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ค ำสั่งโรงเรียนภูเวียงวิทยำคม 
ที่  92 / 2563 

เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมำยงำนบุคลำกรตำมโครงสร้ำงขอบข่ำยและภำรกิจบริหำรโรงเรียน  
ปีกำรศึกษำ 2563 

********************** 
          ด้วยโรงเรียนภูเวียงวทิยาคม มีบทบาทหน้าที่ ขอบข่ายและภารกิจบริหารสถานศึกษาทั้ง 5 ด้าน คือ 
การบริหารวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารแผนและงบประมาณ การบริหารกิจการนักเรียน และการบริหารทั่วไป  
เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาตามภาระหน้าที่ของสถานศึกษาด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจ 
ตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และเป็นไปตาม
กฎกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 และประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษาของเลขาธิการ 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 

เพ่ือให้การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนสนองต่อนโยบายและบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพตามบทบาท หน้าที่  
และขอบข่ายและภารกิจการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ได้รับการกระจายอ านาจ จึงแต่งตั้งบุคลากรตามบทบาทหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
1. คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนภูเวียงวิทยำคม ประกอบด้วย 

1. นายคมสันต์  ชุมอภัย  ผู้อ านวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
2. นางเบญจลักษณ์  ไกรศรีวรรธนะ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารแผนและงบประมาณ รองประธานกรรมการ 

                                          และกลุ่มบริหารงานบุคคล 
3. นายวิชิต  เถาว์เมฆ  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป   รองประธานกรรมการ 
4. นายบัณฑิต  ฤทธิ์ศรี   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการและ  รองประธานกรรมการ 
     กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
5. นายสาคร  ช านาญพล  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
6. นายมนตรี  อาจมนตรี  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  กรรมการ 
7. นายยรรยง  ชาญวิรัตน ์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กรรมการ 
8. นางพรทิพย์  ชาญวิรัตน์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  กรรมการ 
9. นายปัฐฏิพนธ์  นนทะโคตร  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารแผนและงบประมาณ กรรมการ 
10. นางนงนุช    ฐากุลธเนศ  คร ูคศ.3      กรรมการ  
11. นายเชาวรินทร์  ชินราษฎร์ คร ูคศ.1      กรรมการ 
12. นางมลฤดี  บุญเกาะ  คร ูคศ.3      กรรมการ  
13. นางสาววัชรา  หงษเ์วียง  คร ูคศ.3     กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้าที่ 
1) ก าหนดนโยบายในการพัฒนาโรงเรียนด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านบริหารทั่วไป 

และด้านกิจการนักเรียน  
2) พิจารณางบประมาณแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน 
3) ระดมสรรพก าลัง เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียน 
4) รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากครู ลูกจ้างประจ า นักเรียน เพ่ือพิจารณาด าเนินการ 
5) พิจารณาปรับแผนปฏิบัติการประจ าปี หรืองาน/โครงการที่ไม่มีในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
6) พิจารณาอัตราก าลังและบุคลากรในการจัดการเรียนการสอน 
7) นิเทศก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียน 
8) ประสานงานและประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของโรงเรียน 
9) รายงานผลการด าเนินงานบริหารสถานศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. คณะกรรมกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  ประกอบด้วย 

1. นายคมสันต์  ชุมอภัย  ผู้อ านวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
2. นางเบญจลักษณ์  ไกรศรีวรรธนะ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  รองประธานกรรมการ 

    และกลุ่มบริหารแผนและงบประมาณ  
3. นายวิชิต  เถาว์เมฆ  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป  รองประธานกรรมการ 
4. นายบัณฑิต  ฤทธิ์ศรี  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  รองประธานกรรมการ 
     และกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
5. นางจุฬาลักษณ์  การอรุณ   ครู คศ.3     กรรมการ 
6. นางสาวชนัญชิดา  ทองหนองกอย  คร ูคศ.3     กรรมการ 
7. นางอุบลวรรณ  พรรณขาม   คร ูคศ.2     กรรมการ 
8. นายนิกร  สิทธิเลาะ   ครู คศ.2     กรรมการ 
9. นางสาวรัชนีพร  พลเทพา   ครู คศ.2     กรรมการ 
10. นางสาววัชรา  หงษ์เวียง   คร ูคศ.3     กรรมการและเลขานุการ 
11. นางสาวรัติกาล  แก่นบุดดี   พนักงานราชการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
1) จัดระบบโครงสร้างองค์กรให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2) ศึกษาเกณฑ์การประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา/สพฐ./สพม. 
3) วางแผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพทางการศึกษาให้บรรลุผลตามเป้าหมาย  

ความส าเร็จของสถานศึกษา 
4) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการด าเนินงานเพ่ือปรบปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
5) ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืนในการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
6) ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมินสถานศึกษา 

เพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มบริหำรวิชำกำร  
 

1. นำยบัณฑิต  ฤทธิ์ศรี   รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
มีหน้าที่ 

1) ก าหนดแผน นโยบายและแผนงานกลุ่มบริหารวิชาการให้สอดคล้องนโยบายของโรงเรียน 
2) ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารวิชาการตามกรอบโครงสร้างการบริหารงานให้เป็นไป 

ตามระเบียบของทางราชการและนโยบายของโรงเรียน 
3) นิเทศงานบุคลากรในกลุ่มบริหารวิชาการ ให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียน 
4) จัดวางตัวบุคคลในการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานวิชาการและน าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
5) ประสานงานกับกลุ่มบริหารงานต่างๆและบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือพัฒนางานและด าเนินงานในกลุ่มบริหาร 

งานวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  6) จัดท าสถิติข้อมูล ประเมินผลและท าการศึกษา วิเคราะห์เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานในกลุ่มบริหารงานวิชาการ
ให้บรรลุผลตามเป้าหมายของทางราชการ 
  7) สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารวิชาการเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนทราบอย่างน้อย 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

8) ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารวิชาการเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน เพ่ือประกอบ 
การพิจารณาความดีความชอบในรอบ 6 เดือนหรือปรับปรุงพัฒนา 

9) ก ากับติดตามการเรียนการสอนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  10) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
2. นำยมนตรี  อำจมนตรี     ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
มีหน้าที่ 

รับนโยบายจากผู้อ านวยการโรงเรียน ในการวางแผนจัดระบบงาน ควบคุม ดูแล ประสานงาน ติดตามประเมินผลงานกลุ่ม
บริหารวิชาการ ตลอดจนงานอ่ืนๆ ที่ผู้อ านวยการสถานศึกษามอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิผล 
ในด้านต่างๆ 

 
3. ทีป่รึกษำคณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร  ประกอบด้วย  

   นายเฉลิมศักดิ์  เสาวรัตนพงษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
1. นายคมสันต์  ชุมอภัย  ผู้อ านวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
2. นางเบญจลักษณ์  ไกรศรีวรรธนะ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และ  รองประธานกรรมการ 

    กลุ่มบริหารแผนและงบประมาณ  
3. นายวิชิต  เถาว์เมฆ  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป  รองประธานกรรมการ 
4. นายบัณฑิต  ฤทธิ์ศรี  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  รองประธานกรรมการ 

     และกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
5. นายมนตรี  อาจมนตรี  ครู คศ.3              กรรมการและเลขานุการ 
6. นางปิยวรรณ  พระราช  ครู คศ.3                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีหน้าที่ 
1) เป็นกรรมการที่ปรึกษาให้ค าแนะน าในด้านการบริหารจัดการกลุ่มบริหารวิชาการให้มีคุณภาพเกิดประโยชน์สูงสุด 

ต่อผู้เรียนและสถานศึกษา 
2) ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 

4. คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร  ประกอบด้วย 
1. นายบัณฑิต  ฤทธิ์ศรี  รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
2. นายมนตรี  อาจมนตรี  คร ูคศ.3   รองประธานกรรมการ 
3. นางเอ้ืองบุษบา  ช านาญพล  คร ูคศ.3   กรรมการ 
4. นางจินตนา  เถาว์เมฆ  คร ูคศ.3   กรรมการ 
5. นางนงนุช  ฐากุลธเนศ  คร ูคศ.3   กรรมการ 
6. นายสายันต์  สิมมา   คร ูคศ.3   กรรมการ 
7. นางจุฬาลักษณ์  การอรุณ  คร ูคศ.3   กรรมการ 
8. นางสาววัชราภรณ์  แสงพันธ์ คร ูคศ.3   กรรมการ 
9. นางรุ่งอรุณ  นนทะโคตร  คร ูคศ.3   กรรมการ 
10. นางสาวเบญจวรรณ  สิมหลวง ครู คศ.1       กรรมการ 
11. นางสาวเบญจอนงค์  โคตรนรินทร์ คร ูคศ.3   กรรมการ 
12. นางสาวอภิสมัย  เศษแหม่ง  คร ูคศ.3   กรรมการ 
13. นายกญพัทธ์  ศรีคราม  ครู คศ.3   กรรมการ 
14. นายปัฐฏิพนธ์  นนทะโคตร  ครู คศ.3   กรรมการ 
15. นางจันทร์ทิพย์  ลอยเมฆ  ครู คศ.3   กรรมการ 
16. นายสมพร  รัตนวัตร์  ครู คศ.3   กรรมการ 
17. นายชัชชัย  พระราช  ครู คศ.3   กรรมการ 
18. นางสาววัชรา  หงษ์เวียง  ครู คศ.3   กรรมการ 
19. นายปุญญพัฒน์ ชัยวงษา   ครู คศ.2   กรรมการ 
20. นายภัทรพงษ์ เยี่ยมยอด  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
21. นางสุวรรณี ศรีบริบูรณ์  ครู คศ.1   กรรมการ 
22. นางสุมาลี  มั่งค่ัง   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
23. นางเณศรา  ยานะสาร  ครู คศ.3   กรรมการและเลขานุการ 
24. นางสาวปวิตา  ดรหลักค า  ครู คศ.1   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
25. นางชนิกานต์  สอนเวียง  ครู คศ.1       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ     

มีหน้าที่ 
1) วางแผนการด าเนินงานวิชาการ ก าหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรสถานศึกษาและแนวทางการจัดสัดส่วน 

สาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

2) จัดท าคู่มือบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา นิเทศ ก ากับ ติดตามให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ 
การพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและการแนะแนวให้สอดคล้องและเป็ นไปตามมาตรฐาน
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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3) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลและการแนะแนว ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายและแนวทางการด าเนินการของหลักสูตร 

4) ประสานความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่างๆและชุมชนเพ่ือให้การใช้หลักสูตรเป็นไปอย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

5) ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการใช้หลักสูตรกับนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องและน าข้อมูล 
ป้อนกลับฝ่ายต่างๆ มาพิจารณาเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

6) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
7) ติดตามผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคล ระดับชั้น ระดับช่วงชั้น ระดับกลุ่มวิชาในแต่ละปีการศึกษา  

เพ่ือปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการด าเนินการงานด้านต่างๆของสถานศึกษา 
8) ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูและการบริหารหลักสูตรระดับสถานศึกษาในรอบปี 

ที่ผ่านมา แล้วใช้ผลการประเมินเพ่ือวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและการบริหารหลักสูตรในปีการศึกษาต่อไป 
9) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา โดยเน้นผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับเหนือสถานศึกษา สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 
 
 

5. งำนส ำนักงำนกลุ่มบริหำรวิชำกำร ประกอบด้วย 
1. นางสาวปวิตา  ดรหลักค า   คร ูคศ.1   หัวหน้างาน 
2. นางชนิกานต์  สอนเวียง   คร ูคศ.1   เจ้าหน้าที่ 
3. นางสุวรรณี  ศรีบริบูรณ์   คร ูคศ.1   เจ้าหน้าที่ 
4. นายอัครกิตติ์  ณธีอัครพัฒน์   ครูผู้ช่วย   เจ้าหน้าที่ 

มีหน้าที่ 
1) จัดท าทะเบียนคุมและจัดท าแฟ้มเอกสารหนังสือรับ-ส่งของฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2) ประสานงาน แจ้งหนังสือเวียนต่างๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
3) จัดท าวาระการประชุม บันทึกและรายงานการประชุมของฝ่ายวิชาการเสนอผู้เกี่ยวข้องทราบตามล าดับ 

  4) รับผิดชอบการเบิก-จ่ายพัสดุ ตรวจสอบและรายงานพัสดุครุภัณฑ์ประจ าปีของส านักงานฝ่ายวิชาการ 
  5) ควบคุมการออกเกียรติบัตรของฝ่ายวิชาการ 
  6) อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

6. งำนพัฒนำหลักสูตรจัดกำรเรียนกำรสอน  ประกอบด้วย 
1. นายปุญญพัฒน์ ชัยวงษา   ครู คศ.2   ประธานกรรมการ 
2. นางนงนุช  ฐากุลธเนศ   ครู คศ.3   รองประธานกรรมการ 
3. นางเอ้ืองบุษบา  ช านาญพล   ครู คศ.3   กรรมการ 
4. นางจุฬาลักษณ์ การอรุณ   ครู คศ.3   กรรมการ 
5. นางรุ่งอรุณ  นนทะโคตร   คร ูคศ.3   กรรมการ 
6. นางสาววัชราภรณ์  แสงพันธ์  คร ูคศ.3   กรรมการ 
7. นายสายันต์  สิมมา    ครู คศ.3   กรรมการ 
8. นางสาวเบญจวรรณ  สิมหลวง  ครู คศ.1   กรรมการ 
9. นางเณศรา ยานะสาร   คร ูคศ.3   กรรมการ 
10. นางสาวอภิสมัย  เศษแหม่ง   ครู คศ.3   กรรมการ  
11. นางเบญจอนงค์  โคตรนรินทร์  คร ูคศ.3   กรรมการ 
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12. นางทิวาวรรณ  หล้าอภัย   ครู คศ.3   กรรมการ 
13. นายพิฑูรย์  โสภา    ครู คศ.3   กรรมการ 
14. นางเกษิณี  สุดตาสอน   ครู คศ.3   กรรมการ 
15. นายสมพร  รัตนวัตร    ครู คศ.3   กรรมการ 
16. นายนิกร  สิทธิเลาะ   ครู คศ.2   กรรมการ 
17. นางสาวศมนกานต์  ค ามูล   ครู คศ.2   กรรมการ 
18. นายวีรชัย  ทิพยอาสน์   ครู คศ.1   กรรมการ 
19. นายภัทรพงศ์  เยี่ยมยอด   ครู คศ.1   กรรมการ 
20. นางสาวชญาณิศา  นมัสศิลา  ครู คศ.1   กรรมการ 
21. นายพรพจน์  นฤมล   ครู คศ.1   กรรมการ 
22. นางสาวหงส์ฟ้า  ค าส าโรง   ครู คศ.1   กรรมการ 
23. นายกฤษฎา  ลาปะ   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
24. นางสาวรติรส  วรรณ์ค า   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
25. นางจินตนา  เถาว์เมฆ   ครู คศ.3   กรรมการและเลขานุการ   
26. นางสาวสรัญญา พินาธุวงค ์  ครู คศ.1   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
1) ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สาระแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
สังคม ชุมชน และท้องถิ่น 

2) วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และ ประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์โดยมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในโรงเรียน และชุมชน 

3) จัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่าง ๆ ที่ก าหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย  
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระท้ังในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันและระหว่างกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

4) น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการการใช้หลักสูตรให้เหมาะสม 
5) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
6) จัดท าหลักสูตรและแนวปฏิบัติการใช้หลักสูตร 
7) ตรวจสอบเกี่ยวกับการโอน/ย้าย หลักสูตรระหว่างโรงเรียนและหลักสูตรอื่น 
8) ส ารวจความต้องการของผู้รับบริการในการจัดการเรียนการสอนนอกระบบโรงเรียน การเรียนแบบอัธยาศัย รวมทั้ง

ก าหนดแนวทางการใช้หลักสูตร เสนอแนะกลุ่มงาน งาน ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน   
 

7. งำนพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ประกอบด้วย 
1. นายมนตรี  อาจมนตรี   คร ูคศ.3   ประธานกรรมการ 
2. นางจินตนา  เถาว์เมฆ   คร ูคศ.3   รองประธานกรรมการ 
3. นางเอ้ืองบุษบา  ช านาญพล   คร ูคศ.3   กรรมการ 
4. นางนงนุช  ฐากุลธเนศ   คร ูคศ.3   กรรมการ 
5. นางจุฬาลักษณ์ การอรุณ   คร ูคศ.3   กรรมการ 
6. นางรุ่งอรุณ  นนทะโคตร   คร ูคศ.3   กรรมการ 
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7. นางสาววัชราภรณ์  แสงพันธ์  คร ูคศ.3   กรรมการ 
8. นายสายันต์  สิมมา    ครู คศ.3   กรรมการ 
9. นางสาวเบญจวรรณ  สิมหลวง  ครู คศ.1   กรรมการ 
10. นางสุวรรณี ศรีบริบูรณ ์   ครู คศ.1   กรรมการและเลขานุการ   
11. นางสาวสรัญญา พินาธุวงค ์  คร ูคศ.1   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
1) จัดโครงสร้างการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2) บริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักสูตรของโรงเรียน สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย

ของโรงเรียนและของหลักสูตร  
3) ควบคุม ดูแล ก ากับการใช้หลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเสนอ 

ขอปรับปรุงหลักสูตรเมื่อพบข้อบกพร่องหรือจุดที่ควรพัฒนา 
4) จัดท าเอกสารแผนงาน/โครงการตามฝ่ายธุรการทีโ่รงเรียนก าหนดและสอดคล้องกับแผนงานโรงเรียน 
5) ควบคุม ดูแล ก ากับให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคนจัดท าหลักสูตรชั้นเรียน แผนการจัดการเรียนรู้และสอนตาม

แผนการจัดการเรียนรู้ การตรวจสมุด ปพ.5 ข้อสอบกลางภาค ข้อสอบปลายภาค การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
สมรรถนะของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

6) ก ากับติดตามให้ครูเข้าสอนตามตารางสอนทุกคาบ จัดสอนซ่อมเสริม สอนชดเชยและสอนแทนเมื่อครูในกลุ่มสาระลา
หรือไปราชการ 

7) จัดให้มีการนิเทศงานวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประชุมครูในสังกัดอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือปรับปรุงแก้ปัญหา
และพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยในชั้นเรียน และการพัฒนาครูโดยการประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน  

8) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และร่วมกับงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
9) ประสานงานระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในการบูรณาการการเรียนการสอนระหว่าง 

กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
10) จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของกลุ่มสาระ 
11) ประสานงานให้มีการจัดหา ผลิต และใช้สื่อการเรียนการสอน ปรับซ่อมสื่อการเรียนการสอน 
12) จัดให้มีการพัฒนาครูด้านวิชาการในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
13) ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประกวด แข่งขันและสาธิต 
14) จัดระบบข้อมูล สถิติ เอกสารสารสนเทศของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
15) ก ากับดูแลกิจกรรมชุมชนและโครงการพิเศษที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
16) จัดท าเอกสารสรุปผลการด าเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้เสนอต่อโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน/สิ้นปีการศึกษา 

  17) ส ารวจความรู้ความสามารถของครูและความสอดคล้องของครูกับหลักสูตรของโรงเรียน ประสานกับ 
กลุ่มบริหารงานบุคคลเพื่อจัดสรรอัตราก าลัง 
 18) วเิคราะห์โครงสร้างหลักสูตร ส ารวจความต้องการ ความถนัดความสนใจร่วมกับกลุ่มงานแนะแนว และเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อจัดรายวิชาให้นักเรียนลงทะเบียน 
 19) จัดตารางสอนนักเรียน ครู ตารางการใช้ห้อง และติดตามควบคุมให้การด าเนินการตามตารางสอนให้ถูกต้อง  
ทั้งการเรียนและการสอน 
 20) ก าหนดแนวปฏิบัติในการจัดสอนแทน ติดตามผลการปฏิบัติ 

21) ก าหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษาและนโยบายของสถานศึกษา 
 22) จัดท าคู่มือและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 



8 
 

 23) ก ากับ ติดตาม ดูแลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของครูและนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 24) ประสานงานในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาทุกรูปแบบกับทุกฝ่ายให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 
  25) ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของครูและนักเรียน สรุปรายงานเสนอต่อโรงเรียนและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

8. งำนวัดและประเมินผล ประกอบด้วย 
1. นางเณศรา ยานะสาร  คร ูคศ.3   หัวหน้างานวัดและประเมินผล 
2. นางกมลวรรณ สิมมาค า  ครู คศ.3   รองหัวหน้างานวัดและประเมินผล 
3. นายวิระ วรรณสิงห์   ครู คศ.3   เจ้าหน้าที่ (กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
4. นางอุบลวรรณ พรรณขาม  ครู คศ.2   เจ้าหน้าที ่(กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ) 
5. นายนิกร สิทธิเลาะ   ครู คศ.2   เจ้าหน้าที่ (กลุ่มสาระฯภาษาไทย) 
6. นางสาวนิติญาภรณ์  ศรีไพร  ครู คศ.2   เจ้าหน้าที ่(กลุ่มสาระฯ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์) 
7. นางสาวอุบลวรรณ  โสภา  ครูผู้ช่วย   เจ้าหน้าที ่(กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ) 
8. นางสาวกาญจนา ศรีคุณ  ครูผู้ช่วย   เจ้าหน้าที่ (กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์) 
9. นางสาวจิราพร  ปะนะสุนา  ครูผู้ช่วย   เจ้าหน้าที่ (กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพละศึกษา) 
10. นายภัทรพงศ์  เยี่ยมยอด  ครูผู้ช่วย   เจ้าหน้าที่ (กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ) 
11. นางสาวผกามาศ อุ่นสา  ครูอัตราจ้าง  เจ้าหน้าที่ 
12. นางสาวเกษร มโนสัย  ครู คศ.2   เลขานุการ 
13. นายอัครกิตติ์ ณธีอัครพัฒน์  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นางสุมาลี  มั่งค่ัง   ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่
1) ก ากับ ดูแล งานวัดผลและประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบสถานศึกษาด้วยการประเมินผลการเรียนตาม

หลักสูตร 
2) ร่วมจัดท าแผนปฏิบัติงานและปฏิทินปฏิบัติงานของงานวิชาการ 
3) ให้ค าแนะน าบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลตลอดจนท าเอกสารเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการ

ประเมินผลการเรียน 
4) รวบรวมและเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนไว้ค้นคว้าและอ้างอิง 
5) ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการในการพัฒนาปรับปรุงการประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบ 

การประเมินผลการเรียน 
6) รวบรวม ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
7) จัดท าแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานวัดผล 
8) รวบรวมรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80 และประกาศให้นักเรียนยื่นค าร้องขอมีสิทธิ์สอบ 
9) รวบรวม ปพ. 5 เสนอผู้อ านวยการโรงเรียน/ผู้ที่รับผิดชอบเพื่ออนุมัติผลการเรียน 
10) ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการด าเนินการเรื่องการสอบแก้ตัว  
11) รวบรวมสถิติการสอบผ่าน การติด 0, ร, มส 
12) ก าหนดเวลาสอบแก้ตัว จัดท าตารางเรียนเสริม ตารางสอบแก้ตัวและ ประกาศผลการสอบแก้ตัว 
13) ประสานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการจัดท าข้อสอบ ก าหนดตารางสอบ กรรมการคุมสอบ และด าเนินการสอบ 
14) ประสานกับครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียน ในกรณีที่ตรวจพบว่านักเรียนมีปัญหาเรื่องผลการเรียน  

การจบหลักสูตรและการลงทะเบียนวิชาเรียน 
15) จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน สถานประกอบการและ 
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อ่ืน ๆ ตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
16) ส ารวจนักเรียนที่มีปัญหาการเรียน 0, ร, มส 
17) ด าเนินการหาวิธีแก้ไข ในกรณีที่นักเรียนมีปัญหาตกค้าง โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
18) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

9. งำนทะเบียนและกำรเทียบโอนผลกำรเรียน  ประกอบด้วย 
1. นายชัชชัย  พระราช   คร ูคศ.3      นายทะเบียน 
2. นางสาวศิริวิมล  หล้าป้อม   คร ูคศ.1   เจ้าหน้าที่ 
3. นายวีรวัฒน์  แสนจันทร์ฮาม   ครูอัตราจ้าง  เจ้าหน้าที ่ (เจ้าหน้าที่ทะเบียน ม.ต้น) 
4. นางชนิกานต์  สอนเวียง   คร ูคศ.1   เจ้าหน้าที ่ (เจ้าหน้าที่ทะเบียน ม.ปลาย) 
5. นางปิยวรรณ  พระราช   คร ูคศ.3   เลขานุการ (เจ้าหน้าที่ทะเบียน ม.ต้น)  

มีหน้าที่ 
1) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร ระเบียบ คู่มือ เกี่ยวกับงานทะเบียนและจัดเก็บเป็นแฟ้มอย่างเป็นระบบ 
2) ด าเนินการกรอกข้อมูลนักเรียน ลงทะเบียนข้อมูลลงในโปรแกรม Student 51 ในระบบงานทะเบียน 
3) เก็บรักษาเอกสาร/หลักฐานที่เก่ียวข้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
4) จัดท าแบบฟอร์ม แบบค าร้องต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานทะเบียน 
5) แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับงานทะเบียน 

5.1) การลาออก 
  5.1.1) ผู้ปกครองนักเรียนมาติดต่อโดยตรงที่งานทะเบียน 
  5.1.2) ขอแบบค าร้องใบลาออกและกรอกรายละเอียด 
  5.1.3) ผู้ปกครองนักเรียนหรือบิดา มารดา ลงชื่อรับทราบการลาออก 
  5.1.4) เตรียมรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว 2 รูป เพ่ือจัดท าเอกสาร (รูปถ่ายเป็นรูปปัจจุบัน เครื่องแบบนักเรียน 

ไม่เป็นรูปที่อัดด้วยระบบโพลารอยด์) 
  5.2) การขอรับหลักฐาน รยบ.1/ปพ.1 
  5.2.1) รับค าร้องที่ห้องทะเบียน 
  5.2.2) ยื่นค าร้องขอหลักฐาน 
  5.2.3) ถ้าเป็นการขอ รบ.1-ต, รบ.1-ป, ปพ.1 ฉบับที2่ 
  รบ.1-ต, รบ.1-ป (จบการศึกษาก่อนปี 2547)   ใช้รูปถ่ายขนาด 4x5 ซม.จ านวน 2 รูป 
  ปพ.1 (จบการศึกษาตั้งแต่ปี 2547)  ใช้รูปถ่ายขนาด 3x4 ซม. จ านวน 2 รูป  

(รูปถ่ายทั้ง 2 ขนาด เป็นรูปหน้าตรง สวมเสื้อเชิ้ตขาว ไม่สวมแว่นตาด า ไม่สวมหมวก)  
   - ถ้าเป็นการขอแทนฉบับที่หาย ให้แจ้งความและน าหลักฐานแจ้งความมาแสดงถ้าเป็น 

การขอใบรับรอง 
   - นักเรียนที่ก าลังเรียนในโรงเรียนต้องให้ผู้ปกครองที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน 

