ่ือรายงานโรงเรียนพิจารณาสั่งการต่อไป 
๖. จัดประชุมนักเรียนในระดับชั้น อบรมชี้แจง ให้นักเรียนปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ 

และแนวปฏิบัติของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและของโรงเรียน 
๗. ก ากับ ควบคุม ดูแล การเข้าแถวเคารพธงชาติประจ าวันในตอนเช้า  
๘. เชิญผู้ปกครองมาพบหรือจัดคณะกรรมการไปเยี่ยมบ้านนักเรียน และพบผู้ปกครองเป็นครั้งคราว 

หรือในกรณีท่ีนักเรียนมีปัญหา 
๙. ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกับทุกฝ่ายในโรงเรียนในการควบคุม ดูแลนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  

ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

หนา้ทีค่วามรบัผิดชอบของรองหวัหน้าระดบัชัน้ 
๑. เป็นกรรมการคณะกรรมการบริหารงานระดับชั้นที่รับผิดชอบ 
๒. ปฏิบัติงานแทนหัวหน้าระดับชั้นในกรณีท่ีหัวหน้าระดับไม่มาหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
๓. ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของครูที่ปรึกษาในระดับชั้นที่รับผิดชอบ 
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

หนา้ทีค่วามรบัผิดชอบของเลขานุการระดบัชัน้ 
๑. เป็นกรรมการคณะกรรมการบริหารงานระดับชั้นที่รับผิดชอบ 
๒. ประสานงานกับครูที่ปรึกษาในระดับชั้นที่รับผิดชอบระหว่างระดับชั้นอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ 

ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าระดับชั้น 
๓. ปฏิบัติงานแทนหัวหน้าระดับ/รองหัวหน้าระดับกรณีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
๔. จัดท าเอกสารการประชุมระดับชั้น บันทึกรายงานการประชุมระดับ และจัดท าเอกสารอ่ืน ๆ  

ที่เก่ียวข้องกับระดับที่รับผิดชอบ 
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบของครทูี่ปรกึษา 
1. เป็นที่ปรึกษาและปกครองนักเรียนในห้องเรียนที่ได้รับมอบหมายตามค าสั่ง 
2. เป็นคณะกรรมการบริหารงานปกครองในระดับชั้นที่ได้รับมอบหมาย 
3. ประชุมผู้ปกครองในห้องเรียนที่รับผิดชอบ จัดท าทะเบียนเครือข่ายผู้ปกครองคณะกรรมการห้องเรียน 
 



๖๘ 
 

4. ป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนของนักเรียนในห้องเรียน ส่งเสริมพัฒนาพฤติกรรมที่ดีงาม 
สร้างขวัญก าลังใจ ตลอดจนว่ากล่าวตักเตือน และลงโทษนักเรียนที่กระท าผิดกฎระเบียบของโรงเรียน 

5. ควบคุม ดูแลนักเรียน ประกอบพิธีหน้าเสาธง ส ารวจสถิติการมาเรียนในแต่ละวัน ติดตาม ประสานงาน 
กับผู้ปกครอง 

6. จัดกิจกรรมโฮมรูม ชี้แจงเรื่องการเรียนการสอน กิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งกฎระเบียบของโรงเรียน 
7. ตรวจเครื่องแบบการแต่งกายและทรงผมประจ าเดือนตามวัน เวลาที่ก าหนด 
8. ดูแลควบคุมนักเรียนเข้าร่วมประชุมระดับชั้นและเข้าร่วมกิจกรรมนักเรียน 
9. เยี่ยมบ้านนักเรียน และจัดท ารายงานส่งตามวัน เวลา ที่กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนก าหนด 
10. จัดท ารายงานข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ครบถ้วน ทันตามก าหนดเวลาส่งงาน 
11. ปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวันตามตารางเวลาและท าหน้าที่ตามหน้าที่ก าหนดให้รับผิดชอบ 
12. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 6.๓ งานเครือข่ายผูป้กครองและคู่มอืนกัเรียน 
  1. นายอาคม    นาวิเศษ   หัวหน้า 
  2. นายอภิชาติ    คงเพชร   รองหัวหน้า 
  3. หัวหน้าระดับชั้น    กรรมการ 
  4. ครูที่ปรึกษาทุกคน    กรรมการ 
  5. นางสาวกนกพร   แนวเงินดี  กรรมการและเลขานุการ 
  6. นางสาวธัญญลักษณ์  เทียนล า   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี ้ 
๑. ก ากับ ดูแลความเรียบร้อย ในการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 
๒. รวบรวมทะเบียนคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น 
๓. ติดต่อ ประสานงานระหว่างโรงเรียนกับเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือขอความร่วมมือในการก ากับ ดูแล  
๔. แก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียนตลอดจนพัฒนาส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 
๕. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
๖. จัดท า รวบรวม รายละเอียดต่าง ๆ ของคู่มือนักเรียน 
๗. ประเมินสรุปผลการด าเนินงาน 
๘. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

6.๔ งานปอ้งกนั แก้ไขปญัหายาเสพตดิ อบายมขุ โรคเอดส ์และสถานศึกษาสขีาว 
  1. นายสมภพ    งามโสภา  หัวหน้า 
  2. นางสาวจีราภรณ์   ทุนผล   รองหัวหน้า 
  3. นางตะวัน    พลภักดี   กรรมการ 
  4. นางสาวกนกพร   แนวเงินดี  กรรมการ 
  5. นางสาวสุธีระวรรณ   สุตะโท   กรรมการ 
  6. นายอภิชาติ    คงเพชร   กรรมการ 



๖๙ 
 

  7. นางสาววรวรรณ   เนื่องจ านงค์  กรรมการ 
  8. นางสาวอภิญญา  แหวนวงษ์  กรรมการ 
  9. นางสาวพรปวีณ ์  จันทร์ธรรม  กรรมการ 
  10. นายพงศกร   สวัสด ี   กรรมการ 
  11. นายอนุชิต    หนูเอียต   กรรมการ 
  12. นางสาวอิศราภรณ์   ไชยบุตร   กรรมการและเลขานุการ 
  13. นางสาวธัญญลักษณ์  เทียนล า  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี ้
๑. จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามขอบข่ายงานป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข 

โรคเอดส์ และสถานศึกษาสีขาว  
๒. ด าเนินกิจกรรมเก่ียวกับงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่ก าหนด 
๓. เสนอขอใช้งบประมาณงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในแผนปฏิบัติ 

ราชการประจ าปีงบประมาณ  
๔. ประชุมชี้แจงนโยบายด าเนินการตามขอบข่ายงานป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข  

และโรคเอดส์ ให้บุคลากรได้ทราบเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ  
๕. จัดท าข้อมูลและโครงการที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด 
๖. ตรวจและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและจัดอบรมให้ความรู้กับนักเรียน 
๗. จัดนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาการใช้สารเสพติดเข้ารับการตรวจปัสสาวะและ 

บ าบัดรักษาร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
๘. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ  องค์กรเอกชน และชุมชน ในการป้องกันและแก้ไข 

ปัญหายาเสพติด 
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง กรม ทั้งในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ 

และกระทรวงอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๑๐. จัดกิจกรรมให้ความรู้ เผยแพร่ และรณรงค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 
๑๑. จัดท าโครงการหรือจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในโรงเรียน 
๑๒. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และชุมชนใน 

การด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 
๑๓. อบรม ประชุมชี้แจงครูแกนน า นักเรียนแกนน า ให้มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการด าเนินงาน 

ห้องเรียนสีขาว ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาว  
๑๔. คณะกรรมการออกตรวจเยี่ยมชมโครงการห้องเรียนสีขาว เพ่ือนิเทศ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ 

ให้ก าลังใจ และให้ค าแนะน าในการด าเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาว  
๑๕. จัดให้มีการประกวดห้องเรียนสีขาวเป็นประจ าทุกเดือน หรือตามความเหมาะสม  
๑๖. แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาสีขาว และคณะกรรมการห้องเรียนสีขาว ๔ ฝ่ายเพ่ือขับเคลื่อนกลยุทธ์ 

การวางแผน สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง 



๗๐ 
 

๑๗. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจค้นหาสารเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย สุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง    
๑๘. จัดท าสถิติข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติดชนิดต่าง ๆ ประสานงานกับครูประจ าชั้น 

และผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
๑๙. จัดห้องให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล ส าหรับอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
๒๐. สรุป ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารสถานศึกษา 
๒๑. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 6.๔.๑ งานสถานศกึษาสขีาว 
  ๑. นายสมภพ    งามโสภา  หัวหน้า 
  ๒. นางสาวจีราภรณ์   ทุนผล   รองหัวหน้า 
  ๓. นางตะวัน    พลภักดี   กรรมการ 
  ๔. นางนันท์นภัส   วิกรานต์วงษ์  กรรมการ 
  ๕. นางสาวกนกพร  แนวเงินดี  กรรมการ 
  ๖. นางสาวสุธีระวรรณ   สุตะโท   กรรมการ 
  ๗. นายอภิชาติ    คงเพชร   กรรมการ 
  ๘. นางสาววรวรรณ   เนื่องจ านงค์      กรรมการ 
  ๙. นางสาวอภิญญา   แหวนวงษ์     กรรมการ 
  ๑๐. นางสาวพรปวีณ ์  จันทร์ธรรม  กรรมการ 
  ๑๑. นายพงศกร   สวัสด ี   กรรมการ 
  ๑๒. นางสาวอิศราภรณ์   ไชยบุตร   กรรมการ 
  ๑๓. นางโชติกา   พลเยี่ยม   กรรมการ 
  ๑๔. ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น   กรรมการ 
  ๑๕. นางสาวนุชรี  หาญละคร  กรรมการและเลขานุการ 

หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี ้
๑. จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามขอบข่ายงานสถานศึกษาสีขาว 
๒. ด าเนินกิจกรรมเก่ียวกับงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่ก าหนด 
๓. เสนอขอใช้งบประมาณงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

งบประมาณ  
๔. ประชุมชี้แจงนโยบายด าเนินการสถานศึกษาสีขาว ให้บุคลากรได้ทราบเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ  
๕. อบรม ประชุมชี้แจงครูแกนน า นักเรียนแกนน า ให้มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานห้องเรียนสีขาว  
๖. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาว  
๗. แต่งตั้งคณะกรรมการออกตรวจเยี่ยมชมโครงการห้องเรียนสีขาว เพ่ือนิเทศ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือให้ 

ก าลังใจ และให้ค าแนะน าในการด าเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาว  
๘. จัดให้มีการประกวดห้องเรียนสีขาวเป็นประจ าทุกเดือน หรือตามความเหมาะสม  
๙. แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาสีขาว และคณะกรรมการห้องเรียนสีขาว ๔ ฝ่าย เพ่ือขับเคลื่อนกลยุทธ์  



๗๑ 
 
การวางแผน สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง 

๑๐. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจค้นหาสารเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย สุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
จัดท าสถิติข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติดชนิดต่าง ๆ ประสานงานกับครูประจ าชั้นและผู้ปกครอง
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

๑๑. จัดห้องให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล ส าหรับอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
๑๒. สรุป ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารสถานศึกษา 
๑๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบของครทูี่ปรกึษา 
๑. ขับเคลื่อนกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนในที่ปรึกษา และให้ค าปรึกษา แนะน า ในการด าเนินงานห้องเรียน 

สีขาว เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  
๒. ครูที่ปรึกษาเฝ้าระวังสอดส่องดูแลรับทราบปัญหา น าเสนอผู้บริหารให้รับทราบ เพ่ือน าไปสู่ การป้องกัน 

และแก้ไขอย่างเป็นระบบ  
๓. ครูที่ปรึกษาสังเกตพฤติกรรมนักเรียนประจ าชั้นทุกสัปดาห์ ถ้ามีนักเรียนกลุ่มเสี่ยงรายงานต่อผู้บริหาร 
๔. จัดการให้มีแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการ เช่น จัดป้ายนิเทศ สิ่งพิมพ์ จัดนิทรรศการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 

โรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและอุบัติภัย 
๕. ส่งเสริมให้นักเรียนร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
๖. ครูที่ปรึกษาแต่ละระดับชั้นจัดท าแผนงานห้องเรียนสีขาวมุ่งเน้นด้านใด เช่น การเรียน การงาน สารวัตร 