มายื่นค าร้องด้วยตนเอง 
   - ใช้รูปถ่ายขนาด 3x4 ซม.แต่งเครื่องแบบนักเรียน จ านวน 1 รูป 
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10. งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ประกอบด้วย 
1. นางสาววัชรา  หงษ์เวียง   ครู คศ.3   หัวหน้างาน 
2. นางสาวชนัญชิดา  ทองหนองกอย  ครู คศ.3   รองหัวหน้างาน 
3. นางสาวรัชนีพร พลเทพา   ครู คศ.2   เจ้าหน้าที่ 
4. นายวิเศษ  วชิรวัตถานนท์   ครูผู้ช่วย   เจ้าหน้าที่ 
5. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   เจ้าหน้าที่ 
6. นายนิกร  สิทธิเลาะ   ครู คศ.2   เลขานุการ 
7. นางสาวสรัญญา  พินาธุวงค์  คร ูคศ.1   ผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นางสาวรัติกาล แก่นบุดดี    พนักงานราชการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
1) ก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา  

1.1) จัดให้มีประกาศแต่งตั้งกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 
คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรในโรงเรียน กรรมการนักเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐ 

 1.2) น ามาตรฐานการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาเป็นต้นแบบ  
เพ่ือก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนจากผู้มีส่วนร่วมตามประกาศข้อ 1.1 

2) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
 2.1) ก าหนดผู้รับผิดชอบมาตรฐานและตัวบ่งชี้เพ่ือด าเนินการจัดท าสารสนเทศ 
 2.2) ร่วมมือกับงานแผนงาน/สารสนเทศ เพื่อวางแผนจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีการศึกษา 
3) ด าเนินการตามแผน 
 3.1) ร่วมมือกับงานแผนงาน/สารสนเทศ เพื่อก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
4) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายใน 
 4.1) ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการประเมินคุณภาพภายใน 
 4.2) แต่งตั้งกรรมการประเมินคุณภาพภายในและด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามปฏิทินงาน 
5) การจัดท ารายงานประจ าปีเสนอบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 5.1) ประชุมสรุปรายงานรับรองผลการประเมินคุณภาพภายในจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 5.2) จัดท ารายงานเสนอต่อผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หน่วยงานต้นสังกัดและ 

เผยแพร่ทางเว็บไซต์โรงเรียน http://www.pwwk.ac.th 
6) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ยั่งยืน 
 6.1) น าผลการประเมินคุณภาพภายในมาวิเคราะห์สภาพปัญหาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน 
 6.2) ทบทวนคุณภาพตามตัวบ่งชี้และมาตรฐานเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 

11. กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  ประกอบด้วย 
1. นายมนตรี อาจมนตรี  ครู คศ.3  ประธานกรรมการ (หวัหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมชุมนุม) 
2. นายเชาวรินทร์  ชินราษฎร ์     ครู คศ.2  รองประธานกรรมการ (หวัหน้าลูกเสือโรงเรียน) 
3. นางวรรณกร  สุวรรณรอ      ครู คศ.3          กรรมการ (หัวหน้ายุวกาชาด) 
4. นายจารุวัฒน์  บ่อดินด า      ครู คศ.1          กรรมการ (หัวหน้านักศึกษาวิชาทหาร) 
5. นายพิชิตชัย  มโนสัย      ครู คศ.3    กรรมการ (หัวหน้ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์) 
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6. นายชัชชัย  พระราช  ครู คศ.3            กรรมการ 
7. นางปิยวรรณ  พระราช  ครู คศ.3            กรรมการ 
8. นางสาวมัลลิกามาศ  เทียมรินทร์ ครู คศ.2     กรรมการ 
9. นางสุวรรณี  ศรีบริบูรณ์   ครู คศ.1    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
1) ด าเนินการข้อมูลความพร้อม ความต้องการในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของนักเรียนและครูให้ครบ 

ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)  
2) จัดท าแผน โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรม 
3) ให้ค าแนะน าแก่ครูที่ปรึกษากิจกรรม และนักเรียนตามความเหมาะสม 
4) ก ากับ ติดตาม และประสานงานการด าเนินการจัดกิจกรรมให้อยู่ในระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา 
5) รวบรวมผลการด าเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

12. งำนวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  ประกอบด้วย 
1. นางนงนุช  ฐากุลธเนศ   ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
2. นางสาววัชรา  หงษ์เวียง   ครู คศ.3   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาววัชราภรณ์  แสงพันธ์    ครู คศ.3   กรรมการ 
4. นางสาวอิสราภรณ์  พรเพ็ง   ครู คศ.3   กรรมการ 
5. นางสาวมัลลิกามาศ  เทียมรินทร์  ครู คศ.2   กรรมการ  
6. นางสาวเบญจวรรณ  สิมหลวง  ครู คศ.1   กรรมการ 
7. นางสาวสรัญญา  พินาธุวงค์  ครู คศ.1   กรรมการ 
8. นายวราวุฒิ  พลตร ี       ครู คศ.2     กรรมการ 
9. นายประณิธาน  ภารสง่า   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
10. นายปุญญพัฒน์  ชัยวงษา   ครู คศ.2   กรรมการและเลขานุการ 
11. นายกฤษฎา  ลาปะ   ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
1) งานวิจัยในชั้นเรียน มีแนวปฏิบัติ ดังนี้  

1.1) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาโรงเรียน โดยเน้นการวิจัยที่เป็นความก้าวหน้าทางวิชาการ 
และการพัฒนาองค์กรในลักษณะการวิจัยในชั้นเรียน  
  1.2) ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลการวิจัยไปใช้  

1.3) จัดอบรมเก่ียวกับการวิจัย และการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน  
 2) งานเผยแพร่งานวิจัย มีแนวปฏิบัติ ดังนี้  

2.1) ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย ผลการวิจัยและพัฒนาสังคม  
2.2) ประสานงานการวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในโรงเรียน และนอกโรงเรียน  
2.3) เป็นแหล่งกลางในการท าวิจัย และประสานงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน 
2.4) รวบรวมงานวิจัยในโรงเรียนให้เป็นระบบ ทั้งในระดับบุคคล กลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับโรงเรียน 

ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาท่ีว่าด้วยเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน 
 3) ประเมินผล สรุปผล/รายงานการด าเนินงานวิจัยและพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนเสนอผู้บริหารโรงเรียน 
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13. งำนพัฒนำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี  ประกอบด้วย 

1. นายปัฐฏิพนธ์  นนทะโคตร   ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
2. ว่าที่ ร.อ.เกียรติศักดิ์  คุณกัณหา  ครู คศ.3   รองประธานกรรมการ 
3. นายสุพัฒน์  เพิ่มพร   คร ูคศ.3   กรรมการ 
4. นายสมพร  รัตนวัตร์   ครู คศ.3   กรรมการ 

 5. นายสาคร  ช านาญพล   คร ูคศ.3   กรรมการ 
 6. นางสาวอิสราภรณ์  พรเพ็ง   ครู คศ.3   กรรมการ 
 7. นายวราวุฒิ  พลตร ี   ครู คศ.2   กรรมการ 
 8. นายปุญญพัฒน์ ชัยวงษา    ครู คศ.2   กรรมการ 
 9. ว่าที่ ร.ต. สถิตย์พงษ์  ศรีจิวังษา  ครู คศ.1   กรรมการ 
 10. นายจารุวัฒน์  บ่อดินด า   ครู คศ.1   กรรมการ 
 11. นายวิเศษ  วชิรวัตถานนท์  ครู คศ.1   กรรมการ 
 12. นางสาวสรัญญา  พินาธุวงค์  ครู คศ.1   กรรมการ 

13. นางเปรมใจ  ศักดาศิริสวัสดิ์  พนักงานราชการ  กรรมการ 
 14. นายวีระชัย  ทิพยอาสน์   ครู คศ.1   กรรมการและเลขานุการ 

15. นายพิชิตชัย  มโนสัย   ครู คศ.3   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 

1) ส ารวจสื่อการสอนของครูทุกคน ทุกกลุ่มสาระ รวบรวมเป็นระบบ เพ่ือใช้สื่อการสอนร่วมกันได้ 
2) ส ารวจ/จัดอบรม/เผยแพร่ สื่อนวัตกรรมของครูทุกกลุ่มสาระ 
3) ส ารวจแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นท้ังในสถานศึกษา ชุมชน  ท้องถิ่นที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4) จัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น.ให้แก่ครู สถานศึกษาอ่ืน บุคคลองค์กร หน่วยงาน 
5) จัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ 
6) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งใน และนอกโรงเรียนการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7) ร่วมกับฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ในการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
8) ประเมิน/สรุปผล การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ของครูจากนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 

14. งำนห้องสมุดภูเวียงระเบียงบรรณ  ประกอบด้วย 
1. นางสาวเบญจอนงค์  โคตรนรินทร์  ครู คศ.3   หัวหน้างานห้องสมุด (บรรณารักษ์) 

 2. นางกมลวรรณ  สิมมาค า   ครู คศ.3   รองหัวหน้างานห้องสมุด  
3. นางนกแก้ว  ยอดสุวรรณ   ครู คศ.2   เจ้าหน้าที่ 
4. นางสาวพิชญ์สินี  ชาวประสา  พนักงานราชการ           เลขานุการ (บรรณารักษ์) 

มีหน้าที่ 
1) จัดท าแผนปฏิบัติการ งบประมาณ โครงการของงานห้องสมุดให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน 
2) จัดและพัฒนาห้องสมุดให้เหมาะสมกับเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ได้ตลอดเวลาและหลากหลาย 
3) จัดให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องอ านวยความสะดวกท่ีเพียงพอกับจ านวนสมาชิก 
4) ดูแล เก็บรักษา ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพที่ดีใช้การได้ตลอด 
5) จัดหา ซื้อ ท าเอกสาร วารสาร และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าหาความรู้และความบันเทิง 
6) จัดบรรยากาศ สถานที่และสิ่งแวดล้อม การบริการ ให้ชักจูงบุคคลภายนอกให้เห็นประโยชน์และเข้ามาใช้บริการ 
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7) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนของโรงเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
8) จัดท าสถิติ ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงาน รวมทั้งประเมินผลงานที่ปฏิบัติตลอดภาคเรียน/ปี 
9) ให้บริการการใช้ห้องสมุดแก่นักเรียน ครู และบุคคลภายนอก 
10) ส ารวจและจัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
11) ปฏิบัติหน้าที่งานห้องสมุด ดังนี้ 

11.1) ลงทะเบียนคุม การส่ง การยืม ออกระเบียบการใช้ห้องสมุด ควบคุมการใช้ห้องสมุด จัดตาราง 
การใช้ห้องสมุดของนักเรียน จัดหาหนังสือที่จ าเป็นเข้าห้องสมุด และช่วยเหลือ ควบคุม ดูแลในการใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้น 

11.2) จัดหา จัดซื้อหนังสือ 
11.3) จัดแยกหนังสือตามระบบหมวดหมู่ของห้องสมุด 
11.4) จัดวางระเบียบการยืมหนังสือ 
11.5) จัดรักษาหนังสือและทรัพย์สมบัติของห้องสมุด 
11.6) รวบรวมสถิติการยืมหนังสือของนักเรียน 
11.7) จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนและส่งเสริมการอ่าน 
11.8) จัดท านิทรรศการในโอกาสต่างๆ ตามความเหมาะสม 
11.9) ท าทะเบียนหนังสือห้องสมุด 
11.10) รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 

11) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

15. งำนคุณภำพสื่อและสิ่งพิมพ์  ประกอบด้วย 
1. นายมนตรี  อาจมนตรี   ครู คศ.3   หัวหน้างาน 
2. นางจินตนา เถาว์เมฆ   ครู คศ.3   เจ้าหน้าที ่
3. นางนงนุช  ฐากุลธเนศ   ครู คศ.3   เจ้าหน้าที่ 
4. นางเอ้ืองบุษบา ช านาญพล   คร ูคศ.3   เจ้าหน้าที่ 
5. นางจุฬาลักษณ ์การอรุณ    ครู คศ.3   เจ้าหน้าที่ 
6. นางรุ่งอรุณ  นนทะโคตร   คร ูคศ.3   เจ้าหน้าที่ 
7. นายสายันต์  สิมมา    ครู คศ.3   เจ้าหน้าที่ 
8. นางสาววัชราภรณ์  แสงพันธ์  คร ูคศ.3   เจ้าหน้าที่ 
9. นางสาวเบญจวรรณ สิมหลวง   ครู คศ.1   เจ้าหน้าที่ 
10. นายพรพจน์  นฤมล   ครู คศ.1   เจ้าหน้าที่ 
11. นายภาสกร  ภูมิเวียงศรี   นักการภารโรง  เจ้าหน้าที่ 
12. นางสุวรรณี  ศรีบริบูรณ์   ครู คศ.1   เลขานุการ 
13. นายวีรวัฒน์ แสนจันทร์ฮาม  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
1) ส ารวจและรวบรวมปัญหาการผลิตสื่อและสื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การเรียนการสอนจากครูผู้สอนเพ่ือ

พิจารณาหาทางแก้ไข 
2) จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการจ าเป็นเพื่อพัฒนาสื่อและสิ่งพิมพ์ในโรงเรียน 
3) ร่วมกับคณะกรรมการวิชาการวางแผนจัดกิจกรรมการนิเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น ประชุม ปรึกษาหารือ อบรมสัมมนา 

ประชุมปฏิบัติการ ประชุมอภิปราย จัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้ ฯลฯ  
4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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16. งำนแนะแนว  ประกอบด้วย  
1. นางสาวอภิสมัย เศษแหม่ง   คร ูคศ.3   ประธานกรรมการ  
2. นางสุนิสา ส าราญวงษ์   ครู คศ.3   รองประธานกรรมการ 
3. นางเอ้ืองบุษบา ช านาญพล   ครู คศ.3   กรรมการ 
4. นางวรรณกร สุวรรณรอ   ครู คศ.3   กรรมการ 
5. นางปราณ ีวโรพัฒน์   ครู คศ.3   กรรมการ 
6. นางเกษิณ ีสุตาสอน    ครู คศ.3   กรรมการ 
7. นางมลฤดี บุญเกาะ    ครู คศ.3   กรรมการ 
8. นางกมลวรรณ สิมมาค า   ครู คศ.3   กรรมการ 
9. นางสาวรัชนีพร พลเทพา   ครู คศ.2   กรรมการ 
10. นายธนเดช ศิริสุนทร   ครู คศ.2   กรรมการ 
11. นายเทวสิทธิ์ วงศ์วรวิโรจน์   ครู คศ.1   กรรมการ 
12. นางสาวเบญจวรรณ สิมหลวง  ครู คศ.1   กรรมการ 
13. นางสาวกาญจนา ศรีคุณ   ครู คศ.1   กรรมการและเลขานุการ 
14. นายปรมะ วอหา    ครูอัตราจ้าง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
15. นางสาวณิพิสกุญช์ ธนาวุฒิธนะภูมิ   ครูอัตราจ้าง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
1) จัดองค์กรบริหารงานแนะแนวให้มีผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ที่ก าหนดในขอบข่ายของการบริการแนะแนว 

 2) ด าเนินการในการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา รางวัลการศึกษาต่างๆ และด าเนินการเกี่ยวกับกองทุนอ่ืนๆ 
เพ่ือการศึกษา 
 3) ประสานงานให้กับวิทยากรและสถาบันการศึกษาภายนอกเข้ามาให้การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งนักเรียน
กลุ่มท่ีสนใจไปศึกษาจากสถานศึกษา สถานประกอบการหรือสถานประกอบอาชีพอิสระภายนอก 
 4) จัดแผนงาน โครงการแนะแนว และการจัดปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี 
 5) ประสานงานการจัดสอนวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการกับสถาบันการทดสอบต่างๆ รวมทั้งด าเนินการเก่ียวกับ
การสอบเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 
 6) จัดเก็บและรวมรวมสถิติข้อมูลด้านต่างๆ ตลอดจนปีการศึกษาและน าเสนอเป็นเอกสารเผยแพร่เมื่อสิ้นภาคเรียน/สิ้นปี
การศึกษา 
 7) การจัดกิจกรรมแนะแนว 
  7.1) การบริการแนะแนว 
   7.1.1) งานศึกษารวบรวมข้อมูล โดยศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ สรุป และน าเสนอข้อมูลของผู้เรียน 
   7.1.2) งานสารสนเทศ โดยจัดศูนย์สารสนเทศทางการแนะแนวในรูปศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดย
ครอบคลุมด้านการศึกษา อาชีพ ชีวิต และสังคม 
   7.1.3) งานให้ค าปรึกษา อบรมทักษะการให้ค าปรึกษาเบื้องต้นแก่ครูให้ค าปรึกษาผู้เรียนทั้งรายบุคคล
และเป็นกลุ่ม 
   7.1.4) งานกิจกรรมส่งเสริม พัฒนา ช่วยเหลือผู้เรียน  ศึกษารายกรณี (Case study)  และจัดกลุ่ม
ปรึกษาปัญหา (Case conference) ส่งต่อผู้เชี่ยวชาญ ในกรณีที่ผู้เรียนมีปัญหายากแก่การแก้ไข จัดกลุ่มพัฒนาผู้เรียน 
ด้วยเทคนิคทางจิตวิทยา จัดบริการ สร้างเสริมประสบการณ์ รวมทั้งให้การสงเคราะห์ เพ่ือตอบสนองความถนัดความต้องการ และ
ความสนใจของผู้เรียน 
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   7.1.5) งานติดตามประเมินผล ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงานแนะแนว 
  7.2) การจัดกิจกรรมแนะแนว 
   7.2.1) กิจกรรมโฮมรูม 
   7.2.2) กิจกรรมคาบแนะแนว 
   7.2.3) การสอดแทรกกระบวนการแนะแนว 

17. งำนส่งเสริมควำมรู้ด้ำนวิชำกำรแก่ชุมชน  ประกอบด้วย 
1. ว่าที่ ร.อ.เกียรติศักดิ์  คุณกัณหา  ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
2. นางพรทิพย์  ชาญวิรัตน์   ครู คศ.3   รองประธานกรรมการ 
3. นางกมลวรรณ  สิมมาค า   ครู คศ.3   กรรมการ 
4. นางสาววัชราภรณ์  แสงพันธ์  ครู คศ.3   กรรมการ 
5. นางสาวรัติกาล แก่นบุดดี   พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 
6. นายสุพัฒน์  เพิ่มพร   ครู คศ.3   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
1) ศึกษา ส ารวจความต้องการ สนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน 
2) จัดให้ความรู้ เสริมสร้างความคิดและเทคนิค ทักษะทางวิชาการ เพ่ือการพัฒนาทักษะวิชาชีพ และคุณภาพชีวิต 

ของประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น 
3) การส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษาและที่จัดโดยบุคคล 

ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
4) ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น 
5) ประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ทั้งท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ทั้งบริเวณใกล้เคียงภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 

6) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
7) ส ารวจและศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษา รวมทั้งความต้องการในการได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการของบุคคล 

ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา   
8) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว 

องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา  
9) จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา   
10) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

18. งำนประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำงำนวิชำกำรกับสถำนศึกษำอ่ืน  ประกอบด้วย 
 1. นายบัณฑิต ฤทธิ์ศรี    รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
 2. นายมนตรี อาจมนตรี   ครู คศ.3   รองประธานกรรมการ 
 3. นางปิยวรรณ พระราช   ครู คศ.3   กรรมการและเลขานุการ 
 4. นางสาวปวิตา ดรหลักค า   ครู คศ.1   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 

1) ประสานความร่วมมือช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการโดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการกับหน่วยงาน 
ทางการศึกษาอ่ืน 
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2) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีส่วนร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย สถาบัน สมาคม องค์การต่างๆ เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ 
3) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

19. กำรส่งเสริมกำรประสำนงำนกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัย  ประกอบด้วย 
1. นางพรทิพย์  ชาญวิรัตน์   ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
2. นายชัชชัย  พระราช   ครู คศ.3   รองประธานกรรมการ 
3. นางเอ้ืองบุษบา  ช านาญพล   ครู คศ.3   กรรมการ 
4. นางสุนิสา  ส าราญวงษ์   ครู คศ.3   กรรมการ 
5. นายสมพร  รัตนวัตร   ครู คศ.3   กรรมการ 
6. นางมลฤดี  บุญเกาะ   ครู คศ.3   กรรมการ 
7. นางปราณี  วโรพัฒน์   ครู คศ.3   กรรมการ 
8. นายปุญญพัฒน์  ชัยวงษา   ครู คศ.2   กรรมการ 
9. นางสาวหงส์ฟ้า  ค าส าโรง   ครู คศ.1   กรรมการ 
10. นายภัทรพงศ์  เยี่ยมยอด   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
11. นายจารุวัฒน์  บ่อดินด า             ครู คศ.1  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
1) ส ารวจความต้องการในการเข้ารับบริการการศึกษาทุกรูปแบบทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย 
2) ก าหนดแนวทางและความเชื่อมโยงในการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา 

นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ แนวทางของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3) ด าเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือทั้ง 3 รูปแบบ ตามความเหมาะสมและศักยภาพของสถานศึกษา 
4) ประสานเชื่อมโยงประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคลากรชุมชนองค์กร หน่วยงาน 

และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
5) ติดตามประเมินผลการส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย  

เพ่ือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

20. งำนส ำมะโนนักเรียนและกำรรับนักเรียน  ประกอบด้วย 
1. นายกญพัทธ์  ศรีคราม   ครู คศ.3   หัวหน้างาน 
2. นายชัชชัย  พระราช   ครู คศ.3   รองหัวหน้างาน 
3. นายจารุวัฒน์  บ่อดินด า   ครู คศ.1   เจ้าหน้าที่ 
4. นายพิชิตชัย  มโนสัย   ครู คศ.3   เจ้าหน้าที่ 
5. นางปิยวรรณ  พระราช   ครู คศ.3   เจ้าหน้าที่ 
6. นางเณศรา  ยานะสาร   ครู คศ.3   เจ้าหน้าที่ 
7. นางสาวเกษร  มโนสัย    ครู คศ.2   เจ้าหน้าที่ 
8. นายปุญญพัฒน์  ชัยวงษา   ครู คศ.2   เจ้าหน้าที่ 
9. นางสุวรรณี  ศรีบริบูรณ์   ครู คศ.1   เจ้าหน้าที่ 
10. นายอัครกิตติ์ ณธีอัครพัฒน์  ครูผู้ช่วย   เจ้าหน้าที่ 
11. นางสาวศิริวิมล  หล้าป้อม  ครู คศ.1   เลขานุการ 
12. นางชนิกานต์  สอนเวียง   ครู คศ.1   ผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีหน้าที่ 
1) ประสานงานการด าเนินการแบ่งเขตพ้ืนที่บริการการศึกษาและเสนอข้อตกลงให้เขตพ้ืนที่การศึกษาเห็นชอบ 
2) ก าหนดแผนการรับนักเรียนของโรงเรียนโดยประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3) ด าเนินการรับนักเรียนตามแผนที่ก าหนด 
4) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน 
5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

21. งำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ประกอบด้วย 
 1. นางนงนุช  ฐากุลธเนศ  ครู คศ.3  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
 2. นางรุ่งอรุณ  นนทะโคตร  ครู คศ.3  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
 3. นางเอ้ืองบุษบา ช านาญพล   ครู คศ.3  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 4. นางจุฬาลักษณ ์การอรุณ  ครู คศ.3  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 5. นายสายันต์  สิมมา   ครู คศ.3  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 6. นางสาววัชราภรณ์  แสงพันธ์    ครู คศ.3  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 7. นางจินตนา เถาว์เมฆ     ครู คศ.3  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 8. นางสาวเบญจวรรณ สิมหลวง  ครู คศ.1  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
มีหน้าที่ 

1) เป็นกรรมการวิชาการ วิเคราะห์แผนการเรียน กรรมการประเมินผลการด าเนินงานด้านวิชาการของโรงเรียน  
2) เสนอข้อมูลอัตราก าลังของกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดครูเข้าสอนรายวิชาต่างๆ  การจัดครูเข้าสอนแทน 
3) อ านวยความสะดวก ก ากับและติดตามการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนให้ด าเนินไปตามหลักสูตร 
4) ประสานงานให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคนจัดท าแผนการเรียนรู้  ในรายวิชาที่รับผิดชอบทุกรายวิชา 

  5) วิเคราะห์หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ และมาตรฐานการเรียนรู้ที่คาดหวังในกลุ่มสาระการเรียนรู้   
ติดตามดูแลกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้สนองหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

6) อ านวยความสะดวก ดูแลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เช่น การจัดนิทรรศการ กิจกรรมวิชาการ        
การประกวดแข่งขัน จัดสอนเสริม จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน 
รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

  7) ดูแลความเรียบร้อยในกรณีครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่มาปฏิบัติการสอนและจัดรวบรวมเป็นสถิติ 
  8) จัดหา และส่งเสริมให้ครู ผลิตสื่อการเรียนการสอน 
  9) ติดตามดูแลการสอบแก้ตัวและสอนซ่อมเสริมเพ่ือสอบแก้ตัวเมื่อนักเรียนติด “0” “ร” “มส”  ให้ด าเนินการ 

ตามระเบียบวัดผล 
  10) ดูแลการด าเนินการเรื่องการวัดผลตามหลักสูตรสร้างและปรับปรุงเครื่องมือในการวัดผลการเรียน 
  11) ก ากับ ดูแล ติดตาม เรื่องการทดสอบ ก าหนดแนวทางในการออกข้อสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ติดตามดูแล
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบรายวิชาต่าง ๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ด าเนินการติดตามดูแลการวัดผลระหว่างภาค     
การสอบปลายภาค และดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชา 

12) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของกลุ่มสาระฯ ด าเนินการติดตาม นิเทศ และรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
แก่ผู้บริหารฯ 

13) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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22. งำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน  ประกอบด้วย 
1. นางสาวสรัญญา  พินาธุวงค ์ ครู คศ.1  ประธานกรรมการ 
2. นางจินตนา  เถาว์เมฆ  ครู คศ.3  รองประธานกรรมการ 
3. นางเอ้ืองบุษบา  ช านาญพล  ครู คศ.3  กรรมการ 
4. นางนงนุช  ฐากุลธเนศ  ครู คศ.3  กรรมการ 
5. นางจุฬาลักษณ์ การอรุณ  ครู คศ.3  กรรมการ 
6. นางรุ่งอรุณ  นนทะโคตร  ครู คศ.3  กรรมการ 
7. นางวัชราภรณ ์ แสงพันธ์  ครู คศ.3  กรรมการ 
8. นายสายันต์   สิมมา  ครู คศ.3  กรรมการ 
9. นายมนตรี   อาจมนตรี  ครู คศ.3  กรรมการ 
10. นางวรรณกร   สุวรรณรอ  ครู คศ.3  กรรมการ 
11. นางพรทิพย์   ชาญวิรัตน์  ครู คศ.3  กรรมการ 
12. นางเกษิณี   สุดตาสอน  ครู คศ.3  กรรมการ 
13. นายประจักษ์   ภูมิเวียงศรี ครู คศ.3  กรรมการ 
14. นายกญพัทธ์   ศรีคราม  ครู คศ.3  กรรมการ 
15. นางสาววัชรา   หงส์เวียง  ครู คศ.3  กรรมการ 
16. นายพิชิตชัย   มโนสัย  ครู คศ.3  กรรมการ 
17. นางสาวนิติญาภรณ์  ศรีไพร ครู คศ.2  กรรมการ 
18. นายปุญญพัฒน์ ชัยวงษา  ครู คศ.2  กรรมการ 
19. นางสาวรัชนีพร พลเทพา  ครู คศ.2  กรรมการ 
20. นายอนุชิต  ผลภิญโญ  ครู คศ.1  กรรมการ 
21. นางสาวเบญจวรรณ  สิมหลวงฺ ครู คศ.1  กรรมการ 
22. นางสาวพิชญา หัสจรรย์  ครู คศ.1  กรรมการ 
23. นายภัทรพงศ์  เยี่ยมยอด  คร ูคศ.1  กรรมการ 
24. นายวุฒินันท์  จันทร์ดิษฐ์  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
25. นายกฤษฎา  ลาปะ  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
26. นางสาวศมนกานต์   ค ามูล ครู คศ.2  กรรมการและเลขานุการ 
27. นางสาวหงส์ฟ้า  ค าส าโรง  ครู คศ.1  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
28. นางสุวรรณี  ศรีบริบูรณ ์  ครู คศ.1  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
29. นางสาวรัติกาล แก่นบุดดี พนักงานราชการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที่ 
1) ด าเนินกิจกรรมและติดตามงานพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามนโยบายของโรงเรียนให้สัมฤทธิ์ผล 
2) จัดท าข้อมูลสารสนเทศและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานกิจกรรมตามงานพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
3) ประสานงานกับหน่วยงาน องค์กร และสถานบันอื่น เพ่ือสนับสนุนงานพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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23. งำนขับเคลื่อนกำรเรียนกำรสอนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบด้วย 
   นายสาคร ช านาญพล    ครู คศ.3   ที่ปรึกษา 
    นายยรรยง ชาญวิรัตน์    ครู คศ.3   ที่ปรึกษา 
 1. นางสาววัชราภรณ์ แสงพันธ์   คร ูคศ.3   ประธานกรรมการ 
 2. นางกมลวรรณ สิมมาค า   ครู คศ.3   รองประธานกรรมการ 
 3. นางยุภาพร พรมแก้วมา   ครู คศ.3   กรรมการ 
 4. นางนงนุช ฐากุลธเนศ   ครู คศ.3   กรรมการ 
 5. นางเกษิณ ีสุดตาสอน   ครู คศ.3   กรรมการ 
 6. นายมนตรี อาจมนตรี   ครู คศ.3   กรรมการ 
 7. นางรุ่งอรุณ นนทะโคตร   ครู คศ.3   กรรมการ 
 8. นางสุนิสา ส าราญวงษ์    ครู คศ.3   กรรมการ 
 9. นางเอ้ืองบุษบา ช านาญพล   ครู คศ.3   กรรมการ 
 10. นางจินตนา เถาว์เมฆ    ครู คศ.3   กรรมการ 
 11. นางจุฬาลักษณ์ การอรุณ    ครู คศ.3   กรรมการ 
 12. นายสายันต์ สิมมา    ครู คศ.3   กรรมการ 
 13. นางสาวเบญจวรรณ สิมหลวง   ครู คศ.1   กรรมการ 
 14. นายวีรวัฒน์ แสนจันทร์ฮาม  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 15. นางสาวอุบลวรรณ โสภา   ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
 16. นางสาวจินต์จุฑา จันทเก   ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 

1) ก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ 
2) ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงสู่ 

การเรียนรู้ 
3) ติดตามผลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4) น าผลการติดตามไปพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านวิชาการท่ีส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ 
5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

24. ห้องเรียนพิเศษ ประกอบด้วย 
 1. นายกญพัทธ์ ศรีคราม   ครู คศ.3   ประธานกรรมการ  
  2. นางสาวชวาลา น้อยหมากหญ้า  คร ูคศ.3   รองประธานกรรมการ  
 3. นางรุ่งอรุณ  นนทะโคตร   ครู คศ.3   กรรมการ 

4. นางจุฬาลักษณ์ การอรุณ   คร ูคศ.3   กรรมการ 
5. นางสาววัชราภรณ์  แสงพันธ์  ครู คศ.3   กรรมการ 
6. นางนงนุช  ฐากุลธเนศ   ครู คศ.3   กรรมการ 
7. นางจินตนา เถาว์เมฆ    คร ูคศ.3   กรรมการ 
8. ว่าที่ร.อ.เกียรติศักดิ์ คุณกัณหา  ครู คศ.3   กรรมการ 
9. นางพักต์วิภา พาเบ้า   ครู คศ.3   กรรมการ 
10. นายปัฐฏิพนธ์ นนทะโคตร  ครู คศ.3   กรรมการ 
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11. นางสาวสิริญญา บาลธนะจักร  ครู คศ.3   กรรมการ 
12. นายพิชิตชัย มโนสัย   ครู คศ.3   กรรมการ 
13. นายปุญญพัฒน์ ชัยวงษา   ครู คศ.2   กรรมการ 
14. นางสาววัชรา หงษ์เวียง   ครู คศ.3   กรรมการ 
15. นางสาวสมนึก  สิมค า   คร ูคศ.1   กรรมการ 
16. นายรวิภาส  อภินันสวสัดิ์   ครู คศ.1   กรรมการ 
17. นางสาวชญาณิศา นมัสศิลา  ครู คศ.1   กรรมการ 
18. ว่าที่ร.ต.สถิตย์พงษ์ ศรีจิวังษา  ครู คศ.1   กรรมการ 
19. นายนัธทวัฒน์ ราชชาร ี   คร ูคศ.1   กรรมการ 
20. นางสาวสรัญญา พินาธุวงค์  ครู คศ.1   กรรมการ 
21. นายกฤษฎา  ลาปะ   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
22. นางสาวชุลีวรรณ  สุขโข   ครู คศ.1   กรรมการและเลขานุการ 

   23. นางสาวจินต์จุฑา จันทเก   ครู คศ.1   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      24. นายวิเศษ วชิรวัตถานนท์   ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 

1) ติดต่อประสานกับหน่วยงานระดับเขตพ้ืนที่/จังหวัด/ภาค/สพฐ เกี่ยวกับการด าเนินงานห้องเรียนพิเศษ 
2) ติดตามความเคลื่อนไหวและรายงานโรงเรียนห้องเรียนพิเศษเสนอผู้บริหารสถานศึกษาเป็นระยะ 
3) ก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษให้เป็นไปตามหลักสูตร 
4) นิเทศก ากับติดตาม ด าเนินการตามแผน/โครงการห้องเรียนพิเศษ 
5) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการห้องเรียนพิเศษ 
6) ส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน 
7) สรุปและรายงานผล 

 

25. งำนส่งเสริม สอวน. /สสวท.  ประกอบด้วย 
 1. นางพักต์วิภา  พาเบ้า   ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวสิริญญา บาลธนะจักร  ครู คศ.3   รองประธานกรรมการ 
 3. นางรุ่งอรุณ  นนทะโคตร   ครู คศ.3   กรรมการ 
 4. นางจุฬาลักษณ์ การอรุณ   ครู คศ.3   กรรมการ 
 5. นางสาววัชราภรณ์  แสงพันธ์  ครู คศ.3   กรรมการ 
 6. นางนงนุช  ฐากุลธเนศ   ครู คศ.3   กรรมการ 
 7. นางจินตนา เถาว์เมฆ    คร ูคศ.3   กรรมการ 
 8. นายสายันต์  สิมมา   คร ูคศ.3   กรรมการ 
 9. เอ้ืองบุษบา  ช านาญพล   คร ูคศ.3   กรรมการ 
 10. นางสาวเบญจวรรณ  สิมหลวง  คร ูคศ.1   กรรมการ 
 11. นางสาววัชรา  หงส์เวียง   คร ูคศ.3   กรรมการ 
 12. นายพิชิตชัย  มโนสัย   คร ูคศ.3   กรรมการ 
 13. นายปุญญพัฒน์  ชัยวงษา   คร ูคศ.2   กรรมการ 
 14. นายวิเศษ  วชิระวัตถานนท์  คร ูคศ.1   กรรมการ 
 15. นางสาวสรัญญา  พินาธุวงค์  คร ูคศ.1   กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1) ก ากับดูแลและรับผิดชอบในการจัดครูและนักเรียนในการเรียนเสริม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา (ติว สสวท.  

สอวน. O-net และ PAT) 
2) ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเสริมให้กับนักเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา (ติว สสวท. สอวน. O-net และ 

PAT) 
3) ส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ สูงขึ้น 
4) ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการ และสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้มากข้ึน 
5) วางแผนด าเนินการจัดการเรียนการสอนเสริม เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเข้าสอบแข่งขัน สสวท. / สอวน. 
6)  วางแผนด าเนินการจัดการเรียนการสอนเสริม เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเข้าสอบการวัดผล ประเมินผล

ระดับชาติ (O-net และ PAT) 
7)  จัดการเรียนการสอนเสริมให้กับนักเรียน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา (ติว สสวท. สอวน. O-net และ PAT) 
8) จัดส่งนักเรียนร่วมสอบแข่งขันภายนอก และสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
9)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

26. งำนนักเรียนเรียนร่วม  ประกอบด้วย 
1. นางสุนิสา  ส าราญวงษ์   ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
2. นางมลฤดี  บุญเกาะ   ครู คศ.3   รองประธานกรรมการ 

มีหน้าที่ 
1) คัดกรอง ดูแลและช่วยเหลือนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ 
2) สนับสนุนจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ 
3) ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองของนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านต่างๆ 
4) จัดกิจกรรมสอนเสริมให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
5) ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดีขึ้น 
6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

27. งำนแผนและสำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร  ประกอบด้วย 
1. นางสาวปวิตา  ดรหลักค า   ครู คศ.1   หัวหน้างาน 
2. นางชนิกานต์  สอนเวียง   ครู คศ.1   รองหัวหน้างาน 

มีหน้าที่ 
1) จัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการกลุ่มบริหารวิชาการ 
2) จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
3) ติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
4) ติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนกลยุทธ์ 
5) ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดีขึ้น 
6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 
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กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 

1. นำยบัณฑิต  ฤทธิ์ศรี   รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน  
มีหน้าที่ 
 1) ก ากับติดตามการวางแผนเพ่ือพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน ให้สนองตอบเจตนารมณ์ของหลักสูตร 
และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และด าเนินการให้เป็นไปตามแผน 
    2) ก ากับติดตามการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการท างานร่วมกัน การปกครองตนเอง การเป็นผู้น าและ 
ผู้ตามที่ดีอันเป็นการวางรากฐานและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
    3) ก ากับติดตามการจัดให้มีการอบรมศีลธรรม จรรยามารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม 
    4) ก ากับติดตามการปกครองดูแลให้ความอบอุ่น และความปลอดภัยแก่นักเรียนในขณะที่อยู่ในโรงเรียน 
    5) ก ากับติดตามการให้ค าแนะน าในด้านความประพฤติของนักเรียน  ให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้     
 6) ก ากับติดตามการวิเคราะห์ และวิจัยปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยประสานงานกับงานแนะแนวให้นักเรียน 
ประสบความส าเร็จตามความสามารถของบุคคล 
     6) ก ากับติดตามการประสานงานกับงานแนะแนว เพ่ือวางแผนติดตามผลนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนไปแล้ว  
เพ่ือปรับปรุงงานด้านกิจการนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
     7) ก ากับติดตามการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่กระท าดี  ให้มีขวัญก าลังใจในการประกอบคุณงามความดี 
     8) ก ากับติดตามการวางแผนและจัดให้มีการรวบรวมข้อมูล  สถิติเกี่ยวกับกิจการนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือน าไปใช้ 
ในการพัฒนา ป้องกัน และแก้ปัญหาความประพฤตินักเรียน 
     9) ก ากับติดตามการวางแผนด าเนินการแก้ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงานกิจการนักเรียนร่วมกับคณะกรรมการ 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และประสานงานกับผู้บริหารโรงเรียนโดยสม่ าเสมอ 
     10) ก ากับติดตามการประสานงานกับผู้ปกครอง แก้ไขปัญหาของนักเรียนและส่งเสริมพัฒนานักเรียนตามความสามารถ 
ของแต่ละบุคคล 
     11) ก ากับติดตามการวางแผนเพื่อพัฒนา และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับเครือข่ายผู้ปกครอง 
     12) ควบคุม ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน  และประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรของกลุ่มฯ 
 13) ก ากับติดตามการด าเนินการแก้ไขปัญหาของนักเรียน ในกรณีที่ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มฯ หัวหน้ระดับ หรือหัวหน้า
คณะสี ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ 
     14) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

2. นำยยรรยง ชำญวิรัตน์    ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
มีหน้าที่ 

รับนโยบายจากผู้อ านวยการโรงเรียน ในการวางแผนจัดระบบงาน ควบคุม ดูแล ประสานงาน ติดตามประเมินผลงาน 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนตลอดจนงานอ่ืนๆ ที่ผู้อ านวยการสถานศึกษามอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
เกิดประสิทธิผลในด้านต่างๆ 
 

3.  ที่ปรึกษำกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
    1. นายคมสันต์ ชุมอภัย    ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
    2. นางเบญจลักษณ์  ไกรศรีวรรธนะ  รองผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 
    3. นายวิชิต เถาว์เมฆ    รองผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 
    4. นายมนตรี  อาจมนตรี   ครู คศ.3   กรรมการ 
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    5. นายสาคร  ช านาญพล   ครู คศ.3   กรรมการ 
    6. นางพรทิพย์  ชาญวิรัตน์   ครู คศ.3   กรรมการ 
    7. นายปัฐฏิพนธ์  นนทะโคตร   ครู คศ.3   กรรมการ 
    8. นายบัณฑิต  ฤทธิ์ศร ี   รองผู้อ านวยการ  กรรมการและเลขานุการ 
    9. นายยรรยง  ชาญวิรัตน ์   ครู คศ.3   กรรมการผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

4. คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน  ประกอบด้วย 
1. นายบัณฑิต  ฤทธิ์ศรี   รองผู้อ านวยการ  ประธานกกรมการ 
2. นายยรรยง  ชาญวิรัตน ์   ครู คศ.3   รองประธานกรรมการ 
3. นางพรทิพย์  ชาญวิรัตน์   ครู คศ.3   กรรมการ 
4. นายเชาวรินทร์  ชินราษฎร ์   ครู คศ.1   กรรมการ 
5. นางปิยวรรณ  พระราช    ครู คศ.3   กรรมการ 
6. นางสาวมัลลิกามาศ  เทียมรินทร์   ครู คศ.2   กรรมการ 
7. นางสาวสิริญญา  บาลธนะจักร์   ครู คศ.3   กรรมการ 
8. นายพิชิตชัย มโนสัย    ครู คศ.3   กรรมการ 
9. นายชัชชัย  พระราช    ครู คศ.3   กรรมการ 
10. นางสาวอภิสมัย  เศษแหม่ง   ครู คศ.3   กรรมการ 
11. นายสายันต์  สิมมา   ครู คศ.3   กรรมการ 
12. นายอนุชิต  ผลภิญโญ   ครู คศ.1   กรรมการ 
13. นายภัทรพงศ์  เยี่ยมยอด    ครู คศ.1   กรรมการ 
14. นางสาวจีรนันท์  ภาคพรหม  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
15. นายกฤษฎา  ลาปะ   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
16. นางสาวจิราพร  ปะนะสุนา   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
17. นายวุฒินันท์  จันทร์ดิษฐ์    ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
18. นายปรมะ  วอหา    ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
19. นางสาวนิภาดา  นิมิตหมื่นไว  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
20. นายวราวุฒิ พลตรี           ครู คศ.3   กรรมการและเลขานุการ 
21. นางสาวอุบลวรรณ โสภา   ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
 1) น าเสนอจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือก าหนดทิศทางและแนวนโยบายในการด าเนินงานของกลุ่มบริหาร- 
กิจการนักเรียนต่อคณะผู้บริหารโรงเรียน 

2) วางแผนน าแนวนโยบายของโรงเรียนในด้านการบริหารกิจการนักเรียนไปสู่การปฏิบัติ 
3) ร่วมประชุมเพ่ือรับทราบข้อมูลแนวปฏิบัติต่างๆให้ทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งให้ค าปรึกษาในการพัฒนางานตามปฏิทิน

ปฏิบัติงานทุกครั้ง 
4) เป็นกรรมการที่ปรึกษา ให้ค าแนะน างานทั่วไปของกลุ่มฯด้านต่างๆ                                                      
5) เสนอแนะความคิดเห็นและให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนในการด าเนินงานของกลุ่มฯ ตลอดจนเสริมสร้าง  

ความเข้าใจกับบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอกโรงเรียน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
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5. งำนส ำนักงำนกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน  ประกอบด้วย 
       นางพรทิพย์ ชาญวิรัตน์  ครู คศ.3       ที่ปรึกษา 
 1. นายวราวุฒิ พลตรี                       ครู คศ.3      หัวหน้างาน 
 2. นายสายันต์ สิมมา   ครู คศ.3        เจ้าหน้าที่ (งานป้องกันปัญหายาเสพติด) 
 3. นายกฤษฎา ลาปะ             ครูผู้ช่วย                เจ้าหน้าที่ (งานระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนา) 
 4. นางสาวจีรนันท์ ภาคพรหม       ครูผู้ช่วย      เจ้าหน้าที่ (งานโรงเรียนสีขาว) 
 5. นายปรมะ  วอหา             ครูอัตราจ้าง      เจ้าหน้าที่ (งานโรงเรียนปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์) 
 6. นางสาวอุบลวรรณ  โสภา   ครูผู้ช่วย                เจ้าหนา้ที่ (งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน) 
 7. นางสาวจิราพร  ปะนะสุนา   ครูผู้ช่วย                เจ้าหน้าที่ (งานสารบรรณ) 
มีหน้าที่ 
 1) ดูแลความเรียบร้อยโดยทั่วไปในส านักงาน 
      2) จัดเก็บ รักษา เอกสารและวัสดุอุปกรณ์ภายในส านักงานให้เป็นระบบ เรียบร้อย สวยงาม 
     3) ประสานงานกับฝ่ายและงานต่างๆ ให้การด าเนินงานของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และมีประสิทธิภาพ 
 4) จัดท าทะเบียนหนังสือเข้า ออก ของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
     5) จัดท าเอกสาร หรือหนังสือ ค าสั่งต่างๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
     6) ท าบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน 
     7) ท าทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายท าบัญชีวัสดุ  ครุภัณฑ ์  
    8) ตรวจสอบ จัดซื้อ ท าบัญชีพัสดุ ครุภัณฑ ์ตามแผนงานโครงการของกลุ่มฯ 
     9) จัดวางระบบแผนงานของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
     10) ประสานงานและสนับสนุนการจัดการ งาน โครงการ ของกลุ่มบริหารกจิการนักเรียนให้ด าเนินไปด้วยความสะดวก 
     11) ประเมินผลงานโครงการของกลุ่มฯ และรายงานผลต่อรองผู้อ านวยการฯ 
     12) จัดท าและดูแลงานควบคุมภายในของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
     13) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบคุณภาพงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
     14) สง่เสริม การพัฒนาครูและบุคลากรอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานบริหารกิจการนักเรียน 
     15) จัดท าระบบข้อมูล – สถิติ ประวัตินักเรียนและข้อมูลนักเรียนในด้านต่างๆ เพ่ืออ านวยประโยชน์ต่อการบริหารงาน 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
     16) ประมวลผลและรายงานข้อมูลให้กับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือไปด าเนินการต่อไป 
     17) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

6. งำนระเบียบวินัยและแก้ไขพฤติกรรมไม่พึงประสงค์  ประกอบด้วย 
1. นายเชาวรินทร์  ชินราษฎร ์   คร ูคศ.1   ประธานกรรมการ 

 2. นายชัชชัย  พระราช   คร ูคศ.3   รองประธานกรรมการ 
 3. นางยุภาพร พรมแก้วมา   คร ูคศ.3   กรรมการ 
 4. นางสุภัทรา นิธิรุจโรจน ์   คร ูคศ.3   กรรมการ 
 5. นายพิชิตชัย มโนสัสย   คร ูคศ.3   กรรมการ 
 6. นายสายันต์ สิมมา    คร ูคศ.3   กรรมการ 
 7. นายอนุชิต ผลภิญโญ   คร ูคศ.1   กรรมการ 
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 8. นางสาวเบญจวรรณ สิมหลวง  คร ูคศ.1   กรรมการ 
 9. นายพรพจน์  นฤมล   คร ูคศ.1   กรรมการ 
 10. นายเทวสิทธิ์  วงศ์วรวิโรจน์  คร ูคศ.1   กรรมการ 
 11. นายรวิภาส  อภินันท์สวัสดิ์   คร ูคศ.1   กรรมการ 
 12. นายจารุวัฒน์  บ่อดินด า   คร ูคศ.1   กรรมการ 
 13. นายวีรวัฒน์  แสนจันทรฮ์าม  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 14. นายภัทรพงศ ์ เยี่ยมยอด   ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
 15. นายวุฒินันท์ จันทร์ดิษฐ์   ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 16. นายปรมะ วอหา    ครูอัตราจ้าง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 17. นางสาวณิพิสกุญช์ ธนาวฒุิธนภูมิ  ครูอัตราจ้าง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
1) จัดท าข้อมูลนักเรียนที่พฤติกรรมไม่เหมาะสม 

 2) จัดให้มีก าหนดวิธีการแก้ไขพฤติกรรมไม่เหมาะสมส าหรับนักเรียน 
 3) จัดท าหลักฐานการแก้ไขพฤติกรรมตามวิธีที่ก าหนด 
 4) ติดตามเร่งรัดการมาโรงเรียน การเข้าห้องเรียนของนักเรียน 
 5) ประสานงานกับผู้ปกครอง ครูประจ าชั้นเพ่ือร่วมการแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
 6) จัดสารวัตรนักเรียน ช่วยเหลือ สนับสนุน การปฏิบัติงานของงานต่าง ๆ 

7. เวรประจ ำวัน  ประกอบด้วย 
 ผู้รับผิดชอบ วันจันทร์ 
     นายคมสันต์ ชุมอภัย  ผู้อ านวยการ  ทีป่รึกษา 
     นายสาคร ช านาญพล  ครู คศ.3   ที่ปรึกษา 
 1. นายอนุชิต  ผลภิญโญ  ครู คศ.1   ประธานกรรมการ 
 2. นายจารุวัฒน์  บ่อดินด า  ครู คศ.1   กรรมการ 
 3. นายวุฒินันท์  จันทร์ดิษฐ์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
        ผู้รับผิดชอบ วันอังคำร 
    นายบัณฑิต  ฤทธิ์ศรี  รองผู้อ านวยการ  ที่ปรึกษา 
    นางพรทิพย์ ชาญวิรัตน์  คร ูคศ.3   ที่ปรึกษา 
 1. นายประจักษ์  ภูมิเวียงศรี   ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
 2. นายพิชิตชัย  มโนสัย   ครู คศ.3   กรรมการ  
 3. นายวีระชัย  ทิพยอาสน์    ครู คศ.1   กรรมการ 
 4. นายนัธทวัฒน์  ราชชารี  ครู คศ.1   กรรมการ 
 ผู้รับผิดชอบ วันพุธ 
    นางเบญจลักษณ์ ไกรศรีวรรธนะ รองผู้อ านวยการ  ที่ปรึกษา 

    นายปัฐฏิพนธ์ นนทะโคตร  ครู คศ.3   ที่ปรึกษา  
 1. นายเทวสิทธิ์  วงศ์วรวโิรจน์ ครู คศ.1   ประธานกรรมการ 
 2. นายภัทรพงศ์  เยี่ยมยอด  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 3. นายวีรวัฒน์  แสนจันทร์ฮาม ครูอัตราจ้าง  กรรมการ  
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 ผู้รับผิดชอบ วันพฤหัสบดี 
    นายวิชิต  เถาว์เมฆ  รองผู้อ านวยการ  ที่ปรึกษา 
    นายมนตรี อาจมนตรี  ครู คศ.3   ที่ปรึกษา 

 1. นายชัชชัย  พระราช  ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
 2. ว่าที่ รต.สถิตย์พงษ์  ศรีจิวังษา ครู คศ.1   กรรมการ 
 3. นายรวิภาส  อภินันท์สวัสดิ์  คร ูคศ.1   กรรมการ 
 ผู้รับผิดชอบ วันศุกร์ 

    นางเบญจลักษณ์ ไกรศรีวรรธนะ รองผู้อ านวยการ  ที่ปรึกษา 
    นายยรรยง ชาญวิรัตน์  ครู คศ.3   ที่ปรึกษา 

 1. นายสายันต์ สิมมา   ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
 2. นายพรพจน์ นฤมล  ครู คศ.1   กรรมการ 
 3. นายปรมะ วอหา    ครูอัตราจ้าง  กรรมการ  
มีหน้าที่ 

1) ดูแลเรื่องระเบียบวินัยของนักเรียน ประจ าวันที่ก าหนดให้ ที่บริเวณหน้ำประตูตอนเช้ำ ตั้งแต่เวลำ 07.30 น.  
และหลังเลิกเรียน ร่วมกับครูเวรประจ ำวัน  
 2) ดูแลรักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยในสถานศึกษา 
     3) คุ้มครอง ดูแลสวัสดิภาพของนักเรียนโดยทั่วไป 
     4) แก้ไขปัญหา  และควบคุมสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุร้ายภายใน  และภายนอกบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาโดย               
ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 
     5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

8. งำนป้องกันและแก้ไขปัญหำสำรเสพติด  ประกอบด้วย 
 นางเกษิณี  สุดตาสอน   ครู คศ.3   ที่ปรึกษา 

 1. นายสายันต์  สิมมา    ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
 2. นางเอ้ืองบุษบา  ช านาญพล   ครู คศ.3   รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวอภิสมัย  เศษแหม่ง   ครู คศ.3   กรรมการ 
 4. นายชัชชัย  พระราช   ครู คศ.3   กรรมการ 
 5. นายจารุวัฒน์ บ่อดินด า   ครู คศ.1   กรรมการ 
 6. นายรวิภาส อภินันท์สวัสดิ์   ครู คศ.1   กรรมการ    
 7. นายเชาวรินทร์ ชินราษฎร์    ครู คศ.1   กรรมการ 
 8. นายภัทรพงศ ์เยี่ยมยอด   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 9. นายวีรวัฒน์ แสนจันทร์ฮาม    ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 10. นางสาวจีรนันท์  ภาคพรหม  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
 11. นางสาวอุบลวรรณ  โสภา   ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
 12. นายกฤษฎา  ลาปะ   ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

มีหน้าที่ 
 1) ตรวจ วิเคราะห์ หาสารเสพติดประเภทต่าง ๆ จากนักเรียนและรายงานผลการตรวจ ตามระบบทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     2) ดูแล ระวังป้องกัน และควบคุมไม่ให้นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสารเสพติดทุกประเภทรณรงค์ นิเทศ และจัดกิจกรรม 
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ให้นักเรียนเห็นถึงพิษภัยจากสารเสพติดแก่นักเรียน 
     3) บันทึกข้อมูล สถิติ การใช้สารเสพติดของนักเรียนเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
     4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

9. งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ประกอบด้วย 
1. นางสาวอภิสมัย  เศษแหม่ง   ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
2. นางปราณี วโรพัฒน์   ครู คศ.3   รองประธานกรรมการ 
3. นางเอ้ืองบุษบา ช านาญพล   ครู คศ.3   กรรมการ 
4. นางเกษิณี  สุตาสอน   ครู คศ.3   กรรมการ 
5. นางสุนิสา  ส าราญวงษ์   ครู คศ.3   กรรมการ 
6. นางมลฤดี บุญเกาะ    ครู คศ.3   กรรมการ 
7. นางสาวอิสราภรณ์  พรเพ็ง   คร ูคศ.3   กรรมการ  
8. นายพิชิตชัย มโนสัย    คร ูคศ.3   กรรมการ 
9. นายธนเดช  ศิริสุนทร   คร ูคศ.2   กรรมการ 
10. นางสาวรชันีพร  พลเทพา   ครู คศ.2   กรรมการ 
11. นายจารุวัฒน์  บ่อดินด า   ครู คศ.1   กรรมการ 
12. นายรวภิาส  อภินันท์สวัสดิ์   ครู คศ.1   กรรมการ 
13. นายเทวสิทธิ์ วงศ์วรวิโรจน์   ครู คศ.1   กรรมการ 
14. นางสาวเบญจวรรณ สิมหลวง  ครู คศ.1   กรรมการ 
15. นายกฤษฎา ลาปะ    ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
16. นายปรมะ วอหา    ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
17. นางสาวณิพิสกุญช์ ธนาวุฒิธนะภูมิ   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
18. ครทูี่ปรึกษาทุกระดับชั้น      กรรมการ 
19. นางสาวอุบลวรรณ  โสภา   ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
20. นางสาวจิราพร  ปะนะสุนา   ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
 1) จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
     2) รับ-ส่งต่อนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     3) ให้การบริการ ด้านการให้ค าปรึกษา และช่วยเหลือแก่ นักเรียน ผู้ปกครอง ในด้านการเรียน การประกอบอาชีพ
ทุนการศึกษา การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม การเยี่ยมบ้านนักเรียน หรือด้านอ่ืนๆตามความเหมาะสม 
 4) ด าเนินการ ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ เพ่ือให้นักเรียนได้รับประโยชน์จากกระบวนการด าเนินงานระบบ 
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 5) ติดต่อ ประสานงานกับผู้ปกครอง หน่วยงานภายนอกเพ่ือให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุด 
 6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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10. งำนหัวหน้ำระดับชั้น ประกอบด้วย 
 1. นายเชาวรินทร์  ชินราษฎร ์   ครู คศ.1     ประธานกรรมการ  (หัวหน้าระดับขั้น ม.1) 
 2. นางปิยวรรณ  พระราช   ครู คศ.3     รองประธานกรรมการ  (หัวหน้าระดับชั้น ม.2)  
 3. นางสาวมัลลิกามาศ  เทียมรินทร์  ครู คศ.2     กรรมการ   (หัวหน้าระดับชั้น ม.3) 
 4. นางสาวสิริญญา  บาลธนะจักร  ครู คศ.3     กรรมการ   (หัวหน้าระดับชั้น ม.4) 
 5. นายพิชิตชัย  มโนสัย   คร ูคศ.3            กรรมการ   (หัวหน้าระดับชั้น ม.5) 
 6. นายชัชชัย  พระราช   ครู คศ.3     กรรมการ  (หัวหน้าระดับชั้น ม.6) 
มีหน้าที่ 
     1) ท าหน้าที่เป็นกรรมการบริหารกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
     2) เป็นกรรมการจัดครูที่ปรึกษาในระดับชั้น 
     3) เป็นผู้ประสานงานระหว่างกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนกับครูที่ปรึกษาในระดับชั้น 
    4) ด าเนินการแก้ปัญหานักเรียน ในกรณีที่ครูที่ปรึกษาไม่สามารถด าเนินการได้ 
    5) ด าเนินการปกครองนักเรียนในระดับชั้นที่รับผิดชอบร่วมกับคณะครูที่ปรึกษาให้เป็นไปตามแผนงานและโครงการที่วางไว้ 
    6) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือขอความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และหน่วยงานภายนอก  
ในอันที่จะก่อให้เกิดผลดีต่อนักเรียนในระดับชั้นที่รับผิดชอบ 
    7) ดูแล สวัสดิการของนักเรียนในระดับชั้น 
    8) ควบคุมดูแลเกี่ยวกับความประพฤติและระเบียบวินัยของนักเรียน หาทางป้องกันมิให้นักเรียนประพฤติหรือกระท าผิด
ระเบียบของโรงเรียน 
     9) เสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้กับครูและนักเรียนที่ประกอบคุณงามความดี 
     10) จดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนในระดับชั้น 
     11) จัดประชุมปรึกษาหารือร่วมกับครูในระดับ เพ่ือเตรียมการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาของระดับชั้น 
     12) จัดประชุม อบรมนักเรียนในระดับชั้นประจ าสัปดาห์ 
     13) ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่แก่รองหัวหน้าระดับ 
     14) ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในระดับ 
     15) จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
     16) รับส่งต่อนักเรียนจากครูที่ปรึกษาตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     17) ให้การบริการด้านการให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ในด้านการเรียน การประกอบอาชีพ 
ทุนการศึกษา การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม การเยี่ยมบ้านนักเรียน หรือด้านอ่ืน ๆตามความเหมาะสม 
     18) ด าเนินการ ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ เพ่ือให้นักเรียนได้รับประโยชน์จากกระบวนการแนะแนว 
     19) ดูแล และควบคุมพฤติกรรมการมาสายของนักเรียน 
 20) บันทึกข้อมูลสถิติต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของนักเรียนเพ่ือเป็นข้อมูลในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ต่อไป 
     21) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

11. งำนคณะสี  ประกอบด้วย 
1. นายยรรยง ชาญวิรัตน ์   ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
2. นายสายันต์  สิมมา   ครู คศ.3   รองประธานกรรมการ 
3. นายอนุชิต  ผลภิญโญ   ครู คศ.1   กรรมการ 
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4. ครูหัวหน้าคณะสีเหลือง       กรรมการ 
5. ครูหัวหน้าคณะสีชมพู       กรรมการ 
6. ครูหัวหน้าคณะสีเขียว       กรรมการ 
7. ครูหัวหน้าคณะสีแสด       กรรมการ 
8. ครูหัวหน้าคณะสีฟ้า       กรรมการ 
9. นายรวิภาส อภินันท์สวัสดิ์   ครู คศ.1   กรรมการและเลขานุการ 
10. นางสาวจิราภร ปะนะสุนา  ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
 1) ประสานงานระหว่างกลุ่มฯ กับครูในคณะสี 
     2) ส่งเสริม และกระตุ้นเตือนให้นักเรียนในคณะสีรู้จักการปกครองตนเองแบบพ่ีปกครองน้องเพ่ือให้เกิดความรัก  
ความสามัคคี ความผูกพันในสถาบัน   
     3) ส่งเสริมให้นักเรียนในคณะสีมีจิตส านึกท่ีดีในการรับผิดชอบต่อโรงเรียน และสังคม 
    4) รับผิดชอบ ดูแล ความสะอาด ในพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย 
     5) จัดครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวันในจุดต่างๆ ตามที่กลุ่มฯ ก าหนด 
     6) ด าเนินการจัดแถว และประกอบพิธีกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้า ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
     7) ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันในด้านต่าง ๆ เช่น การแข่งขันกีฬา ดนตรี ตอบปัญหาวิชาการและอ่ืน ๆ  
เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
     8) จัดตัวแทนคณะสีในการเชิญธงชาติ  และการท ากิจกรรมตอนเช้า 
     9) ดูแลควบคุมความประพฤติและแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนให้อยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียนและอยู่ในกรอบอันดีงาม
ของสังคม 
     10) ดูแลควบคุมในด้านการแต่งกายของนักเรียน ตลอดจนทรงผม และการใช้เครื่องประดับต่าง ๆ ของนักเรียนให้ถูกต้อง
ตามระเบียบของโรงเรียน 
     11) ดูแลและควบคุมพฤติกรรมการมาสายของนักเรียน  
     12) บันทึกข้อมูล สถิติต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของนักเรียน เพ่ือเป็นข้อมูลในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ต่อไป 
     13) ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่น  
     14) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

12. งำนศูนย์ยุติธรรมสมำนฉันท์ในโรงเรียนและสถำนพินิจ  ประกอบด้วย 
1. นางกมลวรรณ สิมมาค า  ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
2. นายสังเวียน หมื่นศรี  ครู คศ.2   รองประธานกรรมการ  
3. นายสุพัฒน์  เพิ่มพร  ครู คศ.3   กรรมการ  
4. นางทิวาวรรณ  หล้าอภัย  ครู คศ.3   กรรมการ 
5. นายอนุชิต ผลภิญโญ  ครู คศ.1   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
 1) ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการด าเนินงานของโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ส่วนราชการ สถานพินิจ หน่วยงาน  
ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างการเข้าถึงความยุติธรรมของนักเรียนโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 
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 2) เฝ้าระวัง และป้องกันปัญหาอาชญากรรม การทุจริต และประพฤติกรรมมิชอบของนักเรียน และการกระท าผิด
กฎหมายต่าง ๆ 
 3) พิจารณาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหาความไม่เป็นธรรมของนักเรียนโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม และรับแจ้งเบาะแส 
ข้อมูลการกระท าผิดกฎหมายต่าง ๆ ตลอดจนการช่วยเหลือ ดูแล ให้ค าแนะน า และแก้ไขปัญหาแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน 
หรือผู้ที่ต้องการค าแนะน าด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม หรือประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 4) ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทตามที่คู่กรณีร้องขอเกี่ยวกับปัญหาที่เก่ียวข้องกับนักเรียน โดยให้ด าเนินการ 
ตามกระบวนการสร้างความสมานฉันท์ หรือจัดการความขัดแย้งในโรงเรียน 
 5) ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุน สอดส่องดูแลผู้กระท าความผิดหรือท่ีเคยกระท าความผิดให้กลับตนเป็นเยาวชนที่ดี  
และไม่หวนกลับไปกระท าผิดอีก 
 6) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย และข้อมูลข่าวสารด้านยุติธรรมชุมชน และเสริมสร้างแนวทางสมานฉันท์แก่นักเรียน 
และชุมชน 

7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

13. งำนส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียนและกิจกรรมพิเศษ  ประกอบด้วย 
         นางพรทิพย์  ชาญวิรัตน์   ครู คศ.3   ที่ปรึกษา 
 1. นายอนุชิต ผลภิญโญ   ครู คศ.1   ประธานกรรมการ 
 2. นางจุฬาลักษณ์ การอรุณ   ครู คศ.3   รองประธานกรรมการ 
 3. นายสุพัฒน์ เพ่ิมพร   ครู คศ.3   กรรมการ 
 4. นางทิวาวรรณ  หล้าอภัย   ครู คศ.3   กรรมการ 
 5. นางอรพินท์ จิตรัตรพิพัฒน์   ครู คศ.3   กรรมการ 
 6. นายสังเวียน  หมื่นศรี   ครู คศ.2   กรรมการ 
 7. นายธนเดช  ศิริสุนทร   ครู คศ.2   กรรมการ 
 8. นายชัชชัย  พระราช   ครู คศ.3   กรรมการ 
 9. นายจารุวัฒน์  บ่อดินด า   ครู คศ.1   กรรมการ 
 10. นางสาวปวิตา  ดรหลักค า  ครู คศ.1   กรรมการ 
 11. นางพิชญา  หัสจรรย์   ครู คศ.1   กรรมการ 
 12. นางสาวหงส์ฟ้า  ค าส าโรง  ครู คศ.1   กรรมการ 
 13. นางสาวจิราพร ปะนะสุนา  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 14. นางสาวอุบลวรรณ  โสภา  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
      15. นายปรมะ  วอหา   ครูอัตราจ้าง  กรรมการและเลขานุการ 
      16. นายประณิธาน ภารสง่า   ครูอัตราจ้าง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
     1) เป็นที่ปรึกษาโครงการต่าง ๆ ให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน 
     2) ดูแล แนะน า ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ การด าเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย              
ภายในกฎระเบียบของโรงเรียน ว่าด้วยงานคณะกรรมการนักเรียน พร้อมทั้งสร้างเสริมขวัญก าลังใจในการท างานแก่                                    
คณะกรรมการนักเรียน 
    3) จัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นเตือน ปลูกฝังจิตส านึกในการท างานร่วมกัน ปลูกฝังคุณลักษณะของการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี      
ในแนวทางของการปกครองระบบประชาธิปไตย 
     4) ประสานความเข้าใจในการด าเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน กับฝ่าย/หน่วยงานอื่น หรือบุคลากรทั้งภายในและ
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ภายนอกโรงเรียน 
     5) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามหลักสูตร 

ก14. งำนวินัยจรำจร  ประกอบด้วย 
             นายไพบูลย์  มุมอ่อน   ครู คศ.3   ที่ปรึกษา  
     นายมนตรี อาจมนตรี   ครู คศ.3   ที่ปรึกษา 
     นายยรรยง ชาญวิรัตน์   คร ูคศ.3   ที่ปรึกษา 

1. นายเชาวรินทร์ ชินราษฎร ์  คร ูคศ.1   ประธานกรรมการ 
2. นายสายันต์ สิมมา   คร ูคศ.3   รองประธานกรรมการ 
3. นายพิชิตชัย มโนสัย   ครู คศ.3   กรรมการ  
4. นายอุทัย สรรพสมบัติ    คร ูคศ.2   กรรมการ 
5. ว่าที ่ร.ต.สถิตพงษ ์ศรีจิวังษา  คร ูคศ.1   กรรมการ  

 6. นายวีรวัฒน์ แสนจันทร์ฮาม  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 7. นายประณิธาน ภารสง่า   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 8. นายภัทรพงศ์ เยี่ยมยอด   ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
 9. นายพรพจน์ นฤมล   ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 10. นายวุฒินันท์  จันทร์ดิษฐ์  ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 11. นายปรมะ วอหา   ครูอัตราจ้าง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
 1) ควบคุมดูแลและอ านวยความสะดวกในด้านการจราจรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนและบุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการจราจร 
 3) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

15. งำนส่งเสริมควำมร่วมมือบ้ำน โรงเรียน ชุมชน และเครือข่ำยผู้ปกครอง  ประกอบด้วย 
 1. นางพรทิพย์ ชาญวิรัตน์   ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
 2. นายสายันต์  สิมมา   ครู คศ.3   รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวแคธริยา  บุญทวี   ครู คศ.2   กรรมการ 
 4. นายอนุชิต ผลภิญโญ   ครู คศ.1   กรรมการ 
 5. หัวหน้าระดับชั้นทุกคน      กรรมการ 
 6. คณะท างานส านักงานทุกคน     กรรมการ 
 7. นางสาวมัลลิกามาศ  เทียมรินทร์   คร ูคศ.2   กรรมการและเลขานุการ 
 8. นางสาวจุรีมาศ จ าปาพันธ์     ครูอัตราจ้าง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
    1) ติดต่อ ประสานงาน ระหว่างกลุ่มฯ กับชุมชน องค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ในการดูแลด้านสวัสดิภาพของนักเรียน 
    2) จัดตั้งผู้แทนผู้ปกครองเป็นคณะกรรมการระดับห้องเรียน  ระดับชั้น  และระดับโรงเรียน เป็นเครือข่ายผู้ปกครอง 
    3) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการแก้ปัญหาให้แก่นักเรียน 
    4) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  และโรงเรียน 
    5) ระดมทรัพยากรทุกๆ ด้านจากผู้ปกครอง เพ่ือช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
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    6) จัดกิจกรรมในการเสริมสร้างความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน 
    7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

16. งำน To Be Number One  ประกอบด้วย 
นายนพพร จิตรัตน์พิพัฒน์  ครู คศ.3   ที่ปรึกษา 

 1. นายธนเดช ศิริสุนทร  ครู คศ.2   ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวเบญจวรรณ สิมหลวง ครู คศ.1   รองประธานกรรมการ 
 3. นายอนุชิต  ผลภิญโญ  ครู คศ.1   กรรมการ 
 4. นายวีรชัย ทิพยอาสน์  ครู คศ.1   กรรมการ 
 5. นายเทวสิทธิ์ วงศ์วรวิโรจน ์ ครู คศ.1   กรรมการ 
 6. นายรวิภาส อภินันท์สวัสดิ์  ครู คศ.1   กรรมการ 
 7. นางพิชญา หัสจรรย์  ครู คศ.1   กรรมการ 
 8. นางสาวจิราพร ปะนะสุนา  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 9. นายประณิธาน ภารสง่า  ครูอัตราจ้าง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 10. นางสาวณิพิสกุญช์ ธนาวุฒิธนภูมิ ครูอัตราจ้าง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 

1)  ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการ To Be Number One  
 2)  จัดกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโครงการ  To Be Number One 
 3)  ด าเนินแนวทางและนโยบายเพื่อสนันสนุนการด าเนินงานโครงการ To Be Number One 
 4)  ร่วมเป็นเจ้าภาพและส่งผลงานเข้าประกวดในกิจกรรมโครงการ To Be Number One 
 5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

17. งำนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  ประกอบด้วย 
 1. นางจุฬาลักษณ ์การอรุณ  ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
 2. นายสุพัฒน์ เพ่ิมพร  คร ูคศ.3   รองประธานกรรมการ 
 3. นางกมลวรรณ สิมมาค า    ครู คศ.3   กรรมการ 
 4. นายสังเวียน หมื่นศร ี  ครู คศ.2   กรรมการ 
 5. นางทิวาวรรณ หล้าอภัย  ครู คศ.3   กรรมการ 
 6. นางสาวณัฏฐินี ลีปา  ครู คศ.3   กรรมการ 
 7. นางนกแก้ว  ยอดสุวรรณ  ครู คศ.2   กรรมการ 
 8. นายธนเดช ศิริสุนทร  ครู คศ.2   กรรมการ 
 9. นางสุพัตรา จันทวัน  ครู คศ.1   กรรมการ 
 10. นางปาลินรดา ศรีสงคราม ครอัูตราจ้าง  กรรมการ 
 11. นางสาวแคธริยา บุญทว ี  คร ูคศ.2   กรรมการและเลขานุการ 
 12. นายพรพจน์ นฤมล  คร ูคศ.1   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 13. นางสาวนิภาดา  นิมิตหมื่นไว ครูอัตราจ้าง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 

1) จัดท าแผนงาน/โครงการเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
2) จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน 
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3) ประสานงานกับวัดต่างๆ เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและฝึกอบรมด้านศีลธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน 
4) จัดกิจกรรมยกย่อง/ประกาศเกียรติคุณให้ก าลังใจนักเรียนที่ประพฤติและเป็นแบบอย่างที่ดีกับนักเรียนอ่ืนๆ 
5) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นผู้น า และผู้ตามที่ดีให้กับนักเรียน 
6) จัดให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ และปฏิบัติธรรมทางพุทธศาสนาเป็นประจ าอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง รวมทั้งวันส าคัญ

ทางศาสนา 
7) จัดกิจกรรมส่งเสริมเก่ียวกับประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม 
8) ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
9) ประเมินผลกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม จากพฤติกรรมนักเรียน 
 

18. งำนจัดระบบควบคุมภำยในกลุ่มงำน 
1. นายยรรยง  ชาญวิรัตน ์   ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
2. นายวราวุฒิ  พลตร ี   ครู คศ.2   รองประธานกรรมการ 
3. นายสายันต์  สิมมา   ครู คศ.3   กรรมการ 
4. นางสาวอภิสมัย  เศษแหม่ง  ครู คศ.3   กรรมการ 
5. นายธนเดช ศิริสุนทร   ครู คศ.2   กรรมการ 

      6. นายเชาวรินทร์ ชินราษฎร์   คร ูคศ.1   กรรมการ 
      7. นายอนุชิต  ผลภิญโญ   ครู คศ.1   กรรมการและเลขานุการ 
      8. นางจุฬาลักษณ์ การอรุณ   ครู คศ.3   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
19. งำนโครงกำรเยำวชนจิตอำสำ 

1. นายเชาวรินทร์  ชินราษฎร ์  คร ูคศ.1   ประธานกรรมการ 
2. นายชัชชัย  พระราช    ครู คศ.3   รองประธานกรรมการ 
3. นางปิยวรรณ  พระราช    ครู คศ.3   กรรมการ 
4. นางสาวมัลลิกามาศ  เทียมรินทร์   ครู คศ.2   กรรมการ 
5. นางสาวสิริญญา  บาลธนะจักร์   ครู คศ.3   กรรมการ 
6. นายพิชิตชัย มโนสัย    ครู คศ.3   กรรมการ 
7. นายสายันต์  สิมมา   ครู คศ.3   กรรมการ 
8. นายวราวุฒิ พลตรี           ครู คศ.3   กรรมการ 
9. นายภัทรพงศ์  เยี่ยมยอด    ครู คศ.1   กรรมการ 
10. นายวุฒินันท์  จันทร์ดิษฐ์   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
11. นายปรมะ  วอหา   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
12. นายอนุชิต  ผลภิญโญ   ครู คศ.1   กรรมการและเลขานุการ 
13. นายจารุวัฒน์  บ่อดินด า   ครู คศ.1   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นางสาวจีรนันท์  ภาคพรหม  ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
15. นายกฤษฎา  ลาปะ   ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
16. นางสาวอุบลวรรณ โสภา   ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นางสาวจิราพร  ปะนะสุนา  ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีหน้าที่ 
    1) เรียนรู้แนวพระราชด าริและหลักการทรงงานด้านจิตอาสาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ 
พระบรมราชินีนาถ 
    2) วางแผนการท ากิจกรรมจิตอาสาและประกาศให้นักเรียน ครู ผู้บริหารทราบถึงแนวทางการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน แบ่งงาน
ตามความรับผิดชอบ ลงมือปฏิบัติตามแผน ประเมินความก้าวหน้าและรายงานผลการด าเนินงานให้ฝ่ายบริหารทราบ 
    3) ก าหนดเป้าหมายในการท ากิจกรรมจิตอาสาให้ชัดเจน โดยมุ่งให้นักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีข้ึน มีจิตอาสา 
คิดและร่วมมือ เสียสละเวลาช่วยเหลือผู้อื่นในการท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
    4) คัดเลือกครูและนักเรียนแกนน า โดยพิจารณาผู้ที่มีภาวะผู้น า มีทัศนคติท่ีดีต่อกิจกรรมจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งการ
กระท าและวาจา เป็นที่ยอมรับของสมาชิกในโรงเรียน 
    5) ส่งเสริมสนับสนุนและเสริมแรงทางบวก ชมเชย ยกย่อง ให้เกียรติเพ่ือเป็นก าลังใจในการปฏิบัติงาน ติดตาม นิเทศ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติงานจิตอาสา รับฟังความก้าวหน้าในการพัฒนางานจิตอาสา 
    6) สร้างความตระหนัก ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ในการท ากิจกรรมจิตอาสาแก่นักเรียน ครู บุคลากร ผู้บริหาร 
ครอบครัวและชุมชนได้ 
    7) ปลูกฝังจิตส านึกด้านจิตอาสาในกระบวนการเรียนการสอนแก่นักเรียน กระตุ้นและสร้างการรับรู้ตลอดเวลาทั้งการสื่อสาร
อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งภายในโรงเรียนและชุมชน 
    8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มบริหำรแผนและงบประมำณ 
 

1. นำงเบญจลักษณ์  ไกรศรีวรรธนะ รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรแผนและงบประมำณ 
มีหน้าที่ 

1) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารแผนและงบประมาณของโรงเรียน 
2) เป็นที่ปรึกษาของผู้อ านวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานงบประมาณของโรงเรียน 
3) รับแนวปฏิบัติจากผู้อ านวยการโรงเรียนเพื่อก ากับดูแล ติดตามงานในสายงานที่รับผิดชอบ 
4) ควบคุมดูแล ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารแผนและงบประมาณ 
5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

2. นำยปัฐฏิพนธ์  นนทะโคตร ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรแผนและงบประมำณ 
มีหน้าที่ 

รับนโยบายจากผู้อ านวยการโรงเรียน ในการวางแผนจัดระบบงาน ควบคุม ดูแล ประสานงาน ติดตามประเมินผลงาน 
กลุ่มบริหารแผนและงบประมาณ ตลอดจนงานอ่ืนๆ ที่ผู้อ านวยการสถานศึกษามอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
เกิดประสิทธิผลในด้านต่างๆ 

3. คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรแผนและงบประมำณ  ประกอบด้วย 
1. นางเบญจลักษณ์  ไกรศรีวรระนะ  รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
2. นายปัฐฏิพนธ์  นนทะโคตร   คร ูคศ.3   รองประธานกรรมการ 
3. นางสุกัญญา  พลแดง   คร ูคศ.3   กรรมการ 
4. นางสาวศศิธร  ชาแท่น   คร ูคศ.2   กรรมการ  
5. นางจันทร์ทิพย์  ลอยเมฆ   คร ูคศ.3   กรรมการ 
6. นายพิฑูรย์  โสภา    คร ูคศ.3   กรรมการ 
7. นายวิระ  วรรณสิงห์   คร ูคศ.3   กรรมการ 
8. นางธนาภรณ์  วรรณสิงห ์   คร ูคศ.3   กรรมการ 
9. นายกฤษฏ์  ภัทรนุกูลกิจ   คร ูคศ.3   กรรมการ 
10. นางสาวประครอง  เครือชมภู  คร ูคศ.2   กรรมการ 
11. นางสาวหงส์ฟ้า  ค าส าโรง   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
12. นางสาวศิรินประภา  กงชา   ครู คศ.3   กรรมการและเลขานุการ 
13. นางรุ่งอรุณ  นนทะโคตร   ครู คศ.3   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
4. งำนส ำนักงำนกลุ่มบริหำรแผนและงบประมำณ  ประกอบด้วย 
 1. นางธนาภรณ์  วรรณสิงห์   ครู คศ.3   หัวหน้างาน 
 2. นางรุ่งอรุณ  นนทะโคตร    ครู คศ.3   เจ้าหน้าที่ 
 3. นางสาวภูษณิศา  ภูตาเลิศ   ครูอัตราจ้าง  เจ้าหน้าที่ 
 4. นางสาวหงส์ฟ้า  ค าส าโรง   คร ูคศ.1   เจ้าหน้าที่ 
มีหน้าที่ 
 1) จัดท าทะเบียนคุมและจัดท าแฟ้มเอกสารหนังสือรับ-ส่งของกลุ่มบริหารแผนและงบประมาณ 
 2) ประสานงาน แจ้งหนังสือเวียนต่างๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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 3) จัดท าวาระการประชุม บันทึกและรายงานการประชุมของกลุ่มบริหารแผนและงบประมาณเสนอผู้เกี่ยวข้อง 
ทราบตามล าดับ 
 4) รับผิดชอบการเบิก-จ่ายพัสดุ ตรวจสอบและรายงานพัสดุครุภัณฑ์ประจ าปีของกลุ่มบริหารแผนและงบประมาณ 
 5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย       

5. งำนกำรเงิน ประกอบด้วย  
1. นางสาวศศิธร  ชาแท่น   คร ูคศ.2   หัวหน้างาน 
2. นางสุนิสา  ส าราญวงษ์   คร ูคศ.3   รองหัวหน้างาน 
3. นายพิฑูรย์  โสภา     คร ูคศ.3   เจ้าหน้าที่ 
4. นางสาวศิรินประภา  กงชา   คร ูคศ.3   เจ้าหน้าที่ 
5. นางธนาภรณ์  วรรณสิงห ์   คร ูคศ.3   เจ้าหน้าที่ 
6. นายกฤษฏ์  ภัทรนุกุลกิจ   คร ูคศ.3   เจ้าหน้าที่ 
7. นางสาวประครอง  เครือชมภู  คร ูคศ.2   เจ้าหน้าที่ 
8. นางสาวหงส์ฟ้า  ค าส าโรง   ครู คศ.1   เจ้าหน้าที่ 

มีหน้าที่ 
1)  เบิกจ่ายและอนุมัติงบประมาณ 

1.1) จัดท าแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส โดยก าหนดปฏิบัติงานรายเดือนให้เป็นไปตาม 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ แล้วสรุปแยกเป็นรายไตรมาส เป็นงบบุคลากร งบอุดหนุน งบลงทุน (แยกเป็นค่าครุภัณฑ์ 
และค่าก่อสร้าง) และงบด าเนินการ (นโยบายพิเศษ) 