นักเรียน และกิจกรรม  
๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  

 6.4.๒ งานทมีการเรยีน  
  ๑. นางสาวสิรินาถ   จิรโรจนาการ  ประธานกรรมการ 
     ๒. นายชนาธิป    วันนู   กรรมการ 
     ๓. นายนัฐพงษ ์  เอกวุธ                      กรรมการ 
       ๔. นางชัชมาศ    กระจ่างถิ่น   กรรมการ 
  ๕. นางสาวอิศราภรณ์   ไชยบุตร   กรรมการและเลขานุการ  

หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี ้
 ๑. ด าเนินงานห้องเรียนสีขาวในด้านการเรียน  

๒. แจ้งผลการเรียน เกรดเฉลี่ยของนักเรียนแต่ละห้อง ม.๑-ม.๖ และผลการเรียน 0, ร, มส โดยส่งข้อมูลให้กับ 
ทีมประสานการด าเนินงาน  

๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 6.4.๓ งานทมีการงานและตรวจอาคารเรยีน  
  ๑. นายศรประกฤษฎ์   หมู่สะแก  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาววรวรรณ   เนื่องจ านงค์  ผู้ตรวจอาคาร ๑ 
  ๓. นางสาวกนกพร   แนวเงินดี  ผู้ตรวจอาคาร ๒ 



๗๒ 
 

  ๔. นางตะวัน   พลภักดี   ผู้ตรวจอาคาร ๓ 
  ๕. นางสาวจีราภรณ์   ทุนผล   ผู้ตรวจอาคาร ๔ 
  ๖. นางนันท์นภัส   วิกรานต์วงษ์  ผู้ตรวจอาคาร ๕ 
  ๗. นางโชติกา   พลเยี่ยม   ผู้ตรวจอาคาร ๖และหอสมุด 
  ๘. นางสาวนุชรี   หาญละคร  ผู้ตรวจโรงฝึกงาน และ โรงยิมเก่า  
 
 

หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี ้
๑. ด าเนินงานห้องเรียนสีขาวในด้านการงาน 
๒. ตรวจห้องเรียนและส่งข้อมูลให้กับทีมประสานการด าเนินงาน 
๓. ตรวจห้องเรียนฝ่ายการงาน  
  ครั้งที ่๑ วันที่  ๒๒-๒๖ สิงหาคม  ๒๕๖๕ 
  ครั้งที ่๒ วันที่  ๑3-16 ธันวาคม  ๒๕๖๕ 
  ครั้งที ่๓ วันที่  ๑๓-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  

 6.4.๔ งานทมีวนิยันักเรยีน  
  ๑. นายกุณฑล    สันทัดการ  ประธานกรรมการ 
  ๒. นายศรประกฤษฎ์  หมู่สะแก  รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางสาวสุธีระวรรณ   สุตะโท   กรรมการ 
  ๔. นางสาวกนกพร   แนวเงินดี  กรรมการ 
  ๕. นายณัฐรภิรมณ์   วราสินธ ์  กรรมการ 
  ๖. นายอดิศร์    เกตุนาค   กรรมการ 
  ๗. นายอาคม    นาวิเศษ   กรรมการ 
  ๘. นายกิตติภาส   ศรีหะ   กรรมการ 
  ๙. นายอนุชิต    หนูเอียด   กรรมการ 
  ๑๐. นางสาวนิสา   ภู่ทัด   กรรมการ 
  ๑๑. นางสาวผณินทรา    จันปาลี   กรรมการ 
  ๑๒. นางสาวเมลดา   ทองสิมา   กรรมการ 
  ๑๓. นางสมพร   คชบาง   กรรมการ 
  ๑๔. นายอภิชาติ   คงเพชร   กรรมการ 
  ๑๕. นายเศรษฐสิทธิ์   สุกปลั่ง   กรรมการ 
  ๑๖. นายกวี   ผึ่งฉาย   กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๗. นางสาวธัญลักษณ์   เทียนล า   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 



๗๓ 
 
หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี ้

๑. ด าเนินงานห้องเรียนสีขาวในด้านวินัยนักเรียน 
๒. ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนที่มีปัญหา  
๓. เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงยาเสพติด การทะเลาะวิวาท และชู้สาว  
๔. ตรวจค้นและป้องกันมิให้นักเรียนน าสื่อลามกอนาจารเข้ามาเผยแพร่ในโรงเรียน  
๕. ป้องปรามมิให้นักเรียน เล่นการพนันทุกรูปแบบในโรงเรียน และตรวจค้นแหล่งที่อาจมั่วสุม  
๖. สุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 

   ๗. สุ่มตรวจนักเรียนที่อาจไปมั่วสุมตามแหล่งอบายมุข แหล่งการพนัน ของชุมชน  
๘. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 6.4.๕ คณะกรรมการประสานการด าเนนิงาน 
  ๑. นายสมภพ    งามโสภา  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวสุธีระวรรณ  สุตะโท       กรรมการ 
  ๓. นางสาววรวรรณ   เนื่องจ านงค์   กรรมการ 
           ๔. นางสาวอิศราภรณ์   ไชยบุตร    กรรมการและเลขานุการ 

หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี ้
๑. ประสานงานกับคณะกรรมการทีมด าเนินงาน   
๒. จัดกิจกรรมการประกวดห้องเรียนสีขาวประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ช่วงระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕  

ถึง วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ 
๓. เก็บรวบรวมข้อมูลคะแนน และผลการประเมินผลห้องเรียนสีขาว  
๔. ด าเนินการจัดของรางวัลส าหรับห้องเรียนที่ได้รับการตัดสินตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
  ระดับเหรียญทอง   คะแนนร้อยละ ๘o – ๑๐๐ 
  ระดับเหรียญเงิน    คะแนนร้อยละ ๗o - ๗๙ 
  ระดับเหรียญทองแดง   คะแนนร้อยละ ๖o – ๖๙ 
     ห้องเรียนที่ชนะเลิศเหรียญเหรียญทอง อันดับที่ ๑ ของระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ  
       ๑) เกียรติบัตรส าหรับครูที่ปรึกษาและห้องนักเรียน  
       ๒) ด าเนินการมอบเกียรติบัตรหน้าเสาธงในวันสุดท้ายของการเรียน  
       ๓) ห้องเรียนที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับเกียรติบัตรส าหรับครูที่ปรึกษาและห้องนักเรียน 
๖. จัดท าคู่มือและเอกสาร แนวทางการด าเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาว  
๗. ประเมินผล สรุปรายงานเสนอตามล าดับ พร้อมทั้งเสนอแนะปัญหาอุปสรรค เพ่ือน าไปสู่การแก้ไข 

การด าเนินโครงการห้องเรียนสีขาวปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุขต่อไป  
๘. จัดท าแฟ้มเพ่ือเตรียมรับการประเมิน ๕ มาตรการ กลยุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม ่ 
๙. ติดตามประเมินผล สรุปผลการด าเนินงาน และ รวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมการประเมิน 
๑o. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 



๗๔ 
 
7. งานกจิกรรมนักเรยีน 

 นายศรประกฤษฎ์   หมู่สะแก หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน 
หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี ้

๑. วางแผนการปฏิบัติงานกลุ่มงานกิจกรรมนักเรียนให้มีประสิทธิภาพตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
๒. ก ากับ ดูแล นิเทศ ติดตาม การท างานในกลุ่มงานกิจกรรมนักเรียนเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
๓. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายใน ภายนอกองค์กร ในการให้ความรู้การจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนา 

ศักยภาพ สร้างเสริมทักษะการด ารงชีวิต พัฒนางานด้านกิจกรรมนักเรียน 
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
7.๑ งานส่งเสรมิประชาธปิไตยและสภานักเรยีน 
 ๑. นายณัฐภัทร    รอตเอ่ียม  หัวหน้า 
 ๒. นายอดิศร์   เกตุนาค   รองหัวหน้า 
 ๓. นางสาวปรัชญา   วงศ์เปลียว  กรรมการ 
 ๔. นางนันท์หทัย   อินทรีย์สุข  กรรมการและเลขานุการ 

หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี ้
๑. ฝึกอบรม บริหาร ก ากับ ดูแล ติมตาม แก้ไข ส่งเสริม และพัฒนาพฤติกรรม ศักยภาพของ 

สภานักเรียนทุกคน ให้มีความเป็นผู้น าและด าเนินกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
๒. จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายของสภานักเรียนอย่างเหมาะสม 
๓. ส่งเสริมการด าเนินโครงการของสภานักเรียนให้บรรลุเป้าหมาย 
๔. จัดให้สภานักเรียนมีการประชุมน าเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาโรงเรียนและสังคมตามบทบาท 

และหน้าที่ของสภานักเรียน และน าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ของสภานักเรียนเสนอต่อฝ่ายบริหารโรงเรียน  
เพ่ือแก้ไขและพัฒนาโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์ 

๕. ด าเนินการให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียน เพ่ือส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย 
๖. จัดค่ายผู้น าสภานักเรียน เพ่ือฝึกอบรมทักษะความเป็นผู้น า การท างานเป็นทีม ความรับผิดชอบ 

ต่อหน้าที่ เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การท ากิจกรรมในทุกปีการศึกษา 
๗. ร่วมประสานงานกับบุคลากร และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์และความก้าวหน้า 

ที่นักเรียนควรได้รับ 
๘. สรุป ประเมินผล และรายงานผลทุกกิจกรรมของสภา และจัดท ารูปเล่มการปฏิบัติงานของสภานักเรียน 

ตลอดปีการศึกษาต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
๙. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 7.๒ งานวนิยัจราจร รักษาความปลอดภยัและควบคมุดแูลกลอ้งวงจรปดิ 
  ๑. นายเศรษฐสิทธิ์    สุกปลั่ง   หัวหน้า 
  ๒. นายสุรศักดิ์     ยุทธนานุกูล  รองหัวหน้า 
  ๓. นายกุณฑล     สันทัดการ  กรรมการ 
  ๔. นายภาณุพงษ ์   บุญชะม้อย  กรรมการ 



๗๕ 
 

  ๕. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล    พรมพุฒ   กรรมการ 
  ๖. นายณัฐวุฒิ     ชดประสิทธิ์  กรรมการ 
  ๗. นายวิทวุฒิ     เถาว์ทวี   กรรมการ 
  ๘. นายวุฒิภัทร     รัตนะวัน   กรรมการ 
  ๙. นายพงศกร     สวัสด ี   กรรมการ 
  ๑๐. นายอนุชิต     หนูเอียด   กรรมการ 
  ๑๑. นายกวี     ผึ่งฉาย   กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๒. นางสาวธัญญลักษณ์   เทียนล า   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี ้
 ๑. จัดท าข้อมูลผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในโรงเรียน 
 ๒. รวบรวมข้อมูลนักเรียนที่เดินทางมาด้วยรถโดยสาร  
 ๓. ดูแลการเดินทางมาโรงเรียนทั้งไปและกลับของนักเรียน 
 ๔. จัดระเบียบการใช้ยานพาหนะของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา  
 ๕. รณรงค์และอ านวยความสะดวกประสานกับเจ้าหน้าที่ส านักงานขนส่งจัดท าใบอนุญาตขับข่ีรถจักรยานยนต์
และรถยนต์ 
 ๖. รณรงค์และให้ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัย  โดยประสานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ เพ่ือรักษาวินัยจราจร  
ลดและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึน 
 ๗. ก ากับ ดูแล รณรงค์ ให้นักเรียน คร ูและบุคลากรให้สวมใส่หมวกนิรภัยและรักษาวินัยจราจร 
 ๘. รับผิดชอบดูแลระบบกล้องวงจรปิด 
 ๙. รับค าร้องขอดูกล้องวงจรปิด น าเสนอขออนุญาตตามสายงาน และสรุปรายงานเหตุการณ์ตามสายงาน 

๑๐. สรุป ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารสถานศึกษา 
๑๑. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

7.๓ งานเครือข่ายศูนยเ์พือ่นใจวยัรุน่ (To Be Number One) 
 ๑. นางเพลินพิศ    รัศมีงาม   หัวหน้า 
 ๒. นางสาวจุฑารัตน์    เชียงทอง  รองหัวหน้า 
 ๓. นางสาวจิราพร    แช่มชื่น   กรรมการ 
 ๔. นางสาวทวิชา    เขียวรักษา  กรรมการ 
 ๕. นายวุฒิชัย     อภัยจิตร  กรรมการ 
 ๖. นายอดิศร์     เกตุนาค   กรรมการ 
 ๗. นางสมพร     คชบาง   กรรมการ 
 ๘. นางสาวอภิญญา    แสนเพชร  กรรมการ 
 ๙. นางสาวผณินทรา    จันปาลี   กรรมการ 
 ๑๐. นายณัฐรภิรมณ์    วราสินธ ์  กรรมการ 
 ๑๑. นายสุเมธ     ค าลอย   กรรมการ 