1.2) เสนอแผนการใช้งบประมาณวงเงินรวมเพ่ือขออนุมัติเงินประจ างวดเป็นรายไตรมาสผ่าน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาไปยังคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรวบรวมเสนอต่อส านักงบประมาณ 

      1.3) เบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และอนุมัติการใช้งบประมาณ 
การศึกษาตามประเภทและรายการตามท่ีได้รับงบประมาณ 

2)  เงินโอนงบประมาณ การโอนเงินให้เป็นไปตามขั้นตนและวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด  
3) การบริหารการเงิน 
การเบิกจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การน าส่งเงิน การโอนเงิน การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  

ให้เป็นไปตามข้ันตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 
งานการเงินมีการแยกเป็นงานการเงินงบประมาณและงานการเงินนอกงบประมาณ 

   งานการเงินงบประมาณ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ดังนี้ 
      - รับผิดชอบเกี่ยวกับเงินงบประมาณ 
      - ประสานงานเรื่องเงินกับหน่วยงานต่างๆ 

     - ท าหลักฐานเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
     - ด าเนินเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายประจ าปีของข้าราชการครูและแจกแบบช าระเงิน ให้แก่บุคลากรทุกคน 
     - เป็นที่ปรึกษาของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารแผนและงบประมาณเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณ 
     - จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานของงานการเงินโรงเรียน 
     - งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  งานการเงินนอกงบประมาณ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ดังนี้ 
     - รับผิดชอบเงินรายได้สถานศึกษา 
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     - รับ / จ่าย เงินรายได้สถานศึกษา 
     - ควบคุมการเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 
     - รับ , ส่ง เงินหักภาษี ณ ที่จ่าย 
     - ส่งเงินที่เป็นรายได้แผ่นดิน 
     - ตรวจความถูกต้องของรายงานการเดินทางไปราชการและควบคุมการเบิกจ่ายอย่างประหยัด 
     - ติดตามทวงถามใบส าคัญคู่จ่ายจากหน่วยงานต่างๆ  
     - ควบคุมการยืมเงินรายได้สถานศึกษาให้เป็นไปตามสัญญาการยืมเงิน 
     - จ่ายค่าจ้างชั่วคราว 
     - ท าสมุดคุมการจ่ายเงินกระแสรายวัน 
     - ท าสมุดคุมการรับ – จ่าย เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
     - งานเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรให้ 
     - งานอ่ืนๆ ทีได้รับมอบหมาย 

6. งำนบัญชี  ประกอบด้วย 
1. นางจันทร์ทิพย์  ลอยเมฆ  ครู คศ.3   หัวหน้างาน  
2. นางสาวศิรินประภา  กงชา  ครู คศ.3   เจ้าหน้าที่ 
3. นางสุนิสา  ส าราญวงษ์  ครู คศ.3   เจ้าหน้าที่ 

มีหน้าที่ 
1) จัดท าบัญชี 

1.1) ตั้งยอดบัญชีระหว่างปีงบประมาณ ทั้งการตั้งยอดภายหลังการเปิดบัญชีงบประมาณปีก่อน  
และการตั้งยอดก่อนการปิดบัญชีงบประมาณปีก่อน 

1.2) ปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณ โอนปิดบัญชีเงินนอกงบประมาณเข้าบัญชีทุน และบัญชีเงิน 
รับฝาก และเงินประกัน ตั้งยอดบัญชีสินทรัพย์ที่เป็นบัญชีวัสดุ หรือบัญชีสินค้าคงเหลือ และบัญชี สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนพร้อมทั้ง
จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป โดยใช้จ านวนเงินตามรายการหลังการปรับปรุง 

1.3) บันทึกเปิดบัญชีคงค้าง (พึงรับพึงจ่าย : Accrual Basis) โดยบันทึกรายการด้านเดบิตในบัญชี 
แยกประเภท (หนี้สิน ทุน รายได้)  

1.4) บันทึกบัญชีประจ าวันให้ครอบคลุมการรับเงินงบประมาณการรับรายได้จากการขายสินค้า  
หรือการให้บริการ การรับเงินรายได้ การจ่ายเงินงบประมาณ การจ่ายเงินงบประมาณให้ยืม การจ่ายเงินนอกงบประมาณ ให้ยืม 
การซื้อวัสดุ หรือสินค้าคงเหลือ เงินทดรองจ่าย เงินมัดจ า และ ค่าปรับ รายได้จากเงินกู้ของรัฐ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน การรับเงิน
บริจาค การรับเงินรายได้แผ่นดิน การถอนเงินรายได้แผ่นดิน การเบิกเงินงบประมาณแทนกัน การจ่ายเงินให้หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
ตามระบบการควบคุมการเงิน การรับเงินความผิดทางละเมิด 

1.5) สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันท าการ สรุปรายรับ หรือรายจ่ายผ่านไปบัญชีแยก 
ประเภท เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง ส าหรับรายการอื่น และรายการในสมุดรายวันทั่วไปให้ผ่านรายการเข้าบัญชี
แยกประเภท ณ วันท าการสุดท้ายของเดือน   

1.6) ปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยปรับรายการบัญชีรายได้จากงบประมาณค้างรับ 
ค่าใช้จ่าย/รับ ที่ได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า/ รายได้ค้างรับ วัสดุหรือสินค้า ที่ใช้ไประหว่างงวดบัญชี ค่าเสื่อมราคา  
ค่าตัดจ าหน่าย ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 

1.7) ปิดบัญชีรายได้ และค่าใช้จ่ายเพื่อบันทึกบัญชีรายได้สูงกว่า (ต่ ากว่า) ค่าใช้จ่ายในงวดบัญชี 
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และปิดรายการได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายงวดบัญชีสูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม แล้วให้โอนบัญชี รายได้แผ่นดินน าส่งคลังเข้า 
บัญชีรายได้แผ่นดิน หากมียอดบัญชีคงเหลือให้โอนเข้าบัญชีรายได้แผ่นดินรอน าส่งคลังตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสด  
และเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือประจ าวัน และงบพิสูจน์ยอดฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี 
แยกประเภททั่วไป และ การตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีย่อยและทะเบียน 

1.8) แก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชี จากการที่เขียนข้อความผิดหรือตัวเลขผิด 
จากการบันทึกตัวเลขผิดช่องบัญชีย่อยแต่ยอดรวมถูก โดยการขีดฆ่าข้อความ หรือตัวเลขผิดลงลายมือช่อย่อก ากับ พร้อมวัน เดือน 
ปี แล้วเขียนข้อความหรือตัวเลขที่ถูกต้อง 

2) การจัดท ารายงานการเงินและงบประมาณ 
2.1 จัดท ารายงานประจ าเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกัดส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และ 

กรมบัญชีกลางในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปโดยจัดท ารายงานรายได้แผ่นดิน รายงานรายได้และค่าใช้จ่ายรายงานเงินประจ างวด 
2.2 จัดท ารายงานประจ าปี โดยจัดท างบแสดงฐานะการเงิน จัดท างบแสดงผลการ 

ด าเนินงานทางการเงินงบกระแสเงินสดจัดท าโดยวิธีตรง จัดท าหมายเหตุประกอบงบการเงิน และจัดส่งรายงาน ประจ าปี ให้
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานผ่านเขตพ้ืนที่การศึกษา และจัดส่งส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และกรมบัญชีกลาง
ตามก าหนดระยะเวลาที่ก าหนด 

2.3 การจัดและจัดหาแบบพิมพ์ขึ้นใช้เอง เว้นแต่เป็นแบบพิมพ์กลางที่เขตพื้นที่การศึกษา  
หรือหน่วยงานต้นสังกัดหรือส่วนราชการที่เก่ียวข้องจัดท าขึ้นเพื่อจ าหน่ายจ่ายแจก 

7. งำนบริหำรพัสดุและสินทรัพย์ ประกอบด้วย 
        นายกญพัทธ์  ศรีคราม   ครู คศ.3   ที่ปรึกษา 

1. นายปัฐฏิพนธ์  นนทะโคตร   ครู คศ.3   หัวหน้างาน  
2. นางสาวสิริญญา  บาลธนะจักร์  ครู คศ.3   รองหัวหน้างาน  
3. นางรุ่งอรุณ  นนทะโคตร   คร ูคศ.3   เจ้าหน้าที่  
4. นางสาวศมนกานต์  ค ามูล   ครู คศ.2   เจ้าหน้าที่ 
5. นางสาวสมนึก  สิมพงษ์   ครู คศ.1   เจ้าหน้าที่  
6. นายนัธทวัฒน์  ราชชารี   คร ูคศ.1   เจ้าหน้าที ่ 
7. นางสาวหงส์ฟ้า  ค าส าโรง   ครู คศ.1   เลขานุการ  
8. นางสาวมลฤดี  แข็งขัน   ลูกจ้างชั่วคราว  ผู้ช่วยเลขานุการ  

มีหน้าที่ 
1) การจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 

1.1) ตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากรข้ึนส ารวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้างทั้งหมด  
เพ่ือทราบสภาพการใช้งาน 

1.2) จ าหน่าย บริจาค หรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีที่หมดสภาพหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
1.3) จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ทั้งท่ีซื้อหรือจัดหาจาก 

เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนที่ได้จากการบริจาคที่ยังไม่ได้บันทึกคุมไว้โดยบันทึกทะเบียนคุมราคา วันเวลา 
ที่ได้รับสินทรัพย์ 

1.4) จดทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุส าหรับที่ดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้างในกรณีที่ยังไม่ด าเนิน 
การ และท่ียังไม่สมบูรณ์ให้ประสานกับกรมธนารักษ์ หรือส านักงานธนารักษ์จังหวัดเพ่ือด าเนินการให้เป็นปัจจุบัน และให้จัดท า
ทะเบียนคุมในส่วนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 

1.5) จัดท าระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษา  
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1.6) จัดท าระเบียบการใช้ทรัพย์สินที่เกิดจากการจัดการของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการสถานศึกษามีความพร้อม 

2) การจัดหาพัสดุ 
2.1) วิเคราะห์แผนงาน งาน/โครงการ ที่จัดท ากรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง เพื่อตรวจดูกิจกรรม 

ที่ตอ้งใช้พัสดุที่ยังไม่มีตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดตามมาตรฐานกลาง 
2.2) จัดท าแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดุทั้งในส่วนที่สถานศึกษาจัดหาเองและร่วมมือกับสถานศึกษา 

หรือหน่วยงานอื่นจัดหา 
3) การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง 

3.1) จัดท าเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างในกรณีท่ีเป็นแบบมาตรฐาน 
3.2) ตั้งคณะกรรมการขึ้นก าหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการในกรณีท่ีไม่เป็นแบบมาตรฐาน  

โดยด าเนินการไปตามระเบียบ 
3.3) จัดซื้อจัดจ้าง โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะ ประกาศ จ่าย/ 

ขายแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ จัดท าสัญญาและเม่ือตรวจรับงานให้มอบเรื่อง 
แก่เจ้าหน้าที่การเงินฏีกาเบิกเงินเพ่ือจ่ายแก่ผู้ขาย/ผู้จ้าง 

4) การควบคุม บ ารุงรักษา และเอกสารที่เก่ียวข้อง 
4.1) จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
4.2) ก าหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน 
4.3) ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบบและแต่งตั้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปีอย่างสม่ าเสมอทุกปี 
4.4) ตรวจสอบสภาพและบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทั้งก่อนและหลังการใช้งานส าหรับทรัพย์สินที่มีสภาพ 

ไม่สามารถใช้งานได้ให้ตั้งคณะกรรมการข้ึนพิจารณาและท าจ าหน่าย หรือขอรื้อถอนกรณีเป็นสิ่งปลูกสร้าง 
5) จัดท าทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ ทั้งหมดของโรงเรียน 
6) ลงทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ ทั้งหมดของโรงเรียน 
7) ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดซ่อม พัสดุครุภัณฑ์ 
8) ด าเนินการเบิก จ่าย วัสดุส านักงานให้หน่วยงานต่างๆ 
9) เป็นที่ปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่พัสดุในหน่วยงานอื่นๆ 
10) บ ารุง รักษา พัสดุ ครุภัณฑ์ 
11) งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

8. งำนจัดท ำและเสนอของบประมำณ  ประกอบด้วย 
1. นายวิระ  วรรณสิงห์    คร ูคศ.3   หัวหน้างาน  
2. นางธนาภรณ์  วรรณสิงห ์   คร ูคศ.3   รองหัวหน้างาน 
3. นายพิฑูรย์  โสภา    คร ูคศ.3   เจ้าหน้าที่ 
4. นางรุ่งอรุณ  นนทะโคตร   คร ูคศ.3   เจ้าหน้าที่ 
5. นางสาวประครอง  เครือชมภู  คร ูคศ.2   เจ้าหน้าที่ 
6. นางสาวหงส์ฟ้า  ค าส าโรง   ครู คศ.1   เจ้าหน้าที่ 
7. นางสาวสรัญญา  พินาธุวงค์   ครู คศ.1   เจ้าหน้าที่ 
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มีหน้าที่ 
1) วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือสถานศึกษา ได้แก่ เป้าหมายเชิง 

ยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2) ศึกษาข้อตกลงผลการปฏิบัติงานและเป้าหมายการให้บริการสาธารณะทุกระดับ ได้แก่เป้าหมายการให้บริการ
สาธารณะ (Public Service Agreement : PSA) ข้อตกลงการจัดท าผลผลิต (Service Delivery Agreement : SDA) ข้อตกลง
ผลการปฏิบัติงานของเขตพ้ืนที่ และผลการด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีต้องด าเนินการ เพ่ือให้บรรลุข้อตกลงที่สถานศึกษาท ากับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 3) ศึกษาวิเคราะห์ การจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขตพ้ืนที่การศึกษาและตาม 
ความต้องการของสถานศึกษา 
 4) วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามข้อตกลงที่ท ากับเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้านปริมาณ คุณภาพ เวลา 
ตลอดจนต้นทุน ซึ่งต้องค านวณต้นทุนผลผลิตขององค์กร และผลผลิตงาน/โครงการ 

9. งำนแผนงำน (แผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนำกำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี)  ประกอบด้วย 
1. นางสาวชวาลา  น้อยหมากหญ้า  คร ูคศ.3   ประธานกรรมการ 
2. นางพักตร์วิภา  พาเบ้า   คร ูคศ.3   รองประธานกรรมการ 
3. นายธารา  ศศิวรกานต์   คร ูคศ.3   กรรมการ  
4. นายยรรยง  ชาญวิรัตน ์   คร ูคศ.3   กรรมการ 
5. นางนิตินันท์  รักแพทย์   คร ูคศ.3   กรรมการ 
6. นายกญพัทธ์  ศรีคราม   คร ูคศ.3   กรรมการ 
7. นายอรพินท์  จิตรัตน์พิพัฒน์   คร ูคศ.3   กรรมการ 
8. นางสาววัชราภรณ์  แสงพันธ์  คร ูคศ.3   กรรมการ 
9. นางยุวดี  จันทร์โพธิ์   คร ูคศ.3   กรรมการ 
10. นางสาววัชรา  หงษ์เวียง   ครู คศ.3   กรรมการ   
11. นางสาวรัชนีพร  พลเทพา   คร ูคศ.2   กรรมการ 
12. นางสาวแคธริยา  บุญทวี   ครู คศ.2   กรรมการ 
13. นายวีรชัย  ทิพยอาสน์   ครู คศ.1   กรรมการ 
14. นายรวิภาส  อภินันท์สวัสดิ์  คร ูคศ.1   กรรมการ 
15. นางสาวทิวารัตน์ คุรุนันท์   ครู คศ.1   กรรมการ 
16. นายภัทรพงศ์  เยี่ยมยอด   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
17. นางสาวจิราพร  ปะนะสุนา  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
18. นายวิเศษ  วชิรวัตถานนท์   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
19. นางสาวรัติกาล  แก่นบุดดี   พนักงานราชการ  กรรมการ 
20. นางสาวศมนกานต์  ค ามูล   ครู คศ.2   กรรมการและเลขานุการ 
21. นางสาวสมนึก สิมพงษ์   ครู คศ.1   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
22. นายกฤษฎา  ลาปะ   ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
23. นางปาลินลดา  ศรีคราม   ครูอัตราจ้าง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีหน้าที่ 
1) ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้อง 
2) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา (SWOT) และประเมินสถานภาพ 

ของสถานศึกษาจัดท าแผนกลยุทธ์ 
3) ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าประสงค์ ( Corpotate Objective) ของสถานศึกษา 
4) ก าหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
5) ก าหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และตัวชี้วัดความส าเร็จ (Key performance Indicators : KPlS)  

โดยจัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศ 
6) ก าหนดเป้าหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณ คุณภาพ และผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน 

ของสถานศึกษาท่ีจะท าร่างข้อตกลงกับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7) จัดท ารายละเอียดโครงสร้าง แผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก 
8) จัดให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เก่ียวข้อง เพื่อปรับปรุงและน าเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
9) เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน และผู้ที่เก่ียวข้อง 

 10. กำรจัดสรรงบประมำณ  ประกอบด้วย 
 1. นางสาวชวาลา  น้อยหมากหญ้า  คร ูคศ.3   ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวศศิธร  ชาแท่น   คร ูคศ.2   รองประธานกรรมการ 
 3. นางจินตนา  เถาว์เมฆ   คร ูคศ.3   กรรมการ 
 4. นางเอ้ืองบุษบา  ช านาญพล  คร ูคศ.3   กรรมการ 
 5. นางนงนุช  ฐากุลธเนศ   คร ูคศ.3   กรรมการ 
 6. นางจุฬาลักษณ์ การอรุณ   คร ูคศ.3   กรรมการ 
 7. นางสาววัชราภรณ์  แสงพันธ์  คร ูคศ.3   กรรมการ 
 8. นางรุ่งอรุณ  นนทะโคตร   คร ูคศ.3   กรรมการ 
 9. นายสายันต์  สิมมา   คร ูคศ.3   กรรมการ 
 10. นางจันทร์ทิพย์  ลอยเมฆ   คร ูคศ.3   กรรมการ 
 11. นางสาวเบญจวรรณ  สิมหลวง  ครู คศ.1   กรรมการ 
 12. นางนิตินันท์  รักแพทย์   คร ูคศ.3   กรรมการ 
 13. นางสาวศมนกานต์  ค ามูล  ครู คศ.2   กรรมการ  
 14. นางพักต์วิภา  พาเบ้า   คร ูคศ.3   กรรมการและเลขานุการ 
      15. นางสาวรัชนีพร  พลเทพา  ครู คศ.2   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      16. นางสาวสรัญญา  พินาธุวงค์   ครู คศ.1   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      17. นายกฤษฎา  ลาปะ   ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 

1) จัดท าข้อตกลงบริการผลผลิตของสถานศึกษากับเขตพ้ืนที่การศึกษา เมื่อได้รับงบประมาณ 
 2) ศึกษาข้อมูลการจัดสรรงบประมาณที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแจ้งผ่านเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งให้
สถานศึกษาทราบในเรื่องนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการจัดสรรงบประมาณ 
 3) ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจากหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรที่เขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้ง ตลอดจน
ตรวจสอบวงเงินนอกงบประมาณท่ีได้จากแผนการระดมทรัพยากร 
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 4) วิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจงานที่จะต้องด าเนินการตามมาตรฐานโครงสร้างสายงาน และตามแผนงาน งานโครงการ
ของสถานศึกษา เพ่ือจัดล าดับความส าคัญ และก าหนดงบประมาณ ทรัพยากรของแต่ละสายงาน งานโครงการ ให้เป็นไปตาม
กรอบวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ และวงเงินนอกงบประมาณตามแผนระดมทรัพยากร 
 5) ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF) ให้สอดคล้องกับ กรอบวงเงินที่ได้รับ 
 6) จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ซึ่งระบุแผนงานโครงการที่สอดคล้องวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
และวงเงินนอกงบประมาณท่ีได้รับตามแผนระดมทรัพยากร 
 7) จัดท าข้อร่างตกลงผลผลิตของหน่วยงานภายในสถานศึกษา และก าหนดผู้รับผิดชอบ 
 8) น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และร่างข้อตกลงผลผลิตขอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา 
 9) แจ้งจัดสรรวงเงินและจัดท าข้อตกลงผลผลิตให้หน่วยงานภายในสถานศึกษารับไปด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
 

11. กำรระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนเพื่อกำรศึกษำ  ประกอบด้วย 
 1. นายวิระ  วรรณสิงห์  คร ูคศ.3   ประธานกรรมการ 
 2. นางสุนิสา  ส าราญวงษ์  คร ูคศ.3   รองประธานกรรมการ 
 3. นางมลฤดี  บุญเกาะ  คร ูคศ.3   กรรมการ 
 4. นางพรทิพย์  ชาญวิรัตน์  คร ูคศ.3   กรรมการ 
 5. นางสาวศิรินประภา  กงชา  คร ูคศ.3   กรรมการ 
 6. นางสาวอภิสมัย  เศษแหม่ง คร ูคศ.3   กรรมการ 
 7. นางกมลวรรณ  สิมมาค า  คร ูคศ.3   กรรมการ 
 8. นายพิฑูรย์  โสภา   คร ูคศ.3   กรรมการและเลขานุการ 
 9. นางสาวสมนึก  สิมพงษ์  คร ูคศ.1   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 

1) การจัดการทรัพยากร 
1.1) ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในสถานศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 

รายงานสินทรัพย์ของสถานศึกษาเพ่ือใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
1.2) วางระบบการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับบุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
1.3) สนับสนุนให้บุคลากร และสถานศึกษาร่วมมือกันใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อ 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
 2) การระดมทรัพยากร 

  2.1) ศึกษา วิเคราะห์กิจกรรมและภารกิจ งาน/โครงการ ตามกรอบประมาณการระยะปานกลาง (MTEF)  
และแผนปฏิบัติการประจ าปีที่มีความจ าเป็นต้องใช้วงเงินเพ่ิมเติมจากประมาณการรายได้งบประมาณไว้ เพื่อจัดล าดับความส าคัญ
ของกิจกรรมให้เป็นไปตามความเร่งด่วนและช่วงเวลา 
  2.2) ศึกษา วิเคราะห์แหล่งทรัพยากรบุคคล หน่วยงาน องค์กร และท้องถิ่นที่มีศักยภาพให้การสนับสนุน 
การจัดการศึกษา ตลอดจนติดต่อประสานความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม 

2.3) จัดท าแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษา และทุนการศึกษา โดยก าหนดวิธีการ 
แหล่งสนับสนุน เป้าหมาย เวลาด าเนินงาน และผู้รับผิดชอบ 
  2.4) เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือ 
ขอความเห็นชอบและด าเนินการในรูปคณะกรรมการ 
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  2.5) เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายไปใช้ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ต้องใช้วงเงินเพ่ิมเติมให้เป็นไปตามระเบียบ
ของทุนการศึกษาและระเบียบว่าด้วยนอกงบประมาณท้ังตามวัตถุประสงค์และไม่ก าหนดวัตถุประสงค์ 

3) การจัดหารายได้และผลประโยชน์ 
  3.1) วิเคราะห์ศักยภาพของสถานศึกษาท่ีด าเนินการจัดหารายได้ และสินทรัพย์ในส่วนที่จะน ามาซึ่งรายได้ 
และผลประโยชน์ของสถานศึกษา เพื่อจัดท าทะเบียนข้อมูล 
  3.2) จัดท าแนวปฏิบัติ หรือระเบียบของสถานศึกษาเพ่ือจัดหารายได้ และบริหารรายได้ และผลประโยชน์ 
ตามแต่ละสภาพของสถานศึกษาโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  3.3) จัดหารายได้และผลประโยชน์ และจัดท าระเบียนคุม เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามกฎหมาย 
และระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 

12. กำรตรวจสอบติดตำม ประเมินผลและกำรรำยงำนผลกำรใช้งบประมำณและผลกำรด ำเนินงำน  ประกอบด้วย 
1. นางพักตร์วิภา  พาเบ้า   คร ูคศ.3   ประธานกรรมการ 
2. นางจันทร์ทิพย์  ลอยเมฆ   คร ูคศ.3   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวสิริญญา  บาลธนะจักร์  คร ูคศ.3   กรรมการ 
4. นางเอ้ืองบุษบา  ช านาญพล  คร ูคศ.3   กรรมการ 
5. นางจินตนา  เถาว์เมฆ   คร ูคศ.3   กรรมการ  
6. นางจุฬาลักษณ์  การอรุณ   คร ูคศ.3   กรรมการ 
7. นางนงนุช  ฐากุลธเนศ   คร ูคศ.3   กรรมการ 
8. นางรุ่งอรุณ  นนทะโคตร   คร ูคศ.3   กรรมการ 
9. นายสายันต์  สิมมา   คร ูคศ.3   กรรมการ 

10. นางสาววัชราภรณ์  แสงพันธ์  คร ูคศ.3   กรรมการ 
11. นางสาววัชรา  หงษ์เวียง   คร ูคศ.3   กรรมการ   
12. นายวราวุฒิ  พลตร ี   คร ูคศ.2   กรรมการ 
13. นางปิยวรรณ  พระราช   คร ูคศ.3   กรรมการ 
14. นางสาวเบญจวรรณ  สิมหลวง  คร ูคศ.1   กรรมการ 
15. นางสาวศศิธร ชาแท่น   คร ูคศ.2   กรรมการและเลขานุการ 
16. นางสุพัตรา จันทวัน   คร ูคศ.1   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นางสาวรัติกาล  แก่นบุดดี   พนักงานราชการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
1) การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 

1.1) จัดท าแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของสถานศึกษา 
ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส 

1.2)  จัดท าแผนการก ากับตรวจสอบติดตามและป้องกันความเสี่ยงส าหรับโครงการที่มีความเสี่ยงสูง 
1.3)  ประสานแผนและด าเนินการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศให้เป็นไปตามแผนตรวจสอบ ติดตาม 

ของสถานศึกษา โดยเฉพาะโครงการที่มีความเสี่ยงสูง 
1.4)  จัดท าข้อสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศพร้อมทั้งเสนอข้อปัญหาที่อาจท าให้การด าเนินงาน 

ไม่ประสบผลส าเร็จ 
1.5)  รายงานผลการด าเนินการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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1.6)  สรุปข้อมูลสารสนเทศท่ีได้และจัดรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
เป็นรายไตรมาสต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2) ประเมินผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
2.1) ก าหนดปัจจัยหลักความส าคัญ และตัวชี้วัด (Key Performance lndicators:KPls) ของสถานศึกษา 
2.2) จัดท าตัวชี้วัดความส าเร็จของผลผลิตที่ก าหนดตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของ สถานศึกษา 
2.3) สร้างเครื่องมือเพ่ือการประเมินผล ผลผลิตตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่ก าหนดไว้ตามข้อตกลงการให้บริการ

ผลผลิตของสถานศึกษา 
2.4) ประเมินแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา และจัดท ารายงานประจ าปี 
2.5) รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

13. งำนตรวจสอบภำยใน  ประกอบด้วย 
1. นางสุกัญญา  พลแดง   ครู คศ.3   หัวหน้างาน 

       2. นายสาคร  ช านาญพล   คร ูคศ.3   รองหัวหน้างาน 
มีหน้าที่ 

1) ก ากับติดตาม ตรวจสอบ การจัดท าบัญชีให้ถูกต้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2) รายงานผลการตรวจสอบระบบบัญชี 
3) งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

14. กำรจัดระบบควบคุมภำยในกลุ่มงำน  ประกอบด้วย 
 1. นางสาวชนัญชิดา  ทองหนองกอย  คร ูคศ.3   ประธานกรรมการ 
 2. นายยรรยง  ชาญวิรัตน ์   คร ูคศ.3   รองประธานกรรมการ 
 3. นางพรทิพย์  ชาญวิรัตน์   คร ูคศ.3   กรรมการ 
 4. นายวิระ  วรรณสิงห์   คร ูคศ.3   กรรมการ 
 5. นางปิยวรรณ  พระราช   คร ูคศ.3   กรรมการ 
 6. นางสาววัชราภรณ์  แสงพันธ์  คร ูคศ.3   กรรมการ 
 7. นางสาววัชรา  หงษ์เวียง   คร ูคศ.3   กรรมการ 
 8. นางจุฬาลักษณ์  การอรุณ   คร ูคศ.3   กรรมการ 
 9. นางนงนุช  ฐากุลธเนศ   คร ูคศ.3   กรรมการ 
 10. นางเอ้ืองบุษบา ช านาญพล  คร ูคศ.3   กรรมการ 
 11. นายสายัณห์  สิมมา   คร ูคศ.3   กรรมการ 
 12. นางรุ่งอรุณ  นนทะโคตร   คร ูคศ.3   กรรมการ 
 13. นางจินตนา  เถาว์เมฆ   คร ูคศ.3   กรรมการ 
 14. นางสาวราตรี  ศรีสองเมือง  คร ูคศ.1   กรรมการ  
 15. นางสาวเบญจวรรณ  สิมหลวง  คร ูคศ.1   กรรมการ 
 16. นางสาวอภิสมัย เศษแหม่ง  คร ูคศ.3   กรรมการและเลขานุการ 
 17. นางสาวเบญจอนงค์  โคตรนรินทร์  คร ูคศ.3   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
 1)  วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจสถานศึกษา 
 2)  วิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินงาน ก าหนดปัจจัยเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง 
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 3)  ก าหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 4)  วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 
 5)  ให้บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายน ามาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในฝ่ายการควบคุมการด าเนินงานตามภารกิจ 

6)  ด าเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการที่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
7)  ประเมินผลการด าเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่ก าหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม 
8)  รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 
9)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

15. งำนจัดหำเงินสวัสดิกำรโรงเรียนภูเวียงวิทยำคม  ประกอบด้วย 
      1. นางสาวศิรินประภา  กงชา   ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
      2. นางเอ้ืองบุษบา  ช านาญพล  ครู คศ.3   รองประธานกรรมการ 
      3. นางสาวณัฏฐินี  ลีปา   ครู คศ.3   กรรมการ 
      4. นางสาวศศิธร  ชาแท่น   ครู คศ.2   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
 1) จัดหาแหล่งทุน/ ทรพัยากรเพื่อใช้ในการบริหารจัดการเงินสวัสดิการโรงเรียน 
 2) บริหารจัดการรายรับ/รายจ่าย เงินสวัสดิการโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมรายงานฝ่ายบริหาร 

3) สรุปรายงานรายรับ/รายจ่าย เงินสวัสดิการโรงเรียนเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 

1. นำงเบญจลักษณ์  ไกรศรีวรรธนะ รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
มีหน้าที่ 

1) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลของโรงเรียน 
2) เป็นที่ปรึกษาของผู้อ านวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานบุคคลโรงเรียน 

          3) รับแนวปฏิบัติจากผู้อ านวยการโรงเรียนเพื่อก ากับดูแล ติดตามงานในสายงานที่รับผิดชอบ 
4) ควบคุมดูแล ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารบุคคล 

 5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. นำยสำคร  ช ำนำญพล ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
มีหน้าที่ 

1) รับแนวปฏิบัติจากรองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล เพื่อก ากับดูแล ติดตามงานในสายงานที่รับผิดชอบ 
2) ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลเมื่อรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ได้ 
3) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3. คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  ประกอบด้วย 
1. นางเบญจลักษณ์  ไกรศรีวรรธนะ  รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
2. นายสาคร  ช านาญพล   คร ูคศ.3   รองประธานกรรมการ 
3. นางจินตนา  เถาว์เมฆ   คร ูคศ.3   กรรมการ 
4. นางสาววัชราภรณ์  แสงพันธ์  คร ูคศ.3   กรรมการ 
5. นางสาวสิริญญา  บาลธนะจักร์  คร ูคศ.3   กรรมการ 
6. นางอุบลวรรณ  พรรณขาม   คร ูคศ.2   กรรมการ 
7. นางสาวแคธริยา  บุญทวี   คร ูคศ.2   กรรมการ 
8. นางจุฬาลักษณ์  การอรุณ   คร ูคศ.3   กรรมการ 
9. นางนงนุช  ฐากุลธเนศ   คร ูคศ.3   กรรมการ  
10. นางวรรรณกร สุวรรรณรอ   คร ูคศ.3   กรรมการ 
11.  นางนิตินันท์  รักแพทย์   คร ูคศ.3   กรรมการ 
12.  นางสุพัตรา  จันทวัน   คร ูคศ.1   กรรมการ 
13.  นายจารุวัฒน์  บ่อดินด า   คร ูคศ.1   กรรมการ 
14.  นางสาวทิวารัตน์  คุรุนันท์  ครู คศ.1   กรรมการ 
15.  นางสาวชญาณิศา  นมัสศิลา  คร ูคศ.1   กรรมการ 
16.  นางสาวจินต์จุฑา  จันทเก  คร ูคศ.1   กรรมการ 
17.  นางสาวราตรี  ศรีสองเมือง  ครู คศ.1   กรรมการ 
18.  นางเปรมใจ  ศักดาศิริสวัสดิ์  พนักงานราชการ  กรรมการ 
19.  นางมลฤดี  บุญเกาะ   คร ูคศ.3   กรรมการและเลขานุการ 
20.  นางสาวชุลีวรรณ  สุขโข   คร ูคศ.1   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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4. งำนส ำนักงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  ประกอบด้วย 
 1. นางสุจรรยา  สิมมา    ครู คศ.3   หัวหน้างาน 
 2. นางสาวทิวารัตน์  คุรุนันท์   ครู คศ.1   รองหัวหน้างาน  
 3. นางสาวชุลีวรรณ  สุขโข   ครู คศ.1   เจ้าหน้าที่ 
 4. นางสาวชญานิศา  นมัสศิลา   ครู คศ.1   เจ้าหน้าที่ 
มีหน้าที่ 

1) ลงทะเบียนหนังสือ เข้า- ออก และส่งต่อหนังสือให้กับงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการต่อไป  
2) ตอบรับ ส่งหนังสือให้เป็นปัจจุบัน 
3) รวบรวมหนังสือราชการน าเสนอและจัดหมวดหมู่เป็นสารสนเทศ 
4) จัดระบบธุรการ สารบรรณให้สะดวก 
5) รวบรวมข้อมูล สถิติ เอกสาร ค าสั่ง หลักฐาน หนังสือเวียน และระบบวิธีปฏิบัติเกี่ยวข้องของโรงเรียน 
6) จัดระบบแฟ้มเอกสาร ข้อมูลให้เป็นระบบ 
7) สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลทุกภาคเรียน 
8) ปฏิบัติหน้าที่ประสานงานเพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยภายในส านักงาน รวมทั้งหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

5. กำรวำงแผนอัตรำก ำลังและกำรก ำหนดต ำแหน่ง  ประกอบด้วย 
1. นายสาคร  ช านาญพล   คร ูคศ.3   หัวหน้างาน 
2. นางมลฤดี  บุญเกาะ   คร ูคศ.3   รองหัวหน้างาน 
3. นางจินตนา  เถาว์เมฆ   คร ูคศ.3   กรรมการ 
4. นางรุ่งอรุณ  นนทะโคตร   คร ูคศ.3   กรรมการ 
5. นางจุฬาลักษณ์  การอรุณ   คร ูคศ.3   กรรมการ 
6. นางเอ้ืองบุษบา  ช านาญพล   คร ูคศ.3   กรรมการ 
7. นายสายันต์  สิมมา    คร ูคศ.3   กรรมการ 
8. นางสาววัชราภรณ์  แสงพันธ์  คร ูคศ.3   กรรมการ 
9. นางนงนุช  ฐากุลธเนศ   คร ูคศ.3   กรรมการ 
10. นางสาวเบญจวรรณ  สิมหลวง  คร ูคศ.1   กรรมการ 
11. นางสุจรรยา  สิมมา   คร ูคศ.3   กรรมการและเลขานุการ 
12. นายจารุวัฒน์  บ่อดินด า   คร ูคศ.1   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
1) ด าเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษากรณีได้รับ 

มอบอ านาจ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 
2) การสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง   

2.1) ด าเนินการสรรหาเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาในสถานศึกษา กรณีได้รับมอบอ านาจจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 

2.2) การจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 
2.3) การแต่งตั้ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.4) การโอนหรือการเปลี่ยนสถานะของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
2.5) การบรรจุกลับเข้ารับราชการ 
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-  การบรรจุกลับเข้ารับราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษากรณีออกจากข้าราชการ (มาตรา 65) ออกจากข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (มาตรา 65) ออกจากข้าราชการ 
เพ่ือรับข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับข้าราชการทหาร (มาตรา 66) และลาออกจากพนักงานส่วนท้องถิ่น 
หรือข้าราชการอ่ืนที่ไม่ใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (มาตรา 67) 

2.6) การรักษาราชการแทน 
3) การเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 
4) ด าเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจ่ายเงินเดือน (ค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน) 
5) ดูแลเรื่องเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนอ่ืนๆ 

6. กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกร  ประกอบด้วย  
    นายคมสันต์  ชุมอภัย   ผู้อ านวยการ  ที่ปรึกษา 
    นางเบญจลักษณ์  ไกรศรีวรรธนะ  รองผู้อ านวยการ  ที่ปรึกษา 
    นายวิชิต  เถาว์เมฆ    รองผู้อ านวยการ  ที่ปรึกษา 
    นายบัณฑิต  ฤทธิ์ศรี   รองผู้อ านวยการ  ที่ปรึกษา 
1. นายสาคร  ช านาญพล   คร ูคศ.3    ประธานกรรมการ 
2. นางมลฤดี  บุญเกาะ   ครู คศ.3   รองประธานกรรมการ 
3. นายยรรยง  ชาญวิรัตน์   คร ูคศ.3   กรรมการ 
4. นายมนตรี  อาจมนตรี   คร ูคศ.3   กรรมการ 
5. นางพรทิพย์  ชาญวิรัตน์   คร ูคศ.3   กรรมการ 
6. นายปัฐฏิพนธ์  นนทะโคตร   คร ูคศ.3   กรรมการ 
7. นายจารุวัฒน์  บ่อดินด า   คร ูคศ.1   กรรมการและเลขานุการ 
8. นางสาวชุลีวรรณ  สุขโข    ครู คศ.1   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
9. นางสาวทิวารัตน์  คุรุนันท์   ครู คศ.1   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1) การพัฒนาก่อนการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศแก่ผู้ที่ได้รับการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา แจ้งภาระงานตามมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ  
จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การประเมินผลงาน และมีการติดตาม ประเมินผลและจัดให้มีการพัฒนาตามความเหาะสมอย่างต่อเนื่อง 

2) การพัฒนาระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยมีการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเองของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา มีการก าหนดหลักสูตรการพัฒนาแผน/โครงการพัฒนาบุคลากร
ด าเนินการพัฒนา ติดตามประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษา 

3) การพัฒนาก่อนเลื่อนต าแหน่ง โดยการศึกษาวิเคราะห์ คุณลักษณะเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
ลักษณะงานตามต าแหน่งที่ได้รับการปรับปรุงก าหนดต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดส่งเสริมหรือ
ด าเนินการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม มีการติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา 
 
 
 
 



49 
 

7. งำนวินัยและกำรรักษำวินัย  ประกอบด้วย  
1. นายสาคร  ช านาญพล   คร ูคศ.3   หัวหน้างาน 
2. นางมลฤดี  บุญเกาะ            คร ูคศ.3   รองหัวหน้างาน 
3. นายจารุวัฒน์  บ่อดินด า   คร ูคศ.1   เจ้าหน้าที่ 

มีหน้าที่ 
1) ดูแลเรื่องวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างด าเนินการโดย 

ผู้อ านวยการโรงเรียน ในกรณีต่อไปนี้ 
- กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
- กรณีความผิดวินัยร้ายแรง 
- การอุทธรณ์ 
- การร้องทุกข์ 

2) การเสริมสร้างและการป้องกันการกระท าผิดวินัย ด าเนินการโดยผู้อ านวยการสถานศึกษา 
- ผู้บริหารแต่ละระดับ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
- ด าเนินการให้ความรู้ ฝึกอบรม การสร้างขวัญและก าลังใจ การจูงใจ ฯลฯ ในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนา 

เจตคติ จิตส านึก และพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา 
- สังเกต ตรวจสอบ ดูแล เอาใจใส่  ป้องกันและขจัดเหตุเพ่ือมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย 

ตามควรแก่กรณี 
 
8. งำนออกจำกรำชกำร  ประกอบด้วย 

1. นางสาวแคธริยา  บุญทวี   ครู คศ.3   หัวหน้างาน 
2. นางสาวจินต์จุฑา  จันทเก   ครู คศ.1   รองหัวหน้างาน 

มีหน้าที่ 
ดูแลการออกจากราชการ ซึ่งด าเนินการโดยผู้อ านวยการสถานศึกษา 

- การออกจากราชการ 
- การให้ออกจากราชการ  กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ผ่านการเตรียมความ 

พร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
- การออกจากราชการไว้ก่อน 
- การออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน 
กรณีเจ็บป่วยโดยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยสม่ าเสมอ 
กรณีไม่ปฏิบัติงานตามความประสงค์ของทางราชการ 
 กรณีสั่งให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไป  ตามมาตรา  30  แห่ง 

กฎระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย กรณีเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรณีเป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคที่ก าหนด 
ในกฎ ก.ค.ศ. กรณีเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  กรณีเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเป็นเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  
หรือกรณีเป็นบุคคลล้มละลาย 

 กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป  กรณีมีเหตุสงสัยว่าเป็นผู้ไม่เลื่อมใสในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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 กรณีมีเหตุอันสงสัยว่าหย่อนความสามารถบกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสม 
- กรณีมีมลทินมัวหมอง 
- กรณีได้รับโทษจ าคุก  โดยค าสั่งของศาล  หรือรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  

ในความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
9. งำนเลื่อนขั้นเงินเดือน  ประกอบด้วย 

1. นายสาคร  ช านาญพล   คร ูคศ.3   หัวหน้างาน 
2. นางมลฤดี  บุญเกาะ   คร ูคศ.3   รองหัวหน้างาน 
3. นางสุจรรยา  สิมมา    ครู คศ.3   เจ้าหน้าที่ 
4. นางสาวชุลีวรรณ  สุขโข   ครู คศ.1   เจ้าหน้าที่ 

มีหน้าที่ 
การเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1) การเลื่อนขัน้เงินเดือนกรณีปกติและกรณีพิเศษ ด าเนินการโดยผู้อ านวยการสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการการ 

พิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา แล้วคณะกรรมการพิจารณา 
ความดีความชอบตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

2) ด าเนินการโดยผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 
สถานศึกษา กรณีสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต้องชี้แจงเหตุให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดังกล่าวทราบ กรณีเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถึงแก่ความตาย 
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้รายงานไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือด าเนินการหลักเกณฑ์และวิธีการที่  
ก.ค.ศ.ก าหนด รายงานการสั่งเลื่อนและไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปยังส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือจัดเก็บข้อมูลลงในทะเบียนประวัติต่อไป 

3) การเลื่อนขั้นกรณีถึงแก่ความตาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยแจ้งชื่อผู้ตายและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง
กับการตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือด าเนินการขอความเห็นชอบไปยังคณะรัฐมนตรี 
ปฏิบัติหน้าที่โดยผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ตายเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จ-
บ านาญ และรายงานผลการด าเนินการไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือด าเนินการต่อไป 

10. งำนกำรลำและลงเวลำปฏิบัติรำชกำร  ประกอบด้วย   
1. นางจุฬาลักษณ์  การอรุณ   คร ูคศ.3   หัวหน้างาน 
2. นางอุบลวรรณ  พรรณขาม   ครู คศ.2   รองหัวหน้างาน 
3. นางสาวชญาชิศา  นมัสศิลา  คร ูคศ.1   เจ้าหน้าที่ 

มีหน้าที่ 
1) จัดเตรียมเอกสารการลาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 
2) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการลา มา ขาด สาย ของบุคลากร และสรุปการมาท างานในแต่ละเดือน 
3) สรุปรายงานการมาท างานของบุคลากรในแต่ละวัน 
4) สรุปสถิตกิารขาด ลา มาสายของบุคลากรรายเดือน ประจ า ภาคเรียน ประจ าปี และสามารถตรวจสอบได้ 
5) จัดท าข้อมูลสรุปเปรียบเทียบร้อยละมาปฏิบัติหน้าที่บุคลากร 
6) เก็บรวบรวมข้อมูลการลาลงในแฟ้มประวัติของครู และบุคลากรในโรงเรียน 
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11. งำนประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  ประกอบด้วย 
1. นายสาคร  ช านาญพล   คร ูคศ.3   ประธานกรรมการ 
2. นางมลฤดี  บุญเกาะ   คร ูคศ.3   รองประธานกรรมการ 
3. นางจินตนา  เถาว์เมฆ    คร ูคศ.3   กรรมการ 
4. นางเอ้ืองบุษบา  ช านาญพล  คร ูคศ.3   กรรมการ 
5. นางนงนุช  ฐากุลธเนศ   คร ูคศ.3   กรรมการ 
6. นางจุฬาลักษณ์  การอรุณ   คร ูคศ.3   กรรมการ  
7. นางรุ่งอรุณ  นนทะโคตร   คร ูคศ.3   กรรมการ  
8. นางสาววัชราภรณ์  แสงพันธ์  คร ูคศ.3   กรรมการ 
9. นายสายันต์  สิมมา   คร ูคศ.3   กรรมการ 

10. นางสาวเบญจวรรณ  สิมหลวง  คร ูคศ.1   กรรมการ 
11. นางสาวชุลีวรรณ  สุขโข   คร ูคศ.1   กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสาวชญาณิศา  นมัสศิลา  ครู คศ.1   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
1) จัดเตรียมเอกสารประกอบการแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา โดยประเมินปีละ 2 ครั้ง ตามรอบปีงบประมาณ  ดังนี้ 
ครั้งที่ 1 เป็นการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานในรอบครึ่งปีแรกระยะเวลา 

ตั้งแต ่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของปีถัดไป 
ครั้งที่ 2 เป็นการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานในรอบครึ่งปีหลังระยะเวลา 

ตั้งแต ่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป 
2) ด าเนินการรวบรวมผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือประกอบการพิจารณา 

 การเลื่อนข้ันเงินเดือน การให้รางวัลตอบแทนประจ าปี และค่าตอบแทนอ่ืนๆ 
 การพัฒนาและแก้ไขการปฏิบัติงาน 
 การให้ออกจากราชการ 

12. งำนจัดท ำทะเบียนประวัติ (กพ.7)  ประกอบด้วย 
 1. นางสาวแคธริยา  บุญทวี   คร ูคศ.2   หัวหน้างาน 
 2. นางอุบลวรรณ  พรรณขาม   คร ูคศ.2   รองหัวหน้างาน 
 3. นายวิเศษ วชิรวัตถานนท์   ครูผู้ช่วย   เจ้าหน้าที่ 
 4. นางเปรมใจ  ศักดาศิริสวัสดิ์  พนักงานราชการ  เจ้าหน้าที่ 
มีหน้าที่ 

1) การจัดท าและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง สถานศึกษาจัดท า 2 ฉบับ 
สถานศึกษาเก็บไว้ 1 ฉบับ ส่งไปเก็บรักษาไว้ที่ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 ฉบับ 

2) เปลี่ยนแปลง บันทึกข้อมูลลงในประวัติการแก้ไข วันเดือน ปีเกิด ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้าง 

3) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประสงค์ขอแก้ไข วัน เดือน ปี ยื่นค าขอตามแบบที่ก าหนดโดย 
แนบเอกสารต่อผู้บังคับบัญชาขั้นต้น ประกอบด้วยสูติบัตร ทะเบียนราษฎร์ หลักฐานทางการศึกษา  ตรวจสอบความถูกต้อง 
น าเสนอไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่เพ่ืออนุมัติแก้ไขต่อ  ก.ค.ศ. ด าเนินการแก้ไขในทะเบียนประวัติ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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13. งำนเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์  ประกอบด้วย 
1. นางจินตนา  เถาว์เมฆ   คร ูคศ.3   หัวหน้างาน 

          2. นางอุบลวรรณ  พรรณขาม   ครู คศ.2   รองหัวหน้างาน 
มีหน้าที่ 

1) ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
2) ด าเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาแก่ข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
1) จัดท าทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์  

และผู้คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 
14. งำนกำรประเมิน/เลื่อนวิทยฐำนะ/ปรับระดับ  ประกอบด้วย 

1. นางจินตนา  เถาว์เมฆ   คร ูคศ.3   หัวหน้างาน 
2. นางอุบลวรรณ  พรรณขาม   ครู คศ.2   รองหัวหน้างาน 
3. นายจารุวัฒน์  บ่อดินด า   ครู คศ.1   เจ้าหน้าที่ 

มีหน้าที่ 
1) จัดเตรียมเอกสาร ให้กับผู้ประสงค์ขอรับการประเมินยื่นค าขอได้ตลอดปีรอบปีละ 1 ครั้ง โดยส่งค าขอพร้อมทั้ง 

ผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ซึ่งเป็นเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผลงานทางวิชาการจ านวน 4 ชุด ต่อผู้บังคับบัญชา
ชั้นต้น เพ่ือตรวจสอบและรับรอง แล้วเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2) ด าเนินการต่างๆ และอ านวยความสะดวกเก่ียวกับการประเมินวิทยฐานะของครูและบุคลากรในโรงเรียน 

15. งำนส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ กำรส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและกำรส่งเสริมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณ
วิชำชีพ  ประกอบด้วย 

1. นางมลฤดี  บุญเกาะ    ครู คศ.3   หัวหน้างาน 
2. นางสาวชุลีวรรณ  สุขโข   ครู คศ.1   รองหัวหน้างาน 
3. นางสุจรรยา  สิมมา   ครู คศ.3   เจ้าหน้าที่ 
4. นางสาวแคธริยา  บุญทวี   ครู คศ.2   เจ้าหน้าที่ 
5. นางสาวชญาณิศา  นมัสศิลา  ครู คศ.1   เจ้าหน้าที่    

มีหน้าที่ 
1) ก าหนดนโยบาย แผนงาน และอ านวยการในการยกย่องชมเชย เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
3) ด าเนินการเกี่ยวกับการขอใบประกอบวิชาชีพและการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ 
4) จัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญ ก าลังใจ ของข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด 

16. งำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนภูเวียงวิทยำคม  ประกอบด้วย 
1.  นางมลฤดี  บุญเกาะ   คร ูคศ.3   ประธานกรรมการ 
2.  นางสุจรรยา  สิมมา   ครู คศ.3   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวชญาณิศา  นมัสศิลา  ครู คศ.1   กรรมการและเลขานุการ 
4. นางสาวชุลีวรรณ  สุขโข   ครู คศ.1   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
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มีหน้าที่ 
1) วางแผนและด าเนินการตามข้ันตอนการสรรหา/แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 
2) ประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมในการด าเนินงานของโรงเรียน 
3) เก็บรวบรวมเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 
4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

17. งำนประกันสังคม  ประกอบด้วย 
1. นางสาวแคธริยา  บุญทวี   คร ูคศ.2   หัวหน้างาน 
2. นางปาลินลดา  ศรีคราม   ครูอัตราจ้าง  รองหัวหน้างาน 

มีหน้าที่ 
1) ดูแลเรื่องงานประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ 
2) แจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีรับลูกจ้างเข้าปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ทั้งรายเก่าและรายใหม่ 

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 
3) แจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนทุกกรณี 
4) จัดท าแบบน าส่งเงินสมทบผู้ประกันตนและนายจ้างเพ่ือน าส่งส านักงานประกันสังคม ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน 
5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

18. งำนสำรสนเทศข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ประกอบด้วย 
 1. นางสาวแคธริยา  บุญทวี        ครู คศ.2   หัวหน้างาน 
      2. นางสาวทิวารัตน์  คุรุนันท์   คร ูคศ.1   รองหัวหน้างาน 
      3. นายกฤษฎา  ลาปะ   ครูผู้ช่วย   เจ้าหน้าที่ 
 4. นางสุวรรณี  ศรีบริบูรณ์      ครู คศ.1      เจ้าหน้าที่ 
 5. นายนิกร  สิทธิเลาะ   ครู คศ.2   เจ้าหน้าที ่ 
 6. นางพิชญา  หัสจรรย์   คร ูคศ.1   เจ้าหน้าที่  
 7. นายภัทรพงศ์ เยี่ยมยอด        ครูผู้ช่วย   เจ้าหน้าที่  
 8. นางปาลินลดา  ศรีคราม   ครูอัตราจ้าง  เจ้าหน้าที่ 
 9. นายปรมะ  วอหา         ครูอัตราจ้าง  เจ้าหน้าที่ 
 10. นายวิเศษ  วชิรวัตถานนท ์  ครูผู้ช่วย   เจ้าหน้าที่ 
 11. นางสาวรัติกาล แก่นบุดดี        พนักงานราชการ  เจ้าหน้าที่ 
 12. นางสาวเปรมใจ ศักดาศิริสวัสดิ์     พนักงานราชการ  เจ้าหน้าที่ 
มีหน้าที่  

1) ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลครูอย่างเป็นระบบ เป็นปัจจุบันและสืบค้นได้ง่าย (ข้อมูลครู  :  ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูล 
ด้านครอบครัว ข้อมูลการศึกษา ข้อมูกการเข้ารับราชการ การเกษียณอายุราชการ และการอบรม/ประชุม/สัมมนาในแต่ละ 
ปีการศึกษา)  

2) ประสานให้ข้อมูล/รับข้อมูลของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษากับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 และหน่วยงานอ่ืนทั้งภายในและภายนอก 

3) สรุปผลการด าเนินงานและรายงานทุกภาคเรียน 
4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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19. งำนส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
      นางพรทิพย์ ชาญวิรัตน์   คร ูคศ.3   ที่ปรึกษา     
1. นางสาวณัฏฐินี ลีปา   คร ูคศ.3   ประธานกรรมการ 
2. นางสุจรรยา  สิมมา   ครู คศ.3   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวราตรี  ศรีสองเมือง  ครู คศ.1   กรรมการ 
4. นางสาวลภัสรดา  หันทะรักษ์  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
5. นางสาวชุลีวรรณ  สุขโข   คร ูคศ.1   กรรมการและเลขานุการ 
6. นายศักดิ์ดา  สาระนันท ์   ครูอัตราจ้าง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
7. นายวินัย  ศิริส าราญ   ครูอัตราจ้าง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
 1) วางแผนการด าเนินการส านักงานผู้อ านวยการ ในการประสานงานบริการ สนับสนุนส่งเสริม ให้การปฏิบัติงาน  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีคุณภาพ 