๗๖ 
 

 ๑๒. นายกิตติภาส    ศรีหะ   กรรมการ 
 ๑๓. นางพิมพาพรรณ   จันทร์สีสะอาด  กรรมการ 
 ๑๔. นายณัฐเมศวร์    วรรณขาว  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๕. นายวัชระ     บ ารุงพงษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี ้ 
๑. ด าเนินงานภายใต้กรอบ “ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ” 
๒. จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามขอบข่ายงานเครือข่ายศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น(To Be Number One) 
๓. ด าเนินงานตามแผน/โครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๔. ประสานงานเชิญประชุมคณะกรรมการท างานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
๕. ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิชาการและกิจกรรมให้เป็นบุคคลที่ดีมีคุณภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี 

ให้กับบุคคลอ่ืนได้...เป็นหนึ่งโดยไม่ต้องพ่ึงยา... 
๖. ก าดับ ดูแล ติดตามผลและประเมินผลการด าเนินงาน 
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

8. กลุ่มบรหิารงานสง่เสรมิการจดัการศกึษา 
         นางสาวสุทธดา   พรหมชมพู     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานส่งเสริมการจัดการศึกษา 

มีหนา้ที่และความรบัผดิชอบดังนี ้
 ๑. วางแผนการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
 ๒. ก ากับ ดูแล นิเทศ ติดตาม การท างานในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ         
ถูกต้องตามระเบียบราชการ 
 ๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

8.1 งานส านกังาน/งานสารบรรณ/แผนงานโครงการ/งานสารสนเทศ/การเงนิและพสัดุ/ประเมนิผล 
  1. นางสาวสุทธดา   พรหมชมพู  หัวหน้า 
  2. นางวลัยลักษณ์    สุตะโท   รองหัวหน้า 
  3. นางสุนันทา    สุทธิธาทิพย์  กรรมการ 
  4. นางอรสา     บุตรสารส  กรรมการ 
  5. นางสาวปลายมาศ    เชิดชูชัย   กรรมการ 
  6. นางสาวสุภาวินี    ศรีปัญญา  กรรมการ 
  7. นางสาวสุวรรณรัตน์   วงษ์ชัยเพ็ง  กรรมการ 
  8. นางสาวนงลักษณ ์   ศรีวลัย   กรรมการ 
  9. นางสาวอภิญญา    แหวนวงษ ์  กรรมการ 
  10. นางสาววิไลลักษณ์     ขาวอุทัย   กรรมการ 
  11. นางสาวชนากานต์     พุทธรักษา  กรรมการ 
  12. นางสาวสุธีระวรรณ   สุตะโท   กรรมการและเลขานุการ 
  13. นางสาวธัญญลักษณ์   เทียนล า   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



๗๗ 
 
หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี ้

1. จัดท าแผนงาน/โครงการ และจัดหาทรัพยากรที่ใช้ในงานสารสนเทศของฝ่ายบริหารทั่วไป 
2. สรุปผลการประเมินงานตามแผนงาน/โครงการ 
3. จัดท าแบบประเมินงานตามแผนงาน/โครงการฝ่ายบริหารทั่วไป 
4. น าเสนอผลการประเมินการปฏิบัติงาน สรุปเป็นรูปเล่มเพ่ือน าเสนอผู้บริหาร 
5. ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือต่าง ๆทีเ่ข้ามายังส านักงาน 
6. จัดเก็บรวบรวมเอกสาร ข้อมูลและหนังสือเข้า-ออกของฝ่ายบริหารทั่วไปอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน 
7. ประสานงานด้านความร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูลและงานต่าง ๆ เพ่ือรวบรวมและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 

ที่ถูกต้องเหมาะสมและทันสมัยที่จะบ่งบอกถึงสภาพปัญหาความต้องการ 
8. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของโรงเรียน เกณฑ์การประเมินมาตรฐานแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
9. จัดท าเอกสารเผยแพร่ข้อมูลให้ฝ่ายงานบริหารทั่วไป ได้ใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ปัญหาหรือ 

พัฒนางานต่อไป 
10. ร่วมมือกับสารสนเทศของโรงเรียน เผยแพร่งานของฝ่ายบริหารทั่วไป 
11. จัดท าเอกสารข้อมูลในการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผน/โครงการ 
12. จัดท าข้อมูล เอกสารที่เกี่ยงข้องกับการเบิกจ่ายพัสดุของฝ่ายบริหารทั่วไป 
13. จัดท าการตรวจรับพัสดุที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารทั่วไป 
14. ลงทะเบียนคุมพัสดุ-ครุภัณฑ์ที่ใช้ในฝ่ายบริหารทั่วไป 
15. ประเมิน สรุปรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 
16. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

8.๒ งานวารสารและประชาสมัพนัธ์ 
 8.๒.๑ งานประชาสัมพันธ ์
  ๑. นางสาววรวรรณ   เนื่องจ านงค์  หัวหน้า 
  ๒. นายณัฐภัทร   รอตเอ่ียม  รองหัวหน้า 
  ๓. นายกิตติภาส   ศรีหะ   กรรมการ 
  ๔. นางสาวปรัชญา   วงเปลียว  กรรมการ 
  ๕. นางสาวสุภาวินี   ศรีปัญญา  กรรมการ 
  ๖. นายอาคม    นาวิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 

หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี ้
๑. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ให้พร้อมใช้งาน 
๒. ประสานงานกับผู้มาติดต่อราชการ 
๓. เป็นพิธีกรงานต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นและงานอ่ืนๆตามท่ีร้องขอ 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
   

  
 



๗๘ 
 

 8.๒.๒ งานวารสารโรงเรยีน 
  ๑. นางสาววรวรรณ   เนื่องจ านงค์  หัวหน้า 
  ๒. นายณัฐภัทร   รอตเอ่ียม  รองหัวหน้า 
  ๓. นางนันท์หทัย  อินทรีย์สุข  กรรมการ 
  ๔. นายอาคม   นาวิเศษ   กรรมการ 
  ๕. นายอดิศร์   เกตุนาค   กรรมการ 
  ๖. นายสมภพ    งามโสภา  กรรมการ 
  ๗. นางสาวสุวรรณรัตน์   วงศ์ชัยเพ็ง  กรรมการ 
  ๘. นางตะวัน  พลภักดี   กรรมการ 
  ๙. นางสาวนงลักษณ์   ศรีวลัย   กรรมการ 
  ๑๐.นางจารุ    บริบูรณ์   กรรมการ 
  ๑๑. นางนันท์นภัส   วิกรานต์วงษ์  กรรมการ 
  ๑๒. นางสาวนันทรัตน์   ความชอบ  กรรมการ 
  ๑๓. นายวิทวุฒิ   เถาว์ทวี   กรรมการ 
  ๑๔. นางสาวพัทธ์ธีรา   เทียนทอง  กรรมการ 
  ๑๕. นายณัฐเมศวร์   วรรณขาว  กรรมการ 
  ๑๖. นางภัสรา    คมข า   กรรมการ 
  ๑๗. นางสาวพุทธพร   วิโนทพรรษ์  กรรมการ 
  ๑๘. นางสาวโชติกา   พลเยี่ยม   กรรมการ 
  ๑๙. นางสาวสุทธดา   พรหมชมพู  กรรมการ 
  ๒๐. นางสาวจีราภรณ์   ทุนผล   กรรมการและเลขานุการ 
  ๒๑. นางสาวอพิชญา   เต็นยะ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี ้
๑. จัดหา รวบรวมข้อมูลประจ าปีเพื่อจัดท าวารสารโรงเรียนศรีราชา 
๒. ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลในการจัดท าวารสารโรงเรียนศรีราชา (ล าดับที่ ๑๗-๑๙) 
๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 8.๒.๓ งานจดหมายขา่ว (OBEC LINE) 
  ๑. นางสาววรวรรณ   เนื่องจ านงค์  หัวหน้า 
  ๒. นายณัฐภัทร    รอตเอ่ียม  รองหัวหน้า 
  ๓. นางนันท์หทัย   อินทรีย์สุข  กรรมการ 
  ๔. นายอดิศร์    เกตุนาค   กรรมการและเลขานุการ 

หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี ้
๑. จัดหา รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียน ชี้แจงข้อมูลข่าวสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบ 

ในรูปแบบของจดหมายข่าว (OBEC LINE) 
๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 



๗๙ 
 

8.๓ งานโภชนาการ 
  ๑. นางสาวทิพย์วดี   ปิ่นยะกูล  หัวหน้า 
  ๒. นางสาวรดาณัฐ   ใสสะอาด  รองหัวหน้า 
  ๓. นางวลัยลักษณ์   สุตะโท   กรรมการ 
  ๔. นางสาวพุทธพร   วิโนทพรรษ์  กรรมการ 
  ๕. นางสุนันทา    สุทธิธาทิพย์  กรรมการ 
  ๖. นางสาวเนตรนภา พูลเพิ่ม   กรรมการ 
  ๗. นางสาวนุชรี   หาญละคร  กรรมการและเลขานุการ 
  ๘. นางสาวธัญญลักษณ์  เทียนล า   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี ้
๑. จัดท าแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวกับงานโภชนาการ 
๒. ดูแลอนามัยของผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการตรวจร่างกายประจ าปี  
๓. ก าหนดราคาอาหารอย่างเหมาะสมและชัดเจน ก ากับดูแลให้ผู้จ าหน่ายปฏิบัติตามกติกาที่ก าหนด 
๔. ตรวจสอบดูแลสภาพตู้น้ าเย็นและน้ าดื่มให้สะอาดอยู่เสมอ 
๕. ตรวจสอบดูแลไม่ให้มีการจ าหน่ายอาหารที่มีสารปลอมปน อันจะเป็นอันตรายแก่นักเรียนและผู้บริโภค 
๖. ดูแลความสะอาดในขั้นตอนการประกอบอาหารและจ าหน่ายอาหาร 
๗. ดูแลความสะอาดทั้งในส่วนรับประทานอาหารของนักเรียน และส่วนประกอบของร้านค้า 
๘. ตรวจดูแลความสะอาดของภาชนะท่ีใช้ในการประกอบอาหารและภาชนะท่ีใช้รับประทาน 
๙. จัดให้นักเรียนได้ซื้ออาหารตามล าดับก่อนหลัง เพ่ือเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีของการอยู่ร่วมกันในสังคม 
๑๐. จัดกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการดูแลความสะอาดและคุณภาพอาหาร  

เพ่ือสุขภาพอนามัยของโรงเรียน 
๑๑. จัดหา ควบคุมดูแลและรักษาวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในงานบริการอย่างพอเพียงและเหมาะสมกับการใช้งาน 
๑๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

8.๔ งานอนามยั 
  ๑. นางสาวผณินทรา   จันปาลี   หัวหน้า 
  ๒. นางสาวรัชนี    เจียมตน   รองหัวหน้า 
  ๓. นางณัสม์ชา   ศาลกลาง  กรรมการ 
  ๔. นางสุนันทา    สุทธิธาทิพย์  กรรมการ 
  ๕. นางณิชกานต์   เจียมศิริ   กรรมการ (งานประกันอุบัติเหตุ) 
  ๖. นางเกศิณ ี   เดชสังข์   กรรมการ (งานประกันอุบัติเหตุ) 
  ๗. นายสมภพ   งามโสภา  กรรมการ 
  ๘. นายอาคม    นาวิเศษ   กรรมการ 
  ๙. นางสาวนุชรี    หาญละคร  กรรมการ 
 
 



๘๐ 
 

  ๑๐. นางสาวปาริฉัตร   ข ายะบุญ  กรรมการ 
  11. นางสาวสุภสัร พรมสุวรรณ  กรรมการ 
  ๑๑. นางสาวจุฑารัตน์  เชียงทอง  กรรมการและเลขานุการ 

หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี ้
๑. จัดท าแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวกับงานอนามัยโรงเรียน 
๒. ปฐมพยาบาลเบื้องต้นกับบุคลากรที่เจ็บป่วย 
๓. ประสานงานส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล 
๔. ประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนที่เจ็บป่วยให้ทราบ 
๕. จัดท าทะเบียนสุขภาพ 
๖. บริการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ 
๗. บริการข่าวสารข้อมูลทางสุขภาพ 
๘. ร่วมกับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับกิจกรรมด้านสุขภาพ 
๙. ประสานงานกับหน่วยการภายนอก หรือตัวแทนในโรงเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายสินไหมทดแทน 

ในการประกันอุบัติเหตุให้นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน 
๑๐. จัดส่งนักเรียนเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล โดยทันท ีเมื่อนักเรียนเจ็บป่วยไม่ว่ากรณีใด ๆ 
11. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

8.๕ งานโสตทศันปูกรณ์ 
 8.๕.๑ งานบนัทึกภาพและวีดโีอ 
  ๑. นายอดิศร์    เกตุนาค   หัวหน้า 
  ๒. นายแสงทอง    แจ้งอุบล   รองหัวหน้า 
  ๓. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิมลวรรณ   พันธุ์อยู่   กรรมการ 
  ๔. นายณัฐรภิรมย์    วราสินธุ ์  กรรมการ 
  ๕. นายณัฐวุฒิ     ชดประสิทธิ์  กรรมการ 
  ๖. นายมารุต     สมานรักษ์  กรรมการ 
  ๗. นางสาวผณินทรา    จันปาลี   กรรมการและเลขานุการ 

หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี ้
 ๑. บริการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน    
 ๒. ซ่อมบ ารุง ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ วัสดุงานโสตฯ 

๓. เผยแพร่ผลงานและภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน   
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 8.๕.๒ คณะกรรมการควบคุมเครื่องเสยีง 
  ๑. นายอดิศร์   เกตุนาค   หัวหน้า 
  ๒. นายแสงทอง   แจ้งอุบล   กรรมการ 
  ๓. นายบวร    สุริยะแก้วเนรมิต  กรรมการ 



๘๑ 
 

  ๔. นายอนุชิต    หนูเอียด   กรรมการ 
  ๕. นายพงศกร    สวัสด ี   กรรมการ 
  ๖. นายอภิชาติ   คงเพชร   กรรมการ 
  ๗. นายมารุต    สมานรักษ์  กรรมการและเลขานุการ 

หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี ้
 ๑. ให้บริการระบบเครื่องเสียงภายในโรงเรียน 

๒. ด าเนินการติดตั้ง เครื่องเสียง, ไมค์ และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ภายในโรงเรียน 
๓. ดูแลระบบ อุปกรณ์ เครื่องเสียงภายในโรงเรียน   
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย 
 

8.๖ งานเทคโนโลยแีละระบบเครือขา่ยอนิเตอรเ์นต็ 
 8.๖.๑ งานเวบ็ไซตโ์รงเรยีน 
  ๑. นายแสงทอง   แจ้งอุบล   หัวหน้า 
  ๒. นางนันท์นภัส  วิกรานต์วงษ์  รองหัวหน้า 
  ๓. นายสุเมธ    ค าลอย   กรรมการ 
  ๔. นายกิตติภาส   ศรีหะ   กรรมการ 
  ๕. นายวุฒิชัย    อภัยจิตร  กรรมการ 
  ๖. นายเอกรัตน์    แขมด า   กรรมการและเลขานุการ 

หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี ้
๑. ติดต่อประสานงานเช่าและช าระค่าเช่ารายปี ส าหรับพื้นที่โฮสติ้งและโดเมนเนม Sriracha.ac.th 
๒. ก าหนดรูปแบบหรือ Concept ของเว็บไซต์ โรงเรียนศรีราชา 
๓. ออกแบบและจัดท ากราฟิค สี เลย์เอาท์ ของหน้าเว็บเพจทั้งหมดตามรูปแบบที่ก าหนด 
๔. พัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถติดต่อกับผู้ใช้งานจัดเก็บข้อมูล เพ่ือน ามาประมวลผลส าหรับการพัฒนางานต่าง ๆ 

ในโรงเรียนศรีราชาอย่างต่อเนื่อง 
๕. จัดท าเนื้อหาบนเว็บไซต์ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งภาพ เสียง บทความ และข่าวสารต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและ 

ภาษาอังกฤษ ให้ทันเหตุการณ์และเป็นปัจจุบันเสมอ 
 ๖. ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขเว็บไซต์ให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเสมอ 

๗. อ่านและตอบค าถามในเว็บบอร์ด หรือประสานงานฝ่ายงานที่เก่ียวข้องเพ่ือแจ้งให้ทราบและตอบค าถาม 
 ๘. เพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานที่เก่ียวกับโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
 ๙. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

  8.๖.๒ งานเพจโรงเรยีน 
   ๑. นางสาวจารุพัฒน์   ธนกีรติชัยวงษ์  หัวหน้า 
   ๒. นายมารุต   สมานรักษ์  กรรมการ 
   ๓. นายเอกรัตน์    แขมด า   กรรมการ 
   ๔. นายแสงทอง   แจ้งอุบล   กรรมการ 



๘๒ 
 
   ๕. นางสาวปาริฉัตร   ข ายะบุญ  กรรมการ 
   ๖. นางสาวรัชนี    เจียมตน   กรรมการ 
   ๗. นายอดิศร์    เกตุนาค   กรรมการและเลขานุการ 
หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี ้
 ๑. ก าหนดรูปแบบหรือ Concept ของเพจโรงเรียนศรีราชา 

๒. ออกแบบและจัดท ากราฟิค สี เลย์เอาท์ ของหน้าเพจทั้งหมดตามรูปแบบที่ก าหนด 
๓. จัดท าเนื้อหาบนเพจในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งภาพ เสียง บทความ และข่าวสารต่าง ๆ ทั้งภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษ ให้ทันเหตุการณ์และเป็นปัจจุบันเสมอ 
๔. ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขเพจโรงเรียนศรีราชาให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเสมอ 
 
๕. อ่านและตอบค าถามในเพจ หรือประสานงานฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแจ้งให้ทราบและตอบค าถาม 

 ๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  8.๖.3 งานระบบเครือข่ายอนิเตอรเ์นต็ 
   ๑. นายแสงทอง    แจ้งอุบล   หัวหน้า 
   ๒. นางวัชรินทร    ขุนโขลนอนุสรณ์  กรรมการ 
   ๓. นางสาวปาริฉัตร    ข ายะบุญ  กรรมการ 
   ๔. นางสาวรัชนี     เจียมตน   กรรมการ 
   ๕. นายเอกรัตน์     แขมค า   กรรมการและเลขานุการ 
หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี ้
 ๑. ส ารวจ และออกแบบระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน ทั้งแบบมีสายและไร้สาย 
เพ่ือกระจายสัญญาณให้ทั่วพื้นที่ให้บริการ 
 ๒. ติดต้ัง และดูแล บ ารุงรักษาระบบกระจายสัญญาณ ระบบส ารองไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ  
เพ่ือให้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนศรีราชาท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. ประสานงานผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ผู้ประกอบการฯ เพ่ือจัดซื้อ จัดจ้าง หรือท าสัญญาเช่า  
โดยค านึงถึงผลประโยชน์ และความคุ้มค่าที่ทางโรงเรียนจะได้รับเป็นหลัก 
 ๔. จัดสรรบัญชี พิมพ์บัตรบัญชีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตของโรงเรียนศรีราชาทั้งแบบประจ าและแบบชั่วคราว          
 ๕. ให้นักเรียนและบุคลากร และผู้ขอใช้งานทุกคนได้ใช้งานโดยทั่วกัน โดยจัดสรรความเร็ว และปริมาณข้อมูล 
ให้เป็นไปตามความเหมาะสม 
 ๖. เพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูลบัญชีผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ในกรณีนักเรียนจบ-ออก หรือบุคลากรย้ายเพ่ืออัพเดทฐานข้อมูล 
ให้เป็นปัจจุบันเสมอ  
 ๗. ท าเอกสารหลักฐานเบิกจ่าย ตามระเบียบของทางราชการ ประสานงานการเงินเพ่ือช าระค่าบริการ
อินเตอร์เน็ตรายเดือนกับผู้ให้บริการ 
 ๘. ตรวจเช็คคุณภาพของสัญญาณอินเตอร์เน็ต ทั่วทั้งพ้ืนที่ให้บริการ ทั้งแบบมีสายและไร้สาย พัฒนาปรับปรุง
หรือซ่อมบ ารุงให้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนศรีราชาสามารถให้บริการได้อย่างสม่ าเสมอ 
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 ๙. รายงานผลการด าเนินงาน ให้คณะฝ่ายผู้บริหารทราบ  
 ๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 

 8.๗ งานบา้นพกับคุลากร 
  ๑. ว่าที่ร้อยเอกอาจินต์    จรูญผล   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางชลาลัย    มณีเขียว   รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางการุญภรณ์   ธีระกุลพิศุทธิ์  กรรมการ 
  4. นางสาวปางรัก    ส าดงเดช  กรรมการ 
  5. นางสาวหนูแปง    ปะกิระคะ  กรรมการ 
  6. นายพูลทรัพย์   สุตะโท   กรรมการ 
  7. นายสุรศักดิ์     ยุทธนานุกูล  กรรมการ 
  8. นางสาวนงลักษณ์    ศรีวิลัย   ผู้แทนครูบ้านพัก(โสด) 
  ๗. นายพงศกร     สวัสด ี   ผู้แทนครูบ้านพัก(ครอบครัว) 
  ๘. นายกุณฑล     สันทัดการ  กรรมการ 
  ๙. นายแสงทอง    แจ้งอุบล   กรรมการ 
  ๑๐. นางสาวนุชรี    หาญละคร  กรรมการ 
  ๑๑. นางสาวสุทธดา   พรหมชมพู  กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๒. นางสาวสุธรีะวรรณ   สุตะโท   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี ้    
 ๑. จัดท าทะเบียนคุมบ้านพักครูและบุคลากรทางการศึกษาที่พักอาศัย 
 ๒. ดูแลจัดระเบียบความเรียบร้อย ความสะอาด ความปลอดภัยในการพักอาศัยของบ้านพัก  
 ๓. บันทึกการใช้น้ า - ไฟส่งการเงินโรงเรียน ส าหรับบ้านที่ใช้น้ า – ไฟโรงเรียน 
 ๔. จัดท าทะเบียนการขอเข้า - ออกบ้านพักครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๕. พิจารณาการอนุญาตการเข้าอยู่บ้านพัก 
 6. จัดท าผังภาพบ้านพักครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

9. งานอาคารสถานที ่
  นายสุรศักดิ์   ยุทธนานุกูล   หัวหน้างานอาคารสถานที่ 

มีหนา้ที่และความรบัผดิชอบดังนี ้
๑. วางแผนการปฏิบัติงานอาคารสถานที่ให้มีประสิทธิภาพตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
๒. ก ากับ ดูแล นิเทศ ติดตาม การดูแล ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้พร้อมใช้งานและ 

ปลอดภัยต่อนักเรียนและบุคลากร 
๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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9.๑ งานบรกิารอาคารเรยีน ห้องเรียน หอ้งพเิศษและ อาคารประกอบ 
  ๑. นายสุรศักดิ์     ยุทธนานุกูล  หัวหน้า 
  2. นายเศรษฐสิทธิ์   สุกปลั่ง   กรรมการ 
  ๓. นางสาวนงลักษณ์    ศรีวิลัย   หัวหน้าอาคาร ๑ 
  ๔. นางจารุ     บริบูรณ ์  หัวหน้าอาคาร ๒ 
  ๕. นางตะวัน     พลภักด ี   หัวหน้าอาคาร ๓ 
  ๖. นางสาวสุทธดา    พรหมชมพู  หัวหน้าอาคาร ๔ 
  ๗. นางนันท์นภัส    วิกานต์วงษ์  หวัหน้าอาคาร ๕ 
  ๘. นางสาวนันทรัตน์    ความชอบ  หัวหน้าอาคาร ๖ 
  ๙. นางสาวพัทธ์ธีรา    เทียนทอง  หัวหน้าโรงฝึกงาน ๑-๘ 
  ๑๐. นายวิทวุฒิ    เถาว์ทวี   หัวหน้าโรงยิม ๑ 
  ๑๑. นายกุณฑล    สันทัดการ  หัวหน้าโรงยิม ๒ 
  ๑๒. นางเพลินพิศ   รัศมีงาม   หัวหน้าอาคาร To Be Number ๑ 

  ๑๓. นางสาวพุทธพร    วิโนทพรรษ์  หัวหน้าอาคารหอสมุด 
  ๑๔. นางสาวผณินทรา    จันปาลี   หัวหน้าเรือนพยาบาล 
  ๑๕. นางวลัยลักษณ์    สุตะโท        หัวหนา้อาคารสวัสดิการร้านค้าโรงเรียน 