2) ด าเนินงานให้การประสานงานบริการ สนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงานของกลุ่มงานและงานต่างๆ ตามงานบริหาร 
ให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 
 3) ประสานงานตามมติที่ประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ค าสั่งของ
ผู้อ านวยการในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เร่งรัดการ ด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน   
 4) เก็บรวบรวม รักษาเอกสาร จัดหมวดหมู่เอกสารที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการให้เรียบร้อยและ 
เป็นปัจจุบัน 
 5) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ ในหลากหลายรูปแบบ 
 6) สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลทุกภาคเรียน 
 7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

20. งำนนิเทศกำรเรียนกำรสอน  ประกอบด้วย 
1. นางเบญจลักษณ์ ไกรศรีวรรธนะ  รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
2. นายสาคร  ช านาญพล   ครู คศ.3   รองประธานกรรมการ 
3. นางเอ้ืองบุษบา  ช านาญพล  ครู คศ.3   กรรมการ 
4. นางจินตนา  เถาว์เมฆ   ครู คศ.3   กรรมการ 
5. นางนงนุช  ฐากุลธเนศ   ครู คศ.3   กรรมการ 
6. นางจุฬาลักษ์  การอรุณ   ครู คศ.3   กรรมการ 
7. นางรุ่งอรุณ  นนทะโคตร   ครู คศ.3   กรรมการ 
8. นายสายันต์  สิมมา   ครู คศ.3   กรรมการ 
9. นางสาววัชราภรณ์  แสงพันธ์  ครู คศ.3   กรรมการ 
10.  นางสาวเบญจวรรณ  สิมหลวง  ครู คศ.1   กรรมการ 
11. นางมลฤดี  บุญเกาะ   ครู คศ.3   กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสาวแคธริยา  บุญทวี   ครู คศ.2   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
13. นางสาวราตรี  ศรีสองเมือง  ครู คศ.1   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
1) ประสานติดตาม รวบรวม เอกสารการนิเทศและการติดตามการเรียนการสอน จากคณะกรรมการประจ าอาคารต่างๆ 

รวบรวมส่งฝ่ายบริหารหลังเลิกเรียนในวันศุกร์ทุกๆสัปดาห์ 
2) จัดท าข้อมูลสถิติ ผลการนิเทศติดตาม ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ปัญหาเสนอต่อฝ่ายบริหารต่อไป 
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 3) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

21. งำนบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ำย ประกอบด้วย 
1. นางสุจรรยา  สิมมา   คร ูคศ.3    หัวหน้างาน 
2. นายจารุวัฒน์  บ่อดินด า   คร ูคศ.1    รองหัวหน้างาน 
3. นางสาวชญาณิศา  นมัสศิลา  คร ูคศ.1    เจ้าหน้าที่ 
4. นางสาวราตรี  ศรีสองเมือง   คร ูคศ.1    เจ้าหน้าที่ 

มีหน้าที่ 
1) ร่วมกับกลุ่มบริหารวิชาการวางแผนและจัดท าแผนอัตราก าลังตามเกณฑ์ของ ก.ค.ศ. ให้ตรงตามความต้องการของ 

สายงานและการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 

2) จัดท าค าสั่งบรรจุแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการครู 
      3) จัดท าเอกสาร ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และประสานงานการประเมินครูผู้ช่วย 

      4) รวบรวมข้อมูลการจ้างครูและเจ้าหน้าที่ส านักงานจากทุกฝ่าย เพ่ือจัดท าโครงการจัดจ้างบุคคลขาดแคลน 

5) จัดท าเอกสารค าสั่งจ้างและค าสั่งเลิกจ้าง สัญญาจ้าง จัดท าทะเบียนคุมสัญญาจ้างของลูกจ้างชั่วคราวภายใต้                 
เงินงบประมาณทุกประเภทตามค าสั่งของผู้อ านวยการ 
 

22. งำนพัฒนำครูและบุคลำกร ประกอบด้วย 
1. นายสาคร  ช านาญพล   คร ูคศ.3   หัวหน้างาน 
2. นางมลฤดี  บุญเกาะ   คร ูคศ.3   รองหัวหน้างาน 
3. นางสุจรรยา  สิมมา   คร ูคศ.3   เจ้าหน้าที ่
4. นางสาวชุลีวรรณ  สุขโข   คร ูคศ.1   เจ้าหน้าที ่
5. นางสาวราตรี  ศรีสองเมือง   คร ูคศ.1   เจ้าหน้าที ่
6. นางสาวทิวารัตน์  คุรุนันท์   คร ูคศ.1   เจ้าหน้าที ่
7. นางสาวชญาณิศา  นมัสศิลา  คร ูคศ.1   เจ้าหน้าที ่

มีหน้าที่ 
1) จัดท าโครงการพัฒนาบุคคลของโรงเรียน โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและความต้องการของโรงเรียน 

เป็นบรรทัดฐาน 

   2) ร่วมกับกลุ่มบริหารวิชาการเพื่อก าหนดและด าเนินการจัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ส าหรับบุคคลากรในโรงเรียน 

      3) ประชาสัมพันธ์และประสานงานให้แก่บุคคลที่ขอรับการประเมินเพ่ือรับรางวัลต่าง ๆ ทั้งจากหน่วยงานในสังกัด สพฐ. 
และหน่วยงานนอกสังกัด 

      4) สรุปและจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาตนเองและรางวัลต่างๆ ที่บุคคลได้รับเป็นรายบุคคล เพ่ือจัดท าสารสนเทศด้านสถิติ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

23. งำนบ ำเหน็จบ ำนำญ  ประกอบด้วย 
1. นางสาวแคธริยา  บุญทวี   ครู คศ.2   หัวหน้างาน 
2. นางสุพัตรา  จันทวัน   ครู คศ.1   รองหัวหน้างาน 
3. นางสาวจินต์จุฑา  จันทเก   ครู คศ.1   เจ้าหน้าที ่
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มีหน้าที่ 
1) จัดท าเรื่องเกษียณอายุราชการส่งกรมบัญชีกลางเมื่อมีผู้เกษียณอายุราชการ 

2) จัดท าเรื่องหักหนี้สินของผู้เกษียณอายุราชการส่งกรมบัญชีกลาง 

 3) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

24. งำนส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพบุคลำกร  ประกอบด้วย 
1. นางสุจรรยา สิมมา   ครู คศ.3   หัวหน้างาน 
2. นางสาวราตรี  ศรีสองเมือง   ครู คศ.1   รองหัวหน้างาน 
3. นางสาวทิวารัตน์  คุรุนันท์   ครู คศ.1   เจ้าหน้าที ่

มีหน้าที่ 
1) ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาให้แก่บุคลากรในโรงเรียนทราบ 
2) ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับกิจการอ่ืนที่คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากร 

ทางการศึกษามอบหมาย 
 

25. งำนแผนงำนและสำรสนเทศกลุ่ม  ประกอบด้วย 
1. นางสุจรรยา  สิมมา   ครู คศ.3   หัวหน้างาน 
2. นางสาวแคธริยา  บุญทวี   ครู คศ.2   รองหัวหน้างาน 
3. นางสาวชุลีวรรณ  สุขโข   ครู คศ.1   เจ้าหน้าที ่
4. นางสาวชญาณิศา  นมัสศิลา  ครู คศ.1   เจ้าหน้าที ่
5. นางสาวจินต์จุฑา  จันทเก   ครู คศ.1   เจ้าหน้าที ่
6. นางสาวเปรมใจ  ศักดาศิริสวัสดิ์  พนักงานราชการ  เจ้าหน้าที ่

มีหน้าที่ 
   1) จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ของกลุ่มบริหารบุคคล 

      2) จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี กลุ่มบริหารบุคคล 

      3) ติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มบริหารบุคคล 

      4) ติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนกลยุทธ์ 5 ปีกลุ่มบริหารบุคคล 

      5) สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มบริหารบุคคล 

     6) สรุปผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 5 ปีกลุ่มบริหารบุคคล 

26. งำนพัสดุกลุ่ม  ประกอบด้วย 
 1. นางสาวชุลีวรรณ  สุขโข   ครู คศ.1   หัวหน้างาน 

     2. นางสาวราตรี  ศรีสองเมือง   ครู คศ.1   รองหัวหน้างาน 
มีหน้าที่ 
  1) ประสานกับหัวหน้างานพัสดุในการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุ/ครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหารบุคคล 

     2) รับผิดชอบในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหารบุคคล 

     3) ควบคุมดูแลการเก็บรักษาพัสดุของกลุ่มบริหารบุคคล 

      4) ประสานกับหัวหน้างานพัสดุในการด าเนินการเบิกจ่ายพัสดุของกลุ่มบริหารบุคคล 

      5) ลงทะเบียนบัญชีวัสดุถาวรและครุภัณฑ์ท่ีเป็นของกลุ่มบริหารบุคคล 

      6) ตรวจสอบ และจ าหน่ายพัสดุของกลุ่มบริหารบุคคลที่ช ารุดประจ าปีงบประมาณ 
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กลุ่มบริหำรทั่วไป 
 

1. นำยวิชิต  เถำว์เมฆ  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป  
มีหน้าที่ 

1) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไปของโรงเรียน 
2) เป็นที่ปรึกษาของผู้อ านวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปของโรงเรียน 
3) รับแนวปฏิบัติจากผู้อ านวยการโรงเรียนเพื่อก ากับดูแล ติดตามงานในสายงานที่รับผิดชอบ  
4) ควบคุมดูแล ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารทั่วไป 

 5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. นำงพรทิพย์  ชำญวิรัตน์  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป 
มีหน้าที่ 

1) ปฏิบติหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการกลุ่มฯ เมื่อได้รับมอบหมาย 
2) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3. คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป  ประกอบด้วย 
1. นายวิชิต  เถาว์เมฆ         รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
2. นางพรทิพย์  ชาญวิรัตน์       คร ูคศ.3   รองประธานกรรมการ 
3. นายกญพัทธ์  ศรีคราม       คร ูคศ.3   กรรมการ 
4. ว่าที่ ร.อ.เกียรติศักดิ์ คุณกัณหา         ครู คศ.3   กรรมการ 
5. นางยุวดี  จันทร์โพธิ์        ครู คศ.3   กรรมการ 
6. นางเกษิณี  สุดตาสอน        ครู คศ.3   กรรมการ 
7. นางเอ้ืองบุษบา  ช านาญพล        ครู คศ.3   กรรมการ 
8. นางสาวณัฏฐินี  ลีปา       ครู คศ.3   กรรมการ 
9. นายวีรชัย  ทิพยอาสน์        ครู คศ.1   กรรมการ 

10.  ว่าที่ร.ต.สถิตย์พงษ์  ศรีจิวังษา       ครู คศ.1   กรรมการ 
11. นางสาววัชรา  หงษ์เวียง        ครู คศ.3   กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสาวอิสราภรณ์  พรเพ็ง        ครู คศ.2   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
13. นางสาวมัลลิกามาศ เทียมรินทร์      ครู คศ.2   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

4. งำนส ำนักงำนกลุ่มบริหำรทั่วไป  ประกอบด้วย 
1. นางสาวอิสราภรณ์  พรเพ็ง   ครู คศ.2   หัวหน้างาน 
2. นางสาววัชรา  หงษ์เวียง   ครู คศ.3   รองหัวหน้างาน 
3. นางสาวมัลลิกามาศ  เทียมรินทร์  ครู คศ.2   เจ้าหน้าที่ 
4. นางสาวนภารัตน์  หงษ์เพชร   ครูอัตราจ้าง  เจ้าหน้าที่ 
5. นางสาวจิรารัตน์  เหง้าปูน   ครูอัตราจ้าง  เจ้าหน้าที่ 
6. นางสาวจุรีมาศ  จ าปาพันธ์   ครูอัตราจ้าง  เจ้าหน้าทีแ่ละเลขานุการ 
7. นางสาวลภัสรดา  หันทะรักษ์  ครูอัตราจ้าง  เจ้าหน้าทีแ่ละผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีหน้าที่ 
1) ลงทะเบียนหนังสือ เข้า- ออก แยกประเภทหมวดหมู่ และจัดเก็บอย่างมีระบบให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือสะดวกในการค้นหา 
2) ตอบรับ ส่งหนังสือให้เป็นปัจจุบัน 
3) รวบรวมหนังสือราชการน าเสนอและจัดหมวดหมู่เป็นสารสนเทศ 
4) จัดระบบธุรการ สารบรรณให้สะดวก 
5) รวบรวมข้อมูล สถิติ เอกสาร ค าสั่ง หลักฐาน หนังสือเวียน และระบบวิธีปฏิบัติเกี่ยวข้องของโรงเรียน 
6) จัดระบบแฟ้มเอกสาร ข้อมูลให้เป็นระบบ 
7) สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลทุกภาคเรียน 
8) ปฏิบัติหน้าที่ประสานงานเพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยภายในส านักงาน รวมทั้งหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

5. งำนประสำนงำนและพัฒนำเครือข่ำยกำรศึกษำ  ประกอบด้วย 
1. นายชัชชัย พระราช    ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
2. นางกมลวรรณ  สิมมาค า   ครู คศ.3   รองประธานกรรมการ 
3. นางวรรณกร  สุวรรณรอ   ครู คศ.3   กรรมการ 
4. นางสาวอภิสมัย  เศษแหม่ง   ครู คศ.3   กรรมการและเลขานุการ 
5. นางสาวปวิตา  ดรหลักค า   ครู คศ.1   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
6. นางสาวศิริวิมล หล้าป้อม   ครู คศ.1   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
1) จัดให้มีระบบการประสานงานและเครือข่ายการศึกษา 
2) ประสานงานกับเครือข่ายการศึกษาเพ่ือแสวงหาความร่วมมือความช่วยเหลือ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน งานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
3) เผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายการศึกษาให้บุคลากรในสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
4) ก าหนดแผนโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา 
5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

6. งำนประชำสัมพันธ์  ประกอบด้วย 
    นางพรทิพย์  ชาญวิรัตน์   ครู คศ.3   ที่ปรึกษา 
    นางกมลวรรณ สิมมาค า             ครู คศ.3                     ที่ปรึกษา 
    นางวรรณกร สุวรรณรอ                ครู คศ.3                     ที่ปรึกษา 

 1. นายรวิภาส อภินันท์สวัสดิ์   ครู คศ.1   ประธานกรรมการ 
 2. นายวิเศษ  วชิรวัตถานนท์              ครผูู้ช่วย            รองประธานกรรมการ 
 3. นายพิชิตชัย  มโนสัย   ครู คศ.3   กรรมการ 
 4. นายธนเดช  ศิริสุนทร   ครู คศ.2            กรรมการ 
 5. นายวีระชัย  ทิพยอาสน์   ครู คศ.1   กรรมการ 
    6. นายอนุชิต ผลภิญโญ                    ครู คศ.1                     กรรมการ 
 7. นางสาวหงส์ฟ้า  ค าส าโรง   ครู คศ.1   กรรมการ   
 8. นางสาวทิวารัตน์ คุรุนันท์              ครู คศ.1                     กรรมการ 
 9. นายพรพจน์  นฤมล   ครู คศ.1   กรรมการ 
   10. นางสาวรติรส วรรณ์ค า              ครูผู้ช่วย                     กรรมการ 
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   11. นางสาวจินต์จุฑา  จันทเก   ครู คศ.1   กรรมการและเลขานุการ 
   12. นายประณิธาน  ภารสง่า   ครูอัตราจ้าง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
   1) ติดตามความเคลื่อนไหวในการจัดกิจกรรมทุกอย่างภายในและภายนอกโรงเรียนแล้วน ามาประชาสัมพันธ์ 
   2) จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ เพื่อกระจายข่าวความเคลื่อนไหวให้ครู และนักเรียนทราบ 
  3) ร่วมมือกับงานโสตทัศนศึกษา ในการปรับปรุงเกี่ยวกับระบบเสียงตามสายในโรงเรียนให้ดีขึ้น 
  4) ติดต่อกับหน่วยงานภายนอกต่างๆ ตามความจ าเป็นและความต้องการของโรงเรียน 
   5) เผยแพร่ชื่อเสียง เกียรติคุณ และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนให้ประชาชนทราบโดยผ่านสื่อ แขนงต่างๆ 
   6) ติดตามข่าวความเคลื่อนไหว หาข้อมูลจากสังคมภายนอกท่ีเกี่ยวกับความเป็นอยู่ ความก้าวหน้า ของครู และนักเรียน 
   7) ติดต่อประสานงานกับทุกฝ่าย เพื่อให้กิจกรรมทุกฝ่ายบรรลุเป้าหมาย 
  8) จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนอย่างน้อยปีละชนิด 
   9) จัดท ารายงานเสนอผลการด าเนินงานของงานที่รับผิดชอบต่อรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
   10) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

7. งำนพิธีกร  ประกอบด้วย 
1. นางสาวหงส์ฟ้า ค าส าโรง      ครู คศ.1   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวทิวารัตน์ คุรุนันท์      ครู คศ.1   รองประธานกรรมการ 
3. นายอนุชิต ผลภิญโญ   ครู คศ.1   กรรมการ 
4. นายประณิธาน  ภารสง่า   ครูอัตราจ้าง  กรรมการและเลขานุการ 

8. งำนบริกำรสำธำรณะ สืบสำนประเพณีวัฒนธรรมและสัมพันธ์ชุมชน  ประกอบด้วย 
1. นางสาวณัฏฐินี  ลีปา   ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
2. นางกมลวรรณ  สิมมาค า   ครู คศ.3   รองประธานกรรมการ 
3. นายประจักษ์  ภูมิเวียงศรี   ครู คศ.3   กรรมการ 
4. นางจุฬาลักษณ์  การอรุณ   คร ูคศ.3   กรรมการ 
5. นายสุพัฒน์  เพิ่มพร   ครู คศ.3   กรรมการ 
6. นายพิชิตชัย  มโนสัย   ครู คศ.3   กรรมการ 
7. นายสังเวียน  หมื่นศรี   ครู คศ.2   กรรมการ 
8. นายวีรชัย  ทิพยอาสน์   ครู คศ.1   กรรมการ 
9. นางพิชญา หัสจรรย์   ครู คศ.1   กรรมการ 

10. นางสาวจิรารัตน์  เหง้าปูน   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
11. นายวินัย ศิริส าราญ   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
12. นางสาวนิภาดา นิมิตหมื่นไว   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
13. นางสาวนิติญาภรณ์  ศรีไพร   ครู คศ.2   กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสาวเบญจวรรณ  สิมหลวง  ครู คศ.1   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
15. นางสาวณิพิสกุญช์  ธนาวุฒิธนภูมิ  ครูอัตราจ้าง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
16. นายประณิธาน  ภารสง่า   ครูอัตราจ้าง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นางยอดหญิง  ไลออน   ครูธุรการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีหน้าที่ 
1) จัดให้มีระบบการบริการสาธารณะ 
2) จัดระบบข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาเพ่ือให้บริการต่อสาธารณะ 
3) ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และบริการอ่ืน ๆ แก่สาธารณชน ตามความเหมาะสมและศักยภาพของสถานศึกษา 

 4) มีส่วนร่วมในการจัดงานสืบสานประเพณีทั้งในและนอกสถานศึกษา 
5) พัฒนาระบบการให้บริการแก่สาธารณชนให้มีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจต่อผู้มารับบริการ 
6) ประเมินความพึงพอใจงานบริการสาธารณะจากผู้มาขอรับบริการ 
7) น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาระบบงานบริการสาธารณะ 
8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

9. งำนส่งเสริมสุขภำพอนำมัยโรงเรียน  ประกอบด้วย 
1. นางเกษิณี  สุดตาสอน   ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
2. นายสายันต์  สิมมา    ครู คศ.3   รองประธานกรรมการ 
3. นางนิตินันท์  รักษ์แพทย์   ครู คศ.3   กรรมการ 
4. นางเบญจอนงค์  โคตรนรินทร์  ครู คศ.3   กรรมการ 
5. นายวราวุฒิ  พลตร ี   ครู คศ.3   กรรมการ 
6. นางสาวชนัญชิดา  ทองหนองกอย  ครู คศ.3   กรรมการ 
7. นางสาวทิวารัตน์  คุรุนันท์   ครู คศ.1   กรรมการ 
8. นายรวิภาส  อภินันท์สวัสดิ์   ครู คศ.1   กรรมการ 
9. นางพิชญ์สินี  ชาวประสา   พนักงานราชการ  กรรมการ 

10.  นางสาวลภัสรดา  หันทะรักษ์  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
11.  นางสาวรวิสรา จิตรบาล   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
12.  นางสาวจุรีมาศ  จ าปาพันธ์   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
13.  นางสาวรติรส  วรรณ์ค า   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
14.  นางสาวจิราพร  ปะนะสุนา   ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
15.  นักศึกษาฝึกประสบการณ์กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
1) ก าหนดนโยบาย  วางแผนงานโครงการ  การด าเนินงานของงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียน 

ให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
2) ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ในการด าเนินงานด้านอนามัยโรงเรียน 
3) ควบคุม  ดูแล ห้องพยาบาลให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
4) จัดเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลให้พร้อมและใช้การได้ทันที 
5) จัดหายาและเวชภัณฑ์  เพ่ือใช้ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
6) จัดปฐมพยาบาลนักเรียน ครู – อาจารย์ และคนงานภารโรงในกรณีเจ็บป่วย และน าส่งโรงพยาบาลตามความจ าเป็น 
7) จัดบริการตรวจสุขภาพนักเรียน ครู – อาจารย์ นักการภารโรงและชุมชนใกล้เคียง 
8) จัดท าบัตรสุขภาพนักเรียน ท าสถิติ บันทึกสุขภาพ สถิติน้ าหนักและส่วนสูงนักเรียน 
9) ติดต่อแพทย์หรือเจ้าหน้าที่อนามัยให้ภูมิคุ้มกันแก่บุคลากรของโรงเรียนหรือชุมชนใกล้เคียง 
10)  ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในกรณีนักเรียนเจ็บป่วย 
11)  ให้ค าแนะน าปรึกษาด้านสุขภาพนักเรียน 
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12)  ประสานงานกับครูแนะแนว ครูที่ปรึกษาหรือครูผู้สอนเกี่ยวกับนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ 
13)  ให้ความร่วมมือด้านการปฐมพยาบาลแก่หน่วยงานอ่ืนหรือกิจกรรมของโรงเรียนตามควรแก่โอกาส 
14)  จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย เช่น จัดนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย จัดตั้งชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข 
15)  จัดท าสถิติข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามัยและจัดท ารายงานประจ าภาคเรียน ประจ าปีของงานอนามัย 
16)  จัดกิจกรรม To Be Number One และบริหารจัดการให้บรรลุผล 
17)  งาน Fresh Blood บริจาคโลหิต 
18)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

10. งำนโภชนำกำร  ประกอบด้วย 
1. นางยุวดี  จันทร์โพธิ์   ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
2. นางเอ้ืองบุษบา  ช านาญพล  ครู คศ.3   รองประธานกรรมการ 
3. นางจินตนา  เถาว์เมฆ   ครู คศ.3   กรรมการ 
4. นางธนาภรณ์  วรรณสิงห์   ครู คศ.3   กรรมการ 
5. นางสุนิสา  ส าราญวงษ์   ครู คศ.3   กรรมการ 
6. นายวิระ วรรณสิงห์   ครู คศ.3   กรรมการ 
7. นางจันทร์ฉาย  รัตนวัตร์   ครู คศ.3   กรรมการ 
8. นางเกษิณี  สุดตาสอน   ครู คศ.3   กรรมการ 
9. นางอรพินท์  จิตรัตน์พิพัฒน์  ครู คศ.3   กรรมการ 

10. นางปราณี  วโรพัฒน์   ครู คศ.3   กรรมการ 
11. นางศรีสุวรรณ  คนไว   ครู คศ.3   กรรมการ 
12. นางสาวอภิสมัย  เศษแหม่ง  ครู คศ.3   กรรมการ 
13. นายประจักษ์  ภูมิเวียงศรี   ครู คศ.3   กรรมการ 
14. นายกญพัทธ์  ศรีคราม   ครู คศ.3   กรรมการ 
15. นางชวาลา  น้อยหมากหญ้า  ครู คศ.3   กรรมการ 
16. นายนิกร  สิทธิเลาะ   ครู คศ.2   กรรมการ 
17. นายเทวสิทธิ์  วงศ์วรวิโรจน์  ครู คศ.2   กรรมการ 
18. ว่าที่ ร.ต.สถิตพงษ์  ศรีจิวังษา  ครู คศ.1   กรรมการ 
19. นางสาวมัลลิกามาศ  เทียมรินทร์  ครู คศ.2   กรรมการและเลขานุการ 
20. นางสาวจุรีมาศ  จ าปาพันธ์  ครูอัตราจ้าง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
21. นางสาวนภารัตน์  หงษ์เพชร         ครูอัตราจ้าง        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
1) ก าหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ การด าเนินงานของงานโภชนาการให้สอดคล้องกับนโยบาย 

และวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
2) ประสานงานกับกลุ่มสาระฯ และงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ในการด าเนินงานด้านโภชนาการ 
3) จัดบริการสถานที่ จ าหน่าย ที่นั่งรับประทานอาหารแก่บุคลากรในโรงเรียน 
4) ดูแล ควบคุมความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงอาหารให้ถูกตามหลักอนามัย 
5) จัดบริการน้ าดื่มให้เพียงพอและตรวจสภาพของน้ าดื่มใช้ให้สะอาดอย่างสม่ าเสมอ 
6) ควบคุมและดูแลครุภัณฑ์ของโรงอาหารให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา 
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7) ควบคุมดูแลรักษาสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการประกอบการของแม่ค้าให้ถูกสุขลักษณะ 
8) รับสมัครและพิจารณาคัดเลือกผู้จ าหน่ายอาหารในโรงเรียน 
9) ก าหนดประเภทของอาหาร ปริมาณและจ านวนแม่ค้าให้เพียงพอแก่บุคลากรในโรงเรียน 
10) ก าหนดระเบียบควบคุมผู้จ าหน่ายอาหาร 
11) ควบคุม ก าหนดราคาปริมาณและคุณภาพอาหารตามสภาพเศรษฐกิจ 
12) ให้ค าแนะน าเบื้องต้นในการประกอบอาหารที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแก่ผู้ประกอบการและนักเรียน 
13) ดูแล ควบคุม ตรวจสุขภาพของอาหาร เครื่องดื่ม ให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 
14) ให้ความรู้ทางโภชนาการแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ 
15) จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางด้านโภชนาการภายในโรงเรียน 
16) เป็นกรรมการจัดท าและจ าหน่ายอาหารราคาถูกแต่มีคุณค่าแก่นักเรียนที่ขาดแคลน 
17) ประสานกับงานแนะแนว งานอนามัยโรงเรียนในการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ 
18) อ านวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการในโรงอาหาร 
19) อบรมมารยาท ควบคุม ดูแลระเบียบในการซื้อขายอาหาร เครื่องดื่มและขายอาหารให้อยู่ในระเบียบวินัยและ

วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 
21) เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับงานโภชนาการและจัดท ารายงานประจ าปีของงานโภชนาการ 
22) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

11. งำนปฏิคม  ประกอบด้วย  
1. นางเอ้ืองบุษบา  ช านาญพล  ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวณัฏฐินี  ลีปา   ครู คศ.3   รองประธานกรรมการ 
3. นางมลฤดี  บุญเกาะ   ครู คศ.3   กรรมการ 
4. นางสาวอุบลวรรณ  พรรณขาม  ครู คศ.2   กรรมการ 
5. นางสาวแคธริยา  บุญทวี   ครู คศ.2   กรรมการ 
6. นางอุบลวรรณ  พรรณขาม  ครู คศ.2   กรรมการ 
7. นางสาวมัลลิกามาศ  เทียมรินทร์  ครู คศ.2   กรรมการ 
8. นางสาวศศิธร  ชาแท่น   ครู คศ.2   กรรมการ 
9. นางสาวประครอง  เครือชมภู  ครู คศ.2   กรรมการ 