  ๑๖. นายวุฒิชัย     อภัยจิตร  หัวหน้าอาคารสหกรณ์โรงเรียน 
  ๑๗. นางสาวอภิญญา   แหวนวงษ ์  หัวหน้าอาคารธนาคารโรงเรียน 
  ๑๘. นายสมคิด     ศรีรุ่งสุขจินดา  กรรมการ 
  ๑๙. นายวุฒิภัทร   รัตนะวัน   กรรมการ 
  ๒๐. นายณัฐวุฒิ    ชดประสิทธิ์  กรรมการ 
  ๒๑. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล    พรมพุฒ   กรรมการ 
  ๒๒. นายภาณุพงษ ์   บุญชะม้อย  กรรมการและเลขานุการ 

หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี ้
๑. จัดและวางผังอาคารต่าง ๆ ตกแต่งอาคารให้สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ มีแสงสว่างเพียงพอ 

จัดผู้รับผิดชอบดูแลอาคารเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย พร้อมใช้งาน ซ่อมบ ารุง ดูแลให้สะอาด มีป้ายแสดง
การใช้งานทั้งในและนอกห้องเรียน ชื่อป้ายอาคารสารสนเทศประจ าอาคาร 

๒. จัดสภาพบรรยากาศภายในและนอกอาคารเรียนให้เอ้ืออ านวย ส่งเสริมต่อกิจกรรมการเรียนการสอน 
๓. จัดห้องเรียน อาคารเรียนให้เพียงพอต่อการเรียนการสอน และให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนของ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
๔. จัดห้องบริการ และห้องพิเศษ ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ 
๕. ดูแลอาคารเรียน เรื่องประตู หน้าต่าง ไฟฟ้า ระบบประปา เครื่องอ านวยความสะดวกตามความจ าเป็น 

ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย ใช้งานได้ดี 
๖. จัดระบบการรักษาความปลอดภัยทั้งในและนอกอาคารเรียน 
๗. วางระบบการดูแลรักษา  การติดตามงาน การซ่อมบ ารุง ประเมินผลของการใช้อาคารต่าง ๆ 
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๘. ร่างระเบียบ แนวทางในการปฏิบัติงาน ตารางการใช้อาคารหอประชุม 
๙. จัดให้มีการประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ และท าสารสนเทศเพ่ือประชาสมพันธ์ 
๑๐. ประเมินผลการด าเนินงาน 
๑๑. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

9.๒ งานก ากบัดูแลความสะอาดและสภาพแวดล้อมโรงเรียน 
 ๑. นายสุรศักดิ์     ยุทธนานุกูล  หัวหน้า 
 ๒. นายเศรษฐสิทธิ์   สุกปลั่ง   รองหัวหน้า 
 ๓. นายเพ็ญ     นภาโชต ิ  กรรมการ 
 ๔. นายวิษณุ     ศรีชายนต์  กรรมการ 
 ๕. นางวรนาฎ     แสงเกิด   กรรมการ 
 ๖. นายสมคิด     จันทร์เพิ่ม  กรรมการ 
 ๗. นางสาวน้ าฝน    จาระนัย   กรรมการ 
 ๘. นางนวลตา     ซาซะ   กรรมการ 
 ๙. นางสุกัญญา     รัตน์เมือง  กรรมการ 
 ๑๐. นางชุติกาญจน์    ประดิษฐ์  กรรมการ 
 ๑๑. นายชาญชัย    ประดิษฐ์  กรรมการ 
 ๑๒. นางสาวน้ าอ้อย    จงเจริญ   กรรมการ 
 ๑๓. นางบุญเชิญ    ดาทอง   กรรมการ 
 ๑๔. นางสาววาสนา   เจริญแพทย์  กรรมการ 
 ๑๕. นายจอม     มุง่ดี   กรรมการ 
 ๑๖. นางนภา     แพงรักษ์  กรรมการ 
 ๑๗. นายวิทวุฒิ     เถาว์ทวี   กรรมการและเลขานุการ 

หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี ้
๑. จัดท าแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวกับงานอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภค 
๒. ก ากับดูแลและรักษา ซ่อมบ ารุงติดตามงาน โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการโรงเรียน 
๓. จัดเจ้าหน้าที่ดูและรับผิดชอบ โรงอาหาร ห้องน้ า ห้องส้วม ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ ให้สะอาด สะดวก  

ตลอดเวลา เพียงพอต่อความต้องการตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
๔. จัดป้ายแสดง แนะน าวิธีใช้ การรักษาความสะอาด บันทึกสถิติการใช้ และค าร้องเรียนเพ่ือปรับปรุง 

แก้ไขให้เกิดผลดียิ่งขึ้น 
๕. ประเมินผลอย่างสม่ าเสมอและท าสารสนเทศเพ่ือประชาสัมพันธ์ 
๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

9.๓ งานจัดดอกไมแ้ละตกแตง่สถานที่ 
 ๑. นายณัฐเมศวร์    วรรณขาว  หัวหน้า 
 ๒. นายณัฐรภิรมณ์    วราสินธ ์  รองหัวหน้า 
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 ๓. นายวิทวุฒิ     เถาว์ทวี   กรรมการ 
 ๔. นางสาวนภาพร    โฮมราช   กรรมการ 
 ๕. นางสาวนภาพร    พฤฒามาตย์  กรรมการ 
 ๖. นางสาวปรัชญา    วงเปลียว  กรรมการ 
 ๗. นางสาวสุภสัร    พรมสุวรรณ  กรรมการ 
 ๘. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิมลวรรณ   พันธุ์อยู่   กรรมการ 
 ๙. นางเพลินพิศ    รัศมีงาม   กรรมการและเลขานุการ 

หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี ้
๑. จัดตกแต่งพ้ืนที่ให้สวยงามเหมาะสมกับการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ 
๒. จัดหา ผลิต ดอกไม้ ดอกไม้ประดิษฐ์ ผ้า และวัสดุตกแต่ง เพ่ือเตรียมไว้ตกแต่งพ้ืนที่ให้เหมาะสมสวยงาม 
๓. เก็บรักษาดอกไม้ ดอกไม้เทียม ผ้า และวัสดุตกแต่ง ให้สะอาด ปลอดภัย เป็นระเบียบง่ายต่อการน าออกมา 

ใช้และมีอายุใช้งานได้ยาวนาน 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
9.๔ งานบรกิารสถานทีแ่ละสภาพแวดล้อม 
 ๑. นายสมคิด    ศรีรุ่งสุขจินดา  หัวหน้า 
 ๒. นายอนุชิต    หนูเอียด   รองหัวหน้า 
 ๓. นายอดิศร์    เกตุนาค   กรรมการ 
 ๔. นายอภิชาติ    คงเพชร   กรรมการ 
 ๕. นายอาคม    นาวิเศษ   กรรมการ 
 ๖. นายมารุต    สมานรักษ์  กรรมการ 
 ๗. นายพงศกร    สวัสด ี   กรรมการและเลขานุการ 
 ๘. นายวัชระ    บ ารุงพงษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี ้
๑. จัดตกแต่งบริเวณท่ัวไปให้เป็นสัดส่วน ร่มรื่น เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และมีบรรยากาศที่ดีเอ้ือ 

ต่อการเรียนการสอน 
๒. จัดสถานที่ส าหรับพักผ่อน การออกก าลังกายให้เหมาะสมและเพียงพอ 
๓. จัดระบบสัญจรภายในโรงเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปราศจากมลพิษ 
๔. จัดสภาพทั่วไปให้เอ้ืออ านวย สนับสนุน ส่งเสริมต่อกิจกรรมการเรียนการสอน 
๕. จัดสร้างรั้วโรงเรียน หรือเครื่องหมายแสดงแนวเขตโรงเรียน 
๖. จัดท าโครงการและงบประมาณในการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน 

ของโรงเรียน 
๗. แบ่งเขตพ้ืนที่และจัดผู้รับผิดชอบ ให้ดูแล ปรับปรุง พัฒนา บริเวณท่ีรับผิดชอบ ให้มีสภาพเรียบร้อย สะอาด  

ปลอดภัย และพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
๘. จัดให้มีระบบไฟฟ้า/ประปา ให้เพียงพออู่ในสภาพเรียบร้อยปลอดภัยพร้อมใช้งานได้ดี 
๙. จัดระบบในการดูแล และซ่อมบ ารุงสภาพแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอ 
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๑๐. ประเมินผลอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอและท าสารสนเทศเพ่ือประชาสัมพันธ์ 
๑๑. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๘๘ 
 

แผนผังการบรหิารงานฝ่ายงบประมาณ 
 
 

 
 
  
                                                                                                                                                                               
 
  
 
 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

  
 
 

 
 

 

 

 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนศรรีาชา                                          
ว่าท่ีร้อยเอกอาจินต์ จรญูผล 

 

 

หัวหนา้ฝ่ายงบประมาณ                           
นางพิชญ์กานต์ เวียนงาม 

กลุม่งานส านกังาน          
นางพิชญ์กานต์ เวียนงาม 

กลุม่งานการเงนิ                                            
นางค ามุก ชมภหูลง 

 

รองหัวหนา้ฝ่ายงบประมาณ                      
นางค ามุก ชมภูหลง 

กลุ่มงานนโยบายและแผน               
ว่าท่ีรต.หญิงวิมลวรรณ พันธุ์อยู่ 

วา่ทีร่ต.หญิงวมิลวรรณ พนัธุอ์ยู ่

กลุ่มงานพัสดแุละสนิทรพัย์ นาง
การุญภรณ์ ธีระกุลพิศุทธิ์ 

 

กลุม่งานกจิกรรมสนบัสนนุ   
งบประมาณโรงเรยีน                        

นางการุญภรณ์ ธีระกุลพิศุทธิ ์

รองผูอ้ านวยการโรงเรยีนฝ่ายงบประมาณ                                  

นางการุญภรณ์ ธีระกุลพิศุทธิ ์

งานธรุการ                     
นางพิมพาพรรณ จันทร์สีสอาด 

 
 

 
งานแผนงาน การเงนิและพสัดุ

นางสาวยวุรีย์ ห่อไธสง 

งานจา่ยเงนิ                                                 
นางค ามุก ชมภหูลง 

 งานรบัเงิน                                               
นางสาวเมลดา ทองสิมา 

 งานบญัช ี                                              
นางสาวยวุรัย์ ห่อไธสง 

 งานเงนิเดอืนและคา่จา้ง                                    
นางสาวจุฑาภรณ์ แสนเพ็ชร 

 งานเบกิเงนิสวสัดกิารของขา้ราชการครแูละ
บคุลากรทางการศกึษา                            
นางทิพรัตน ์ศิริพรม 

 งานตรวจสอบบญัชภีายใน                              
นางสาวจุฑาภรณ์ แสนเพ็ชร 

 

งานแผนงาน                                 
ว่าท่ีรต.หญิงวิมลวรรณ พันธุ์อยู่ 

 งานควบคุมภายใน                        
นางณัชชารีย์ วิจิตธัญโรจน์ 

 

งานธนาคารโรงเรยีน               
นางสาวอภิญญา แหวนวงษ ์

 งานรา้นคา้สวสัดกิาร              นาง
วลัยลักษณ์ สุตะโท 

 งานรา้นกาแฟ School Caféนางสาว
นันทรัตน์ ความชอบ 

 
งานยานพาหนะ                                     

นายบวร สุริยะแก้วเนรมิต 

 

งานจดัซือ้จดัจา้ง             
นางสาววิไลลักษณ์ ขาวอุทัย 

 
งานทะเบยีนพสัด ุครภุณัฑ์นางสาว

ประทุมรัตน์ พ่มพงษ ์

 

งานจดัซือ้จดัจา้งดว้ยระบบ
อเิลก็ทรอนกิส ์                     

นางสาวนภาพร โฮมราช 

 
งานระบบจดัเกบ็ขอ้มลูสิง่กอ่สรา้ง 

(B-OBEC)                          
นายวศรินทร์ ใจเที่ยง 
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 ฝา่ยงบประมาณ  
 

คณะกรรมการฝา่ยงบประมาณ ประกอบดว้ย  

1. รองผูอ้ านวยการโรงเรยีนฝา่ยงบประมาณ                          นางการญุภรณ ์  ธรีะกุลพิศทุธิ์ 
หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี้ 

1. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการโรงเรียนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
2. บริหารและก าหนดขอบข่ายสายงานการบริหารงานฝ่ายงบประมาณ 
3. จัดท าแผนงาน / โครงการ พัฒนาคุณภาพการบริหารงานฝ่ายงบประมาณ 
4. รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนและแผนกลยุทธ์ 

ของโรงเรียน  
        5. รับผิดชอบการด าเนินงานเกี่ยวกับการเงิน ให้เป็นไปโดยถูกต้อง ตามระเบียบของทางราชการ 
        6. รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
ของสถานศึกษา   
        7. รับผิดชอบดูแลการจัดท ารายงานการเงินและงบการเงิน 
        8. รับผิดชอบและดูแลการจัดท าบัญชีการเงิน ทั้งงบประมาณและเงินรายได้สถานศึกษาตามระเบียบบัญชี 
        9. รับผิดชอบการด าเนินงานเกี่ยวกับงานพัสดุ และสินทรัพย์ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบของ 
ทางราชการ 
        10. รับผิดชอบดูแลการจัดท าระบบฐานข้อมูล สินทรัพย์ของสถานศึกษา  
        11. รับผิดชอบดูแลการจัดท าระเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
        12. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานใบส าคัญต่าง ๆ ในการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
        13. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ก าหนดคุณลักษณะ เปิดซอง และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ 
        14. รับผิดชอบดูแลการจัดท าระบบควบคุมภายใน และวางแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
        15. รับผิดชอบดูแลการด าเนินงานธนาคารโรงเรียน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย    
        16. รับผิดชอบดูแลการด าเนินงานสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
        17. ก ากับติดตาม ควบคุม ดูแล การบริหารงานในฝ่ายงบประมาณ ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
        18. ประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ เกี่ยวกับโรงเรียนหรืองานในฝ่ายงบประมาณ 
        19. ให้ค าปรึกษา ช่วยแก้ปัญหา ในการด าเนินงานของฝ่ายงบประมาณ ให้เกิดผลดีต่อส่วนรวมและสร้างขวัญ
ก าลังใจแก่บุคลากรในฝ่าย 
        20. ประเมินผลปฏิบัตงิานของบุคลากรในฝ่ายงบประมาณ 
 

๒. คณะกรรมการบรหิารงานฝา่ยงบประมาณ 
2.1  นางพชิญ์กานต ์        เวยีนงาม             หวัหนา้ฝา่ยงบประมาณ           

มีหนา้ที่และความรบัผดิชอบดังนี ้  
 1. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการโรงเรียนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2. บริหารและก าหนดขอบข่ายสายงานการบริหารงานฝ่ายงบประมาณ 
3. จัดท าแผนงาน/โครงการ พัฒนาคุณภาพการบริหารงานฝ่ายงบประมาณ 
4. รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนและ 

แผนกลยุทธ์ของโรงเรียน                                                                                      
5. รับผิดชอบการด าเนินงานเกี่ยวกับการเงิน ให้เป็นไปโดยถูกต้อง ตามระเบียบของทางราชการ 
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6. รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
งบประมาณของสถานศึกษา   

7. รับผิดชอบดูแลการจัดท ารายงานการเงินและงบการเงิน 
8. รับผิดชอบและดูแลการจัดท าบัญชีการเงิน ทั้งงบประมาณและเงินรายได้สถานศึกษา 

ตามระเบียบบัญชี 
9. รับผิดชอบการด าเนินงานเกี่ยวกับงานพัสดุ และสินทรัพย์ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 

ตามระเบียบของทางราชการ 
10. รับผิดชอบดูแลการจัดท าระบบฐานข้อมูล สินทรัพย์ของสถานศึกษา  
11. รับผิดชอบดูแลการจัดท าระเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
12. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานใบส าคัญต่าง ๆ ในการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
13. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ก าหนดคุณลักษณะ เปิดซอง และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ 
14. รับผิดชอบดูแลการจัดท าระบบควบคุมภายใน และวางแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือการพัฒนางาน 

อย่างต่อเนื่อง 
15. รับผิดชอบดูแลการด าเนินงานธนาคารโรงเรียน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย    
16. รับผิดชอบดูแลการด าเนินงานสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
17. ก ากับติดตาม ควบคุม ดูแล การบริหารงานในฝ่ายงบประมาณ ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
18. ประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ เกี่ยวกับโรงเรียนหรืองานในฝ่ายงบประมาณ 
19. ให้ค าปรึกษา ช่วยแก้ปัญหา ในการด าเนินงานของฝ่ายงบประมาณ ให้เกิดผลดีต่อส่วนรวม 

และสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรในฝ่าย 
20. ประเมินผลปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายงบประมาณ 

๒.2  นางค ามกุ    ชมภหูลง  ปฏบิตัิหนา้ทีร่องหวัหนา้ฝา่ยงบประมาณ           
มีหนา้ที่และความรบัผดิชอบดังนี ้

1. ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
2. ร่วมวางแผนด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ของฝ่ายงบประมาณ      
3. ควบคุมดูแลปฏิบัติงานของคณะกรรมการงานแผนงาน ให้ด าเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 

อย่างต่อเนื่องทันเวลา และมีประสิทธิภาพ 
4. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการงานการเงิน ให้ด าเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 

อย่างต่อเนื่องทันเวลา และมีประสิทธิภาพ 
5. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการงานพัสดุ และสินทรัพย์ ให้ด าเนินงานตามหน้าที่  

ความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องทันเวลา และมีประสิทธิภาพ 
6. ควบคุมดูแลการจัดท าระบบควบคุมภายใน และวางแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
7. ควบคุมดูแลการด าเนินงานธนาคารโรงเรียน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
8. ควบคุมดูแลการด าเนินงานสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

          9. วางแผน ก าหนดโครงการ งานหรือกิจกรรม ให้คณะกรรมการทุกงานของฝ่ายงบประมาณปฏิบัติภารกิจ 
ด้วยความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 

10. ตรวจสอบค าสั่ง และหนังสือราชการ ที่ออกโดยงานในฝ่ายงบประมาณ ให้มีความเหมาะสมและถูกต้อง      
ก่อนเสนอผู้บริหารสถานศึกษาลงนาม 

11. ให้ข้อมูลและรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในฝ่ายแก่ผู้บังคับบัญชา 
12. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายงบประมาณ 
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13. ประสานงานกับฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้การด าเนินงานของฝ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
เป้าหมาย อย่างราบรื่น และเกิดผลดีต่อทางราชการ 

14. ดูแลอ านวยความสะดวกส านักงานฝ่ายงบประมาณให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
15. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย  

 

๓. คณะกรรมการฝา่ยงบประมาณ 
 ๓.๑ นางการุญภรณ์        ธีระกุลพิศุทธิ์   ประธานกรรมการ 
 ๓.๒ นางพิชญ์กานต์  เวียนงาม   รองประธานกรรมการ 

๓.๓ นางค ามุก     ชมภูหลง   กรรมการ    
๓.๔ นางสาวยุวรีย ์  ห่อไธสง    กรรมการ   

 ๓.๕ นางสาวปิยะพร       พิรุณ    กรรมการ  
 ๓.๖ นายวศรินทร์     ใจเที่ยง    กรรมการ 
 ๓.๗ นางสุนันทา   สุทธิธาทิพย์   กรรมการ  
 ๓.๘ ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิมลวรรณ  พันธุ์อยู่    กรรมการ 
 ๓.๙ นางสาววภิาดา        ชรากลาง   กรรมการ 
 ๓.๑๐ นางสาวนันท์หทัย    เข็มทอง    กรรมการ 

๓.๑๑ นางณัชชารีย์     วิจิตธัญโรจน ์   กรรมการ 
 ๓.1๒ นางสาวปรัชญา     วงเปลียว   กรรมการ  
 ๓.1๓ นางสาววิไลลักษณ์   ขาวอุทัย    กรรมการ 
 ๓.1๔ นางสาวมนัสวี        ค าแสน    กรรมการ 
 ๓.1๕ นางสาวปาริฉัตร     ข ายะบุญ   กรรมการ  
 ๓.1๖ นางประทุมรัตน์     พุ่มพงษ์       กรรมการ 
 ๓.1๗ นางสาวนภาพร     โฮมราช     กรรมการ  
. ๓.1๘ นายอภิชาติ     คงเพชร    กรรมการ 
 ๓.๑๙ นางสาวภัทราพร    ผาสุข    กรรมการ 
 ๓.2๐ นางสาวรสสุคนธ ์    ดาดวง    กรรมการ  
 ๓.2๑ นางสาวเมลดา     ทองสิมา    กรรมการ 
 ๓.2๒ นางสาววรวรรณ     เนื่องจ านงค์   กรรมการ  
 ๓.2๓ นางสาวปาจรีย์     ในวิกุล    กรรมการ 
 ๓.2๔ นางสาวสิริยาภรณ์   เอ่ียมสะอาด   กรรมการ  
 ๓.2๕ นางสาวจุฑาภรณ์    แสนเพ็ชร   กรรมการ 
 ๓.2๖ นางสาวพรปวีณ์     จันทร์ธรรม   กรรมการ  
 ๓.2๗ นางทิพรัตน์      ศิริพรม    กรรมการ 
 ๓.2๘ นางสาวอภิญญา     แหวนวงษ ์   กรรมการ 
 ๓.๒๙ นายศรประกฤษฎ์    หมู่สะแก   กรรมการ 
 ๓.3๐ นางสุนิศา     คณะภักดิ์   กรรมการ 
 ๓.3๑ นางสาวนิสา     ภู่ทัด    กรรมการ 
 ๓.3๒ นางสาวรัชน ี    เจียมตน    กรรมการ 
 ๓.3๓ นายวุฒชิัย     อภัยจิตร   กรรมการ 
 ๓.3๔ นางสาวสภุัทรา     พรหมท้าว   กรรมการ 
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 ๓.3๕ นางอรสา    บุตรสารส   กรรมการ 
 ๓.3๖ นางสาวรุ่งฤดี     สิงห์สุพรรณ   กรรมการ  
 ๓.3๗ นายณัฐพงษ์     เอกวุธ    กรรมการ 
 ๓.3๘ นางสาวเตือนใจ    ตรีเนตร    กรรมการ 
 ๓.๓๙ นางวลัยลักษณ์     สุตะโธ    กรรมการ 
 ๓.4๐ นางสาวสุทธดา     พรหมชมพู   กรรมการ 
 ๓.4๑ นายพูลทรัพย์     สุตะโท    กรรมการ 
 ๓.4๒ นางสาวจีราภรณ์     ทุนผล    กรรมการ 
 ๓.4๓ นางสาวจารุพัฒน์    ธนกีรติชัยวงษ์     กรรมการ 
 ๓.4๔ นางสาวชนากานต์   พุทธรักษา   กรรมการ 
 ๓.4๕ นางสาวปลายมาศ    เชิดชูชัย    กรรมการ 

๓.4๖ นางสาวสุวรรณรัตน์  วงศ์ชัยเพ็ง   กรรมการ 
          ๓.4๗ นายชนาธิป     วันนู    กรรมการ 
 ๓.4๘ นางสาวอนรรฆพร    ช่อลัดดา    กรรมการ 
 ๓.๔๙ นางสาวอิศราภรณ์   ไชยบุตร    กรรมการ 
 ๓.5๐ นางสาวนงลักษณ์    ศรีวลัย    กรรมการ 
 ๓.5๑ นางสาวสธุีระวรรณ   สุตะโท    กรรมการ 
 ๓.5๒ นางสาวนันทรัตน์    ความชอบ    กรรมการ 

๓.5๓ นางสาวรพีพรรณ    เทียมเมฆ   กรรมการ 
๓.5๔ นางสาวมุกระวี    บุรีมาศ    กรรมการ 
๓.5๕ นางสุนันทา     สุทธิธาทิพย์   กรรมการ 
๓.5๖ นายบวร     สุริยะแก้วเนรมิต     กรรมการ 
๓.๕๗ นางสาวกนกพัฒน์    พูลสวัสดิ์    กรรมการ 
๓.๕๘ นางพิมพาพรรณ    จันทร์สีสอาด   กรรมการ 
๓.๕๙ นางสิตาพัชญ์     สารสิทธิ์      กรรมการและเลขานุการ 
๓.6๐ นางสาวจิราพร  จันทร์โสภา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหนา้ที่และความรบัผดิชอบดังนี ้
     ๑. วางแผน ก าหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนฝ่ายงบประมาณ 
 ๒. วางแผน แก้ปัญหา และก ากับติดตาม พัฒนางานในฝ่ายงบประมาณ ให้ด าเนินไปอย่างเรียบร้อย           
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 ๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
  
 

4. กลุ่มงานส านกังาน    
 4.1 งานธรุการฝา่ยงบประมาณ 
        4.1.1 นางพิมพาพรรณ    จันทร์สีสะอาด     หัวหน้างาน 
        4.1.2 นางสิตาพัชญ์     สารสิทธิ์    กรรมการและเลขานุการ 
มีหนา้ที่และความรบัผดิชอบดังนี ้

1. จัดท าทะเบียน รับ-ส่ง หนังสือราชการ แยกประเภทเอกสารและหนังสือให้เป็นหมวดหมู่ 
มีระบบการเก็บเอกสารที่สามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว 
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2. โต้ตอบหนังสือราชการ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐาน ให้ถูกต้องตามระเบียบ 
ของงานสารบรรณอย่างรวดเร็วและทันเวลา  

3. จัดพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ของฝ่ายงบประมาณ เช่น ค าสั่ง บันทึกข้อความและแบบประเมินผลงาน เป็นต้น 
4. จัดส่งหนังสือราชการ เอกสารของฝ่ายงบประมาณให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ และติดตามเรื่องเก็บคืน        

จัดเข้าแฟ้ม 
5. ประสานงานครูและบุคลากรภายใน และภายนอกท่ีมาติดต่องานฝ่ายงบประมาณ เพ่ือให้การด าเนินงาน

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
6. จดบันทึกการประชุมของฝ่ายงบประมาณ 
7. ดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของส านักงานฝ่ายงบประมาณ 
8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.2 งานแผนงาน การเงนิและพสัดุฝา่ยงบประมาณ 
      4.2.1 นางสาวยวุรีย์     ห่อไธสง   หัวหน้างาน 
      4.2.2 นางสาวมนัสวี     ค าแสน   กรรมการและเลขานุการ 
มีหนา้ที่และความรบัผดิชอบดังนี ้
 1. จัดท าแผนพัฒนางาน โครงการของฝ่ายงบประมาณ 

2. สรุปผลการใช้แผนงาน/โครงการ 
3. ติดตาม ดูแล ประเมินผล และพัฒนาระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ  

 ๔. จัดหา จัดซื้อ วัสดุที่จ าเป็นในส านักงานฝ่ายงบประมาณ 
๕. จัดท าทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ ฝ่ายงบประมาณ 
๖. ดูแล ซ่อมแซม และจ าหน่ายครุภัณฑ์ ที่ไม่สามารถใช้งานได้ 
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 4.3 งานสารสนเทศฝา่ยงบประมาณ 
             4.3.๑ นางสิตาพัชญ์     สารสิทธิ์     หัวหน้างาน        
         4.3.๒ นายวศรินทร์     ใจเที่ยง   กรรมการและเลขานุการ 
มีหนา้ที่และความรบัผดิชอบดังนี ้

1. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล สารสนเทศฝ่ายงบประมาณ  
2. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการข้อมูลงานในฝ่ายงบประมาณ 
3. จัดท าแผนภูมิ โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายงบประมาณ 
4. จัดท าคู่มือการบริหารงานงบประมาณ 
5. บันทึกภาพการประชุม การปฏิบัติงานของฝ่ายงบประมาณ 
6. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย                                                                                   

    
5. กลุ่มงานนโยบายและแผน  

5.1 งานนโยบายและแผน        
        5.1.1 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิมลวรรณ  พันธุ์อยู่   หัวหน้างาน 
        5.1.2 นางสาววิภาดา       ชรากลาง  กรรมการ 
        5.1.3 นางสาวนันท์หทัย   เข็มทอง   กรรมการ 
        5.1.4 นางสาวจิราพร      จันทร์โสภา  กรรมการและเลขานุการ 
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มหีนา้ที่และความรบัผดิชอบดังนี ้ 

1. จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสนองความต้องการของชุมชนและสังคม โดยมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน องค์กร สถาบันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

2. ก าหนดนโยบายโรงเรียน จดัท าแผนกลยุทธ์ พัฒนาโรงเรียน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาและ 
ความต้องการของท้องถิ่น ก าหนดเป้าหมาย มาตรการการด าเนินงานให้เป็นรูปธรรม 

3. ประสานงานฝ่าย / กลุ่มสาระการเรียนรู้ / งาน จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนการใช้จ่าย 
งบประมาณ และปฏิทินปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

4. ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5. เสนอแผนพัฒนาการศึกษาให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ 
6. สรุปและรายงานผลการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรม โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
7. จัดท าและเสนอของบประมาณรายเดือนให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณแล้วสรุป 

แยกเป็นรายไตรมาส เป็นงบบุคลากร งบอุดหนุน งบลงทุน แยกเป็นค่าครุภัณฑ์และค่าก่อสร้าง และงบด าเนินการ 
(ตามนโยบายพิเศษ) 

8. เสนอแผนการใช้เงินงบประมาณวงเงินรวมเพ่ือขออนุมัติเงินประจ างวดเป็นรายไตรมาสผ่านเขตพ้ืนที่
การศึกษาไปยังคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานรวบรวมเสนอต่อส านักงบประมาณ 

9. เบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และอนุมัติการใช้งบประมาณ 
ของสถานศึกษาตามประเภทและรายการตามท่ีได้รับงบประมาณ 

10. จัดท าข้อตกลงบริการผลผลิตของสถานศึกษากับเขตพ้ืนที่การศึกษา เมื่อได้รับงบประมาณ เพ่ือให้ 
หน่วยงานในสถานศึกษารับไปด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

11. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงิน และผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร 
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเขตพ้ืนที่การศึกษา 

12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

5.2 งานควบคุมภายใน 
         5.2.1 นางณัชชารีย์     วิจิตธัญโรจน ์  หัวหน้างาน 
         5.2.2 นางสาวปรชัญา     วงเปลียว  กรรมการและเลขานุการ 
มีหนา้ที่และความรบัผดิชอบดังนี ้
 1. วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจสถานศึกษา 

2. วิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินงานก าหนดปัจจัยเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง 
3. ก าหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
4. วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายใสถานศึกษา 
5. ให้บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย น ามาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ ในการควบคุมการด าเนินงานตามภารกิจ 
6. ด าเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์ มาตรการและวิธีการที่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
7. ประเมินผลการด าเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่ก าหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม 
8. รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 
9. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร 
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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6. กลุ่มงานพสัดุและสินทรัพย์ 
 6.1 งานจัดซื้อจดัจ้างพัสด ุ
        6.1.1 นางสาววิไลลักษณ์    ขาวอุทัย   หัวหน้างาน 
        6.1.2 นางสาวปาริฉัตร    ข ายะบุญ  กรรมการ 
        6.1.3 นางสาวมนัสวี          ค าแสน   กรรมการ 
        6.1.4 นางพิมพาพรรณ      จันทร์สีสอาด    กรรมการและเลขานุการ 
มหีนา้ที่และความรบัผดิชอบดังนี ้ 

1. ควบคุม ดูแล การจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 

2. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบส่งการเงิน 
เพ่ือท าเรื่องขออนุมัติ 

3. ตรวจสอบ เปรียบเทียบราคา การจัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้ข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่านมา 
4. จัดท าเอกสารต่าง ๆ ของงานพัสดุ เพื่อให้บริการแก่เจ้าหน้าที่พัสดุของฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้   
5. จัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ ตามรายการที่ได้รับอนุมัติ โดยพิจารณาความจ าเป็นในการจัดซื้อรวมทั้งรายละเอียด

พัสดุที่ใช้ทดแทนกันได้ 
6. เก็บรวบรวมข่าวสาร ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ เช่น แค็ตตาล็อก คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ราคา  

และแหล่งขาย เป็นต้น 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

6.2 งานทะเบยีนพสัด ุครภุณัฑ์ 
        6.2.1 นางประทุมรัตน์     พุ่มพงษ์     หัวหน้างาน 
        6.2.2 นางสิตาพัชญ์     สารสิทธิ์     กรรมการและเลขานุการ  
มีหนา้ที่และความรบัผดิชอบดังนี ้
 1. จัดท าทะเบียนควบคุม พัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน 
   2. ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ 

3. ส ารวจพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจ าปี เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้การท านุบ ารุงและปรับปรุง
ซ่อมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์ 

4. จัดท าแบบกรอกข้อมูลประกอบการบริจาคทรัพย์สินหนังสือตอบขอบคุณ และใบประกาศเกียรติคุณ                                                                                                  
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 6.3 งานจัดซื้อ จดัจา้งดว้ยระบบอเิล็กทรอนิกส์ 
6.3.1 นางสาวนภาพร     โฮมราช   หัวหน้างาน 

                6.3.2 นายอภิชาติ     คงเพชร   กรรมการและเลขานุการ 
มีหนา้ที่และความรบัผดิชอบดังนี ้

1. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
2. ประสานกับผู้รับผิดชอบโครงการตั้งแต่เริ่มลงระบบ ออกค าสั่ง ตรวจเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างจนเสร็จสิ้น

กระบวนการ 
3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
4. ก าหนดวัน / เวลา การยื่นซอง การเปิดซอง ตลอดจนแจ้งวัน / เวลา / สถานที่ เปิดซองให้คณะกรรมการ

รับทราบ 
5. ดูแลการเปิดซอง สอบราคา ให้เป็นไปตามระเบียบราชการ 
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6. ให้ค าแนะน าข้ันตอนการด าเนินการแก่คณะกรรมการ เปิดซอง สอบราคา จนเสร็จสิ้นกระบวนการ 
และเสนอผลการพิจารณาต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 6.4 งานระบบจดัเกบ็ขอ้มลูสิง่ก่อสรา้ง (B-OBEC) และทีร่าชพสัดุ 
        6.4.1 นายวศรินทร์     ใจเที่ยง   หัวหน้างาน 
                  6.4.2 นางสาวปิยะพร    พิรุณ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหนา้ที่และความรบัผดิชอบดังนี ้
 1. ด าเนินการข้ึนทะเบียนที่ราชพัสดุ 
 2. จัดท ารายงานและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาคารสถานที่ 
 3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

7. กลุ่มงานการเงนิ 
 7.1 งานจ่ายเงิน 
        7.1.1 นางค ามุก     ชมภูหลง  หัวหน้างาน 
        7.1.2 นางสาวภัทราพร    ผาสุข   กรรมการ 
        7.1.3 นางสาวรสสุคนธ์    ดาดวง   กรรมการและเลขานุการ 
มีหนา้ที่และความรบัผดิชอบดังนี ้

1. เบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรให้ 
2. เบิกจ่ายเงินงบประมาณประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีและอนุมัติการใช้งบประมาณ

การศึกษาตามประเภท และรายการตามที่ได้รับงบประมาณ 
  3. เบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และอนุมัติการใช้เงินตามรายการที่ได้รับ
งบประมาณ 
   4. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานการจ่ายเงินทุกรายการตามระเบียบราชการ 

5. เบิกจ่ายเงินเดือนครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว 
6 น าส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย 
7. จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา 
8. จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
9. ควบคุมการยืมเงินให้เป็นไปตามสัญญาการยืมเงิน 
10. เก็บรักษาสัญญาการยืมเงิน และเอกสารแทนตัวเงินทุกประเภท 
11. จัดท าสมุดคุมการจ่ายเงินกระแสรายวัน 
12. จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
13. งบเทียบยอดเงินธนาคาร ประเภทเงินอุดหนุน และรายได้สถานศึกษา 
14. ประสานงานเรื่องเงินกับหน่วยงานต่างๆ 
15. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 7.2 งานรับเงนิ 
         7.2.1 นางสาวเมลดา     ทองสิมา    หัวหน้างาน 
         7.2.2 นางสาววรวรรณ    เนื่องจ านงค์    กรรมการ 
         7.2.3 นางสาวปิยะพร     พิรุณ    กรรมการ 
         7.2.4 นางสาวปาจรีย ์    ในวิกุล    กรรมการและเลขานุการ 
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มีหนา้ที่และความรบัผดิชอบดังนี ้

1. รับเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 
2. ประสาน และด าเนินการรับเงินบ ารุงการศึกษา ผ่านระบบธนาคาร 
3. จัดท าทะเบียนคุมการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา 
4. ติดตามการช าระเงินบ ารุงการศึกษาของนักเรียน 
5. เบิกใบเสร็จรับเงิน และรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน 
6. รับและออกใบเสร็จรับเงินเบ็ดเตล็ดประจ าวัน 
7. จัดเก็บค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 
8. น าฝากเงินรายรับ ตามระเบียบราชการ  
9. จัดท าทะเบียนคุม รายการรับเงิน แยกตามประเภท 
10. ตรวจสอบ รายรับ และยอดเงินฝากให้ถูกต้องทุกวัน 
11. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา                                                                                          
12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 7.3 งานบญัช ี
        7.3.1 นางสาวยวุรีย์     ห่อไธสง   หัวหน้างาน 
        7.3.2 นางสาวสิริยาภรณ์     เอ่ียมสะอาด   กรรมการและเลขานุการ 
มีหนา้ที่และความรบัผดิชอบดังนี ้
 1. จัดท าบัญชีการเงินให้ถูกต้องตามระเบียบ และเป็นปัจจุบันพร้อมตรวจสอบได้ 

2. บันทึกรายการบัญชีลงสมุดเงินสด บัญชีแยกประเภท 
3. จัดท ารายงานทางการเงิน และจัดเก็บหลักฐานการจ่ายเงินในที่ปลอดภัย 
4. จัดท าหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชีทะเบียนและรายงาน 
5. รายงานบัญชีผ่านระบบ Tele conference 
6. รายงานค่าสาธารณูปโภค ผ่าน Website 
7. รายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (e-budget) 
8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 7.4 งานเงนิเดอืนและคา่จ้าง 
        7.4.1 นางสาวจุฑาภรณ์    แสนเพ็ชร  หัวหน้างาน 
       7.4.2 นางสาวพรปวีณ์     จันทร์ธรรม  กรรมการและเลขานุการ 
มีหนา้ที่และความรบัผดิชอบดังนี ้

1. รวบรวมข้อมูลท ารายละเอียดเงินเดือน ครูอัตราจ้างเจ้าหน้าที่ส านักงาน ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 
เสนอผู้บริหารสถานศึกษา พิจารณาอนุมัติตามล าดับ 

2. น าส่งเงินสมทบ และประสานงานเรื่องการส่งเงินสมทบผู้ประกันตน 
3. ด าเนินเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจ าปีของลูกจ้างชั่วคราว 
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 7.5 งานเบกิเงนิสวสัดิการของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา  
        7.5.1 นางทิพรัตน์     ศิริพรม   หัวหน้างาน 
         7.5.2 นางสาวสิริยาภรณ์     เอ่ียมสะอาด   กรรมการและเลขานุการ     
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มีหนา้ที่และความรบัผดิชอบดังนี ้
 1. รวบรวมตรวจสอบหลักฐานการขอเบิกเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร  
น าส่งเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี ระยอง เพ่ือเบิกจ่ายตามระเบียบราชการ 

2. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 7.6 งานตรวจสอบบญัชภีายใน 
        7.6.1 นางสาวจุฑาภรณ์    แสนเพ็ชร  หัวหน้างาน 
        7.6.2 นายวศรินทร์     ใจเที่ยง   กรรมการและเลขานุการ     
มีหนา้ที่และความรบัผดิชอบดังนี ้

1. ตรวจสอบบัญชี รายรับ รายจ่ายประจ าวัน 
2. รายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

                      

8. กลุ่มงานกจิกรรมสนับสนนุงบประมาณโรงเรียน 
 8.1 งานธนาคารโรงเรยีน  
        8.1.1 นางสาวอภิญญา     แหวนวงษ ์  หัวหน้างาน 
      8.1.2 นายศรประกฤษฎ์     หมู่สะแก  รองหัวหน้างาน 
        8.1.3 นางสุนิศา     คณะภักดิ์  กรรมการ  
              8.1.4 นางสาวรสสุคนธ์     ดาดวง   กรรมการ 
       8.1.5 นางประทุมรัตน์      พุ่มพงษ์   กรรมการ 
       8.1.6 นางสาวปิยะพร      พิรุณ   กรรมการ 
       8.1.7 นางสาวสิริยาภรณ์     เอ่ียมสะอาด    กรรมการ   
        8.1.8 นางสาวนิสา      ภู่ทัด   กรรมการ 
        8.1.9 นางสาวรชันี      เจียมตน   กรรมการ 
        8.1.10 นางสาวปาริฉัตร     ข ายะบุญ  กรรมการและเลขานุการ       
มีหนา้ที่และความรบัผดิชอบดังนี ้

๑. ประสานงานกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแหลมฉบัง เก่ียวกับข้อก าหนดในการ
ปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียน 

๒. รับสมัครนักเรียนเพ่ือปฏิบัติเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนได้แก่ ต าแหน่งผู้จัดการ พนักงานการเงินพนักงาน
บัญชี พนักงานลงเครื่อง และพนักงานต้อนรับ 

๓. จัดประชุมและอบรมการปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียนให้กับครูผู้ดูแลธนาคารโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ธนาคาร
โรงเรียน 

๔. ด าเนินการเปิดบัญชีให้กับครูและนักเรียนในวันเปิดท าการธนาคารโรงเรียน 
๕. ด าเนินการรับฝากเงินและถอนเงินให้กับครูและนักเรียนในวันที่เปิดท าการธนาคารโรงเรียน 
๖. ก ากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน และรายงานสรุปยอดเงินฝาก-ถอน 

ในวันเปิดท าการธนาคารโรงเรียน 
๗. ตรวจสอบจ านวนเงินที่ได้จากการรับฝากและถอนเงินในวันที่เปิดท าการธนาคารโรงเรียนให้ตรงกับ 

บัญชีและข้อมูลการเงินในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วน าส่งธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
สาขาแหลมฉบัง เพ่ือฝากเข้าบัญชีของโรงเรียนศรีราชา 

๘. ด าเนินการปิดบัญชีให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรและนักเรียนชั้นอ่ืน ๆ ที่ลาออก                      
หรือย้ายโรงเรียน 



๙๙ 
 

๙. จัดกิจกรรมรณรงค์รักการออมภายในโรงเรียน 
๑๐. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
๑๑. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 8.2 งานร้านค้าสหกรณโ์รงเรยีน 
        8.2.1 นายวฒุิชัย     อภัยจิตร  หัวหน้างาน 
        8.2.2 นางสาวกัลยา     เหลือธิ    รองหัวหน้างาน 
        8.2.3 นางสาวสุภัทรา     พรหมท้าว  กรรมการ 
        8.2.4 นางสิตาพัชญ์     สารสิทธิ์     กรรมการ 
       8.2.5 นางสาวนภาพร     โฮมราช   กรรมการ 
        8.2.6 นางอรสา   บุตรสารส  กรรมการ 
        8.2.7 นางสาวรุ่งฤดี     สิงห์สุพรรณ  กรรมการ 
        8.2.8 นายณัฐพงษ์     เอกวุธ   กรรมการ 
        8.2.9 นางสาวจิราพร     จันทร์โสภา  กรรมการ 
        8.2.10 นางสาวภัทราพร    ผาสุข   กรรมการ 
       8.2.1๑ นางสาวยวุรีย์     ห่อไธสง   กรรมการ 
       8.2.1๒ นางพิชญ์กานต์    เวียนงาม  กรรมการและเลขานุการ 
        8.2.1๓ นางสาวเตือนใจ    ตรีเนตร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหนา้ที่และความรบัผดิชอบดังนี ้

1. วางแผนและจัดท าแผนการด าเนินกิจการ การขยาย การปรับปรุง พัฒนาการบริหารและบริการ 
กิจการร้านค้าสหกรณ์โรงเรียนให้มีความทันสมัย รองรับจ านวนผู้ใช้บริการได้เพ่ิมข้ึนโดยการก าหนดเป้าหมาย 
มาตรฐานการด าเนินงาน แนวทางการด าเนินงานระยะเวลา งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ                                                                                               

2. ด าเนินการตามแผน จัดสิ่งอ านวยความสะดวก จัดหา สนับสนุนทรัพยากร ก ากับติดตามอย่างเป็นระบบ                                                                                      
3. ตรวจสอบการด าเนินการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยสหกรณ์ ตรวจสอบผลการด าเนินกิจการ

และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
4. สรุป และรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารสถานศึกษาและต่อมวลสมาชิก 
5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนานักเรียนและการฝึกประสบการณ์ของ

นักเรียน 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 8.3 งานร้านค้าสวสัดกิารโรงเรยีน 

8.3.1 รา้นค้าสวสัดกิารโรงเรยีน          
    8.3.1.1 นางวลัยลักษณ์    สุตะโธ   หัวหน้างาน 
             8.3.1.2 นางสาวสุทธดา   พรหมชมพู  รองหัวหน้างาน 
             8.3.1.3 นายพูลทรัพย์     สุตะโท   กรรมการ 
    8.3.1.4 นางสาวจีราภรณ์    ทุนผล   กรรมการ 

8.3.1.5 นางสาวจารุพัฒน์   ธนกีรติชัยวงษ์  กรรมการ 
         8.3.1.6 นางสาวชนากานต์   พุทธรักษา  กรรมการ 
        8.3.1.7 นางสาวปลายมาศ    เชิดชูชัย   กรรมการ 
         8.3.1.8 นางสาวจุฑาภรณ ์ แสนเพ็ชร  กรรมการ 
         8.3.1.9 นางสาวสุวรรณรัตน ์ วงศ์ชัยเพ็ง  กรรมการ 



๑๐๐ 
 
         8.3.1.10 นายชนาธิป     วันนู   กรรมการ 
        8.3.1.11 นางสาวอนรรฆพร    ช่อลัดดา   กรรมการ 
   8.3.1.12 นางสาวสุภาวินี    ศรีปัญญา  กรรมการ 
         8.3.1.13 นางสาวอิศราภรณ์   ไชยบุตร   กรรมการ 
         8.3.1.14 นางสาวนงลักษณ์    ศรีวลัย   กรรมการและเลขานุการ      
   8.3.1.15 นางสาวสุธรีะวรรณ   สุตะโท   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  8.3.2 รา้นกาแฟ “School Cafe” 
                     8.3.2.1 นางสาวนันทรัตน์    ความชอบ     หัวหน้างาน 
             8.3.2.2 นางสาวรพีพรรณ   เทียมเมฆ  รองหัวหน้างาน 
             8.3.2.3 นางสาวมุกระวี   บุรีมาศ      กรรมการ 
             8.3.2.4 นายบวร     สุริยะแก้วเนรมิต  กรรมการ 
            8.3.2.5 นางสาวเมลลดา    ทองสิมา   กรรมการ 
             8.3.2.6 นางสุนันทา    สุทธิธาทิพย์  กรรมการ 
             8.3.2.7 นางสาวกนกพัฒน์    พูลสวัสดิ์  กรรมการและเลขานุการ 
             8.3.2.8 นางสาวยุวรีย ์  ห่อไธสง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหนา้ที่และความรบัผดิชอบดังนี ้

1. ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับหรือในระเบียบข้อบังคับของกิจกรรมสวัสดิการร้านค้า
โรงเรียนศรีราชา 

2. ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเงินของสวัสดิการในการ ฝาก-เบิกจ่าย-จัดซื้อ อย่างเคร่งครัด 
3. จัดท าบัญชีสวัสดิการร้านค้าโรงเรียนศรีราชาด้วยความถูกต้องชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ 
4. จัดหาสินค้าที่ดีมีคุณภาพมาจ าหน่ายกับบุคลกรโรงเรียนศรีราชา 
5. ก ากับดูแลสินค้าให้มีปริมาณพอเพียงเหมาะสมกับจ านวนผู้ใช้บริการ 
6. จัดพนักงานขายที่รับผิดชอบในการขายสินค้าให้พอเพียงกับการให้บริการในแต่ละวัน 
7. รายงานงบดุลรายรับ-รายจ่าย ก าไรสุทธิให้ที่ประชุมทราบทุกปี 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 8.4 งานยาพาหนะ 
         8.4.1 นายบวร   สุริยะแก้วเนรมิตร  หัวหน้างาน 
        8.4.2 นางสาวกัลยา  เหลือธิ    กรรมการและเลขานุการ 
มีหนา้ที่และความรบัผดิชอบดังนี ้

1. จัดท าแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวกับงานยานพาหนะ 
2. เบิก-จ่ายเงินค่าน้ ามันรถของโรงเรียน 
3. จัดบริการสวัสดิการรถให้กับครูและบุคลากรของโรงเรียน 
4. ท าประกันภัยรถของโรงเรียนแบะต่อภาษีรถประจ าปีโดยประสานงานกับฝ่ายธุรการ 
5. บริหารจัดการในการจัดสรรการใช้รถและจัดพนักงานขับรถ 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย     

 