10. นางสาวสมนึก  สิมพงษ์   ครู คศ.1   กรรมการ 
11. นางสาวปวิตา  ดรหลักค า   ครู คศ.1   กรรมการ 
12. นางสาวชุลีวรรณ  สุขโข   ครู คศ.1   กรรมการ 
13. นางสาวชญาณิศา  มนัสศิลา  ครู คศ.1   กรรมการ 
14. นางชนิกานต์ สอนเวียง   ครู คศ.1   กรรมการ 
15. นางสาวศิริวิมล  หล้าป้อม   ครู คศ.1   กรรมการ 
16. นางสาวราตรี  ศรีสองเมือง  ครู คศ.1   กรรมการ 
17. นางสุวรรณี  ศรีบริบูรณ์   ครู คศ.1   กรรมการ 
18. นางสาวรติรส  วรรณ์ค า   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
19. นางสาวจีรนันท์ ภาคพรม   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
20. นายวินัย ศิริส าราญ   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
21. นางสาวจุรีมาศ  จ าปาพันธ์  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
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22. นางสาวจิรารัตน์  เหง้าปูน   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
23. นางสาวนภารัตน์  หงษ์เพชร  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
24. นางสาวลภัสรดา  หันทะรักษ์  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
25. นางสาวศิรินประภา กงชา   ครู คศ.3   กรรมการและเลขานุการ  
26. นางสุจรรยา  สิมมา   ครู คศ.3   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
27. นางสาวนิภาดา นิมิตหมื่นไว  ครูอัตราจ้าง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
  1) ประสานงานกับบุคคลที่เก่ียวข้องเพ่ือวางแผนด าเนินการ 
  2) จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับการเลี้ยงรับรองแขกอย่างพอเพียงเหมาะสม 
  3) ดูแลให้การต้อนรับแขกที่มาประชุม หรือติดต่อราชการตามระบบบริหารของโรงเรียน 
  4) ประเมินและสรุปรายงานผลประจ าปี 
 5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

12. งำนโสตทัศนูปกรณ์  ประกอบด้วย 
1. นายวีรชัย  ทิพยอาสน์  ครู คศ.1   ประธานกรรมการ 
2. นายธนเดช  ศิริสุนทร  ครู คศ.2   รองประธานกรรมการ  
3. นายพิชิตชัย  มโนสัย  ครู คศ.3   กรรมการ 
4. นายจารุวัฒน์  บ่อดินด า  ครู คศ.1   กรรมการ  
5. นางสาวผกามาศ  อุ่นสา  ครอัูตราจ้าง  กรรมการ    
6. นายพรพจน์  นฤมล  ครู คศ.1   กรรมการและเลขานุการ 
7. นายวิเศษ วชิรวัตถานนท์  ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นายวีรวัฒน์  แสนจันทร์ฮาม ครูอัตราจ้าง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
1) จัดท าแผนงาน โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของ

โรงเรียน 
2) ประสานและร่วมงานกับหมวดวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ ของโรงเรียนในการด าเนินงานโสตฯ 
3) จัดซื้อจัดหาโสตทัศนูปกรณ์ให้เพียงพอกับความต้องการ 
4) จัดระบบและจัดสถานที่ในการเก็บรักษาให้เหมาะสม สะดวก ปลอดภัย 
5) จดัระเบียบการใช้และการให้บริการโสตทัศนอุปกรณ์ 
6) จัดกิจกรรมส่งเสริม ให้ค าแนะน าวิธีการและเทคนิคการใช้โสตทัศนอุปกรณ์ 
7) จัดให้มีสถานที่ส าหรับให้บริการใช้โสตทัศนูปกรณ์โดยเฉพาะ เช่น ห้องโสตฯ ห้องฉายภาพยนตร์ ห้องควบคุมเสียง 
8) จัดท าระเบียบวัสดุ ครุภัณฑ์เก่ียวกับโสตทัศนูปกรณ์โดยเฉพาะ 
9) จัดให้มีการบ ารุงรักษา ซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์อยู่ตลอดเวลา 
10) จัดและด าเนินการเกี่ยวกับระบบเสียงภายในโรงเรียน 
11) บริการระบบเสียงภายในโรงเรียนและชุมชนตามโอกาสอันควร 
12) ให้บริการด้านโสตทัศนศึกษาทุกประเภทในวาระพิเศษต่าง ๆ 
13) ส ารวจและจัดท าทะเบียนสื่อการสอนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันโดยการประสานกับหมวดวิชา 
14) ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ การผลิตสื่อการสอนแก่ครูอาจารย์ทั่วไป 
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15) ช่วยงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 
16) จัดท า รวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับงานโสตฯ และจัดท ารายงานประจ าปีของงาน โสตทัศนศึกษา 
17) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

13. งำนอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม  ประกอบด้วย 
   นายวิชิต  เถาว์เมฆ   รองผู้อ านวยการ  ที่ปรึกษา 

1. นายประจักษ์  ภูมิเวียงศรี  ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
2. นายเชาวรินทร์  ชินราษฎร์  ครู คศ.1  รองประธานกรรมการ 
3. นายกญพัทธ์  ศรีคราม   ครู คศ.3   กรรมการ 
4. นางจันทร์ฉาย  รัตนวัตร์   ครู คศ.3   กรรมการ 
5. นายประจักษ์  ภูมิเวียงศรี  ครู คศ.3   กรรมการ 
6. นางยุวดี จันทร์โพธิ์   ครู คศ.3   กรรมการ 
7. นางจินตนา เถาว์เมฆ   ครู คศ.3   กรรมการ 
8. ว่าที่ร.อ.เกียรติศักดิ์  คุณกัณหา  ครู คศ.3   กรรมการ 
9. นายมีรัตน์  ฆ้องค า    ครู คศ.3   กรรมการ 

10. นายอธิวัต  วโรพัฒน์    ครู คศ.3   กรรมการ 
11. นางวรรณกร  สุวรรณรอ   ครู คศ.3   กรรมการ 
12. นายชัชชัย  พระราช   ครู คศ.3   กรรมการ 
13. นายพิชิตชัย มโนสัย   ครู คศ.3   กรรมการ 
14. นายสังเวียน  หมื่นศรี   ครู คศ.2   กรรมการ 
15. นางสาวศมนกานต์ ค ามูล  ครู คศ.2   กรรมการ 
16. นางสาวนิติญาภรณ์  ศรีไพร   ครู คศ.2   กรรมการ 
17. นายวีรชัย  ทิพยอาสน์   ครู คศ.1   กรรมการ 
18. ว่าที่ ร.ต.สถิตย์พงษ์  ศรีจิวังษา      ครู คศ.1   กรรมการ 
19. นายภัทรพงศ์  เยี่ยมยอด  ครู คศ.1   กรรมการ 
20. นางสาวรัติกาล  แก่นบุดดี  พนักงานราชการ  กรรมการ 
21. นายวีรวัฒน์  แสนจันทร์ฮาม  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
22. นายประณิธาน  ภารสง่า   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ  
23. นายสุวิทย์  แดนสีแก้ว   พนักงานบริการ  กรรมการ 
24. นายรัตน์พงษ์  วงษ์สิงห์   พนักงานบริการ  กรรมการ 
25. นายประยูร  หารโสภา   พนักงานบริการ  กรรมการ 
26. นายพรชัย  เก่งกว่าสิงห์   พนักงานบริการ  กรรมการ 
27. นายประสาท  เรืองฤทธิ์   พนักงานขับรถยนต์ กรรมการ 
28. นายกองทรัพย์  งอบค า   พนักงานขับรถยนต์ กรรมการ 
29. นายธัชชัย  ดวงใจ   พนักงานขับรถยนต์ กรรมการ 
30. นายภาสกร  ภูมิเวียงศรี   พนักงานขับรถยนต์ กรรมการ 
31. นางรัชวัล  ผวิโพธิ ์   แม่บ้าน   กรรมการ 
32. นางสาวเอ้ือมเดือน  น้อยแดง  แม่บ้าน   กรรมการ 
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33. นายจารุวัฒน์  บ่อดินด า             ครู คศ.1     กรรมการและเลขานุการ 
34. นางสาวเบญจวรรณ  สิมหลวง  ครู คศ.1   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
35. นางพิชญา  หัสจรรย์   ครู คศ.1   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที่ 
1) ก าหนดแนวทางวางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
2) บ ารุงดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง ปลอดภัย เหมาะสม 

พร้อมที่จะใช้ประโยชน์ 
3) ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า  

และเอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
4) สรุป ประเมินผล และรายงานการใช้อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

ว่าด้วยการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
5) ซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่ที่มีอยู่เดิมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย สภาพสวยงาม น่าอยู่ น่าดู น่าใช้ 
6) ปฏิบัติงานฉุกเฉิน เป็นงานเร่งด่วนไม่มีแผนงานล่วงหน้า เช่น ระบบสาธารณูปโภค งานซ่อมแซม 
7) งานเฉพาะกิจ เป็นงานที่ท าร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน มีค าสั่งให้ท าเป็นงานๆ เช่น การจัดสถานที ่การประดับ 

ตกแต่งงานกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน งานตามโครงการ เป็นงานที่ทางอาคารสถานที่ก าหนดไว้ในแผนด าเนินงานประจ าปี 
8) การดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบริเวณโรงเรียน ดูแลตกแต่งบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ 

รวมทั้งพัสดุครุภัณฑ์ประกอบอาคารสถานที่ 
9) การให้บริการด้านสาธารณูปโภค การให้บริการด้านอาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ แก่ชุมชน 
10) การบริหารงานนักการภารโรงก าหนดนักการภารโรง ให้รับผิดชอบอาคารสถานที่ประจ าอาคาร 
11) งานบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 
12) ประสานงานและด าเนินการตามมติของคณะกรรมการอาคารสถานที่  
13) สนับสนุนอ านวยความสะดวกในการจัดสถานที่แก่ฝ่ายหรืองานอ่ืนๆ ที่ขอความร่วมมือ 
14) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

14. งำนพัฒนำสภำพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง   
14.1 ฐำนกำรเรียนรู้ธนำคำรออมสินในโรงเรียนภูเวียงวิทยำคม 

1.  นางสาวแคธริยา  บุญทวี  ครู คศ.2   ประธานกรรมการ 
2.  นางจุฬาลักษณ์  การอรุณ  ครู คศ.3   รองประธานกรรมการ 
3.  นายธนเดช ศิริสุนทร   ครู คศ.2   กรรมการ 
4.  นางสาวนิภาดา  นิมิตหมื่นไว  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
5.  นางสาวปาลินรดา ศรีคราม  ครูอัตราจ้าง  กรรมการและเลขานุการ 

14.2 ฐำนกำรจัดกำรเรียนรู้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณำกำร 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
1. นางจินตนา  เถาว์เมฆ        ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
2.  นางนงนุช   ฐากุลธเนศ  ครู คศ.3   รองประธานกรรมการ 
3. นางเอ้ืองบุษบา  ช านาญพล  ครู คศ.3   กรรมการ 
4. นางจุฬาลักษณ์ การอรุณ    ครู คศ.3   กรรมการ 
5. นางรุ่งอรุณ   นนทะโคตร  ครู คศ.3   กรรมการ 
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6. นางสาววัชราภรณ ์ แสงพันธ์  คร ูคศ.3   กรรมการ 
7. นายสายันต์   สิมมา   ครู คศ.3   กรรมการ 
8. คณะครูในแต่ละกลุ่มสาระการรียนรู้ทุกคน   กรรมการ 
9. นางสาวเบญจวรรณ สิมหลวง    ครู คศ.1     กรรมการและเลขานุการ 

14.3 ฐำนกำรจัดกำรเรียนรู้งำนสวนพฤกษำศำสตร์โรงเรียน  
1.  นางสาวสรัญญา  พินาธุวงค์   ครูผู้ช่วย   ประธานกรรมการ 
2.  นางจินตนา เถาว์เมฆ    คร ูคศ.3   รองประธานกรรมการ 
3.  นายมนตรี  อาจมนตรี   ครู คศ.3   กรรมการ 
4.  นายอนุชิต  ผลภิญโญ   ครู คศ.1   กรรมการ 
5.  นางสาวศมนกานต์  ค ามูล  ครู คศ.2   กรรมการและเลขานุการ 

14.4 ฐำนกำรจัดกำรเรียนรู้โรงผลิตน้ ำดื่มตรำ ภ.ว.ค. (น้ ำคือชีวิต)  
1.  นายกญภัทร์  ศรีคาม        ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวชวาลา  น้อยหมากหญ้า ครู คศ.3   รองประธานกรรมการ 
3.  นางพักตร์วิภา  พาเบา้  ครู คศ.3   กรรมการ 
4.  นางธนาภรณ์  วรรณสิงห์  ครู คศ.3   กรรมการ 
5.  นางสาวสิริญญา  บาลธนะจักร์  ครู คศ.3   กรรมการและเลขานุการ 

 
14.5 ฐำนกำรจัดกำรเรียนรู้คนรักสุขภำพ  

1. นางเกษิณี  สุดตาสอน    คร ูคศ.3   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจิราพร  ปะนะสุนา   ครูผู้ช่วย   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวชนัญชิดา ทองหนองกอย ครู คศ.2   กรรมการ  
4. นางสาวรติรส  วรรณ์ค า   ครูผู้ช่วย   กรรมการ  
5. นางสาวศิริวิมล  หล้าป้อม   ครูผู้ช่วย   กรรมการ  
6. นางสาวจีรนันท์  ภาคพรหม  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

14.6 ฐำนกำรจัดกำรเรียนรู้ไร่นำสวนผสม  
1. นายภัทรพงศ์  เยี่ยมยอด  ครู คศ.1   ประธานกรรมการ  
2. นายประหยัด  ศิริจันทร์  ครู คศ.3   รองประธานกรรมการ 
3. นายเชาวรินทร์  ชินราฏร์  ครู คศ.1   กรรมการ 
4. นายจารุวัฒน์  บ่อดินด า  คร ูคศ.1   กรรมการ  
5. นายวุฒินันท์  จันทร์ดิษฐ์  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

14.7 ฐำนกำรจัดกำรเรียนรู้ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์  
1. นายปัฐฏิพนธ์ นนทะโคตร  ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
2. นายสาคร ช านาญพล   ครู คศ.3   รองประธานกรรมการ 
3. นายจารุวัฒน์ บ่อดินด า   ครู คศ.2   กรรมการ  
4. นางสาวอิสราภรณ์ พรเพ็ง  ครู คศ.2   กรรมการ  
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5. นายวิเศษ วชิรวัตถานนท์  คร ูคศ.1   กรรมการและเลขานุการ 

14.8 ฐำนกำรจัดกำรเรียนรู้ห้องสมุดภูเวียงระเบียงบรรณ   
1.  นางเบญจอนงค์ โคตรนรินทร์  ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวอภิสมัย เศษแหม่ง  ครู คศ.3   รองประธานกรรมการ 
3. นางนกแก้ว ยอดสุวรรณ  ครู คศ.2   กรรมการ  
4. นางพิชญ์สินี ชาวประสา  พนักงานราชการ         กรรมการและเลขานุการ  

14.9 ฐำนงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
1. นางสาววัชรา  หงส์เวียง  ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวรัชนีพร  พลเทพา  คร ูคศ.2   รองประธานกรรมการ 
3. นายพรพจน์ นฤมล   คร ูคศ.1   กรรมการ  
4. นายนิกร  สิทธิเลาะ     ครู คศ.2   กรรมการ  
5. นางสาวรัติกาล  แก่นบุดดี  พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
 1) จัดอาคาร สถานทีแ่ละสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 

2) บ ารุง ดูแลและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง ปลอดภัย เหมาะสมพร้อมที่จะใช้ประโยชน์  
3) ให้บริการแหล่งเรียนรู้ ข้อมูล ข่าวสารและบริการอ่ืนๆ ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่สาธารณชนตามความ

เหมาะสมและศักยภาพของสถานศึกษา 
4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

15. งำนยำนพำหนะ   ประกอบด้วย 
1. ว่าที่ ร.อ.เกียรติศักดิ์  คุณกัณหา  ครู คศ.3    ประธานกรรมการ 
2. นายประสาท  เรืองฤทธิ์   พนักงานขับรถยนต์  กรรมการ 
3. นายกองทรัพย์  งอบค า   พนักงานขับรถยนต์  กรรมการ 
4. นายภาสกร  ภูมิเวียงศรี   พนักงานขับรถยนต์  กรรมการ 
5. นายธัชชัย  ดวงใจ   พนักงานขับรถยนต์  กรรมการ 
6. ว่าที่ ร.ต.สถิตย์พงษ์  ศรีจิวังษา  ครู คศ.1    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
1) จัดท าแผนงาน / โครงการ เกี่ยวกับการจัดหา บ ารุงรักษา การให้บริการยานพาหนะแก่คณะครูและบุคลากรของ 

โรงเรียนตลอดจนก าหนดงบประมาณเสนอขออนุมัติ           
2) ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ความรู้ พนักงานขับรถ ตลอดจนพิจารณา จัดและให้บริการพาหนะแก่บุคลากร 
3) ก ากับ ติดตาม จัดท าข้อมูล สถิติ การใช้ และให้บริการยานพาหนะของโรงเรียน 
4) ก าหนดแผนตรวจสอบ ซ่อมบ ารุง เพื่อให้พาหนะใช้การได้ และปลอดภัยตลอดเวลา  ให้ค าแนะน า เสนอผู้มีอ านาจ 

อนุมัติ 
5) ประเมินสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 
6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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16. งำนสำรบรรณ  ประกอบด้วย 
 นายวิชิต  เถาว์เมฆ   รองผู้อ านวยการ   ที่ปรึกษา 

1. นางสาวมัลลิกามาศ  เทียมรินทร์  ครู คศ.2    ประธานกรรมการ 
2. นางชนิกานต์  สอนเวียง   ครู คศ.1    กรรมการ 
3. นางสาวทิวารัตน์  คุรุนันท์   ครู คศ.1    กรรมการ 
4. นางสาวหงส์ฟ้า ค าส าโรง   ครู คศ.1    กรรมการ 
5. นางสาวจิราพร ปะนะสุนา   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
6. นางสาวภูษณิศา  ภูตาเลิศ   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
7. นางยอดหญิง ไลออน   ครูธุรการ   กรรมการและเลขานุการ 
8. นางสาวจิรารัตน์  เหง้าปูน   ครูอัตราจ้าง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที่ 
1) รับ-ส่งเอกสาร  

      - ลงรับหนังสือราชการและเอกสารต่างๆ 
     - ลงทะเบียนหนังสือเข้าทางระบบสารบรรณเล็กทรอนิกส์    
      - ตรวจสอบหนังสือราชการและเกษียณเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับต่อไป         
      - จัดส่งเอกสารไปยังหน่วยงานภายในและภายนอก                                        
      - ออกเลขหนังสือภายใน, ภายนอก, เลขค าสั่ง, ประกาศ ฯลฯ 

2) เสนอหนังสือ 
      - เสนอหนังสือผู้บริหาร 
      - จัดเวียนหนังสือให้บุคลากรทราบ 
      - ควบคุมดูแลหนังสือราชการและเอกสารต่างๆ 

3) การจัดเก็บเอกสารและการท าลายที่หมดอายุการใช้งาน 
4) โต้ตอบหนังสือไปยังหน่วยงานภายในและภายนอก 
5) จัดพิมพ์งานของหน่วยสารบรรณ  
6) ให้บริการรับ-ส่ง จดหมายและพัสดุไปรษณีย์แก่บุคลากร  
7) ต้อนรับ ติดต่อ ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั่วไป 
8) การจัดประชุมประจ าเดือนและประชุมอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

      - ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม  
      - ติดตาม ดูแล ความเรียบร้อยในการประชุม  
      - ด าเนินการประชุม/บันทึกรายงานการประชุม แจ้งมติไปยังผู้เกี่ยวข้อง  

9) จดัท ารายงานการประชุม 
 10) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

17. งำนสมำคมผู้ปกครองและครูภูเวียงวิทยำคม  ประกอบด้วย 
1. นายสาคร  ช านาญพล   ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
2. นางสุนิสา  ส าราญวงษ์   ครู คศ.3   รองประธานกรรมการ 
3. นางพรทิพย์  ชาญวิรัตน์   ครู คศ.3   กรรมการ 
4. นางมลฤดี  บุญเกาะ   ครู คศ.3   กรรมการ 
5. นางสาวสิริญญา บาลธนะจักร์  ครู คศ.3   กรรมการ 
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6. นางสาววัชรา  หงษ์เวียง   ครู คศ.3   กรรมการ 
7. นางสาวมัลลิกามาศ  เทียมรินทร์  ครู คศ.2   กรรมการและเลขานุการ 
8. นางสาวแคธริยา  บุญทวี   ครู คศ.2   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
1) จัดเก็บข้อมูลการจดทะเบียนจัดตั้งสามคมผู้ปกครองและครู 
2) จัดเก็บระเบียบปฏิบัติต่างๆ และวัตถุประสงค์ของสมาคมผู้ปกครองและครู 
3) ส่งเสริมให้ผู้ปกครองและครูร่วมมือกันเพ่ือการศึกษาและสวัสดิการของโรงเรียน 
4) ส่งเสริมการประสานงานระหว่างประชาชนทั่วไปกับโรงเรียนเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน 
5) ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และประสบการณ์เพ่ือแก้ปัญหานักเรียน 
6) จัดท าหนังสือเชิญคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนประชุมและบันทึกการประชุม 
7) จัดท ารายงานและด าเนินงานตามมติที่ประชุม 
8) ประเมินผลการด าเนินงานและจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
9) จัดท าสรุปรายงายผลการด าเนินงานเป็นรูปเล่มและน าเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือรับทราบข้อมูลทุกสิ้นปีการศึกษา 
10) งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

18. งำนซ่อมบ ำรุงอำคำรสถำนที่และครุภัณฑ์ ประกอบด้วย 
      1. นายเชาวรินทร์  ชินราษฎร์  ครู คศ.1   ประธานกรรมการ 

2. นายสายันต์  สิมมา   ครู คศ.3   รองประธานกรรมการ 
3. นายภัทรพงศ์  เยี่ยมยอด   ครู คศ.1   กรรมการ 
4. นายวุฒินันท์  จันทร์ดิษฐ์   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
5. นายวีรวัฒน์  แสนจันทร์ฮาม  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
6. นายปรมะ  วอหา    ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
7. นายสุวิทย์  แดนสีแก้ว   พนักงานบริการ  กรรมการ 
8. นายรัตน์พงษ์  วงษ์สิงห์   พนักงานบริการ  กรรมการ 
9. นายประยูร  หารโสภา   พนักงานบริการ  กรรมการ 
10. นายพรชัย  เก่งกว่าสิงห์   พนักงานบริการ  กรรมการ 
11. นายประสาท  เรืองฤทธิ์   พนักงานบริการ  กรรมการ 
12. นายภาสกร  ภูมิเวียงศรี   พนักงานบริการ  กรรมการ 
13. นางสาววัชรา  หงส์เวียง   ครู คศ.3   กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสาวจิรารัตน์  เหง้าปูน  ครอัูตราจ้าง  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่ 
 1) วางแผนในการพัฒนา ปรับปรุง ตกแต่ง ซ่อม เก็บรักษา วัสดุครุภัณฑ์ และอุปกรณ์อาคาร ตลอดจนบริเวณโรงเรียน 
ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม  

2) ดูแลและก าหนดบทบาทหน้าที่นักการภารโรงในการปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานทีและครุภัณฑ์ จัดบรรยากาศ 
ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ให้เกิดความร่มรื่นเป็นสัดส่วนสวยงามเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่ละงาน และนักการประจ าอาคาร 
   4) ประเมินผล วิเคราะห์ผล รายงานผลการด าเนินการ 
   5) น าผลการประเมินไปพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง การด าเนินการ 
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   6) สรุปผลและเสนอผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบต่อผู้อ านวยการ สถานศึกษาทราบ 
   7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

19. งำนธนำคำรขยะรีไซเคิล ประกอบด้วย 
 1. นายอนุชิต  ผลภิญโญ   ครู คศ.1   ประธานกรรมการ 
 2. นายภัทรพงศ์  เยี่ยมยอด   ครู คศ.1   รองประธานกรรมการ 
 3. นายวุฒินันท์  จันทร์ดิษฐ์   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

4. นายวีรวัฒน์  แสนจันทร์ฮาม  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
5. นายปรมะ  วอหา    ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
6. นางสาวจิราพร  ปะนะสุนา  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่ 
1) ควบคุมดูแลการท างานของนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารขยะรีไซเคิลโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 
2) รณรงค์และส่งเสริมคุณลักษณะ การคัดแยกขยะ การประหยัดและอดออมแก่นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 
3) จัดท าสถิติข้อมูลบัญชีรายรับ - จ่าย ต่างๆ ของธนาคารขยะรีไซเคิล โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 
4) ตรวจสอบรายรับ- รายจ่ายประจ าวันของธนาคารขยะรีไซเคิล 
5) จัดท าประกาศเกียรติคุณให้แก่นักเรียน – บุคลากรในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
6) สรุปรายงานผลการด าเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิลทุกเดือน ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนทราบ 

20. งำนเวรยำมรักษำควำมปลอดภัย   ประกอบด้วย 
      1. ว่าที่ร.ต.สถิตย์พงษ์  ศรีจิวังษา       ครู คศ.1   ประธานกรรมการ 
      2. นายปัฐฏิพนธ์   นนทะโคตร  ครู คศ.3   กรรมการ 
   3. นายมนตรี   อาจมนตรี   ครู คศ.3   กรรมการ 

  4. นายอนุศักดิ์   ด่านนุกูล   ครู คศ.3   กรรมการ 
  5. นายสังเวียน   หมื่นศรี   ครู คศ.3   กรรมการ 

   6. นายยรรยง   ชาญวิรัตน์   ครู คศ.3   กรรมการ 
   7. นายสาคร  ช านาญพล   ครู คศ.3   กรรมการ 
      8. ว่าที่ร.อ. เกียรติศักดิ์  คุณกัณหา  ครู คศ.3   กรรมการ 
   9. นางเกษิณี  สุดตาสอน   ครู คศ.3   กรรมการ 
     10. นางสุนิสา  ส าราญวงษ์   คร ูคศ.3   กรรมการ 
     11. นางกัณฑิมา  พาลี   ครู คศ.3   กรรมการ 
  12. นางสุกัญญา  พลแดง   ครู คศ.3   กรรมการ 
      13. นางเอ้ืองบุษบา  ช านาญพล  ครู คศ.3   กรรมการ 
      14. นางยุวดี  จันทร์โพธิ์   ครู คศ.3   กรรมการ 
      15. นางกมลวรรณ  สิมมาค า   ครู คศ.3   กรรมการ 
      16. นายนิยม  สมมุดถ ี   ยามรักษาการณ์  กรรมการ 
      17. นายประกัน  สุดจริง   ยามรักษาการณ์  กรรมการ 
      18. นายปรีชา  ผลธุระ   ยามรักษาการณ์  กรรมการ 
      19. นางสาวนภารัตน์  หงษ์เพชร  ครูอัตราจ้าง  กรรมการและเลขานุการ 
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 มีหน้าที่ 
1) จดัท าแผนงาน / โครงการงานรักษาความปลอดภัย 
2) ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการจัดเวรยามของบุคลากรในสถานศึกษา 
3) ควบคุม ก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของยามรักษาการณ์และรายงานผู้บังคับบัญชาตามก าหนด 
4) วางระบบปฏิบัติงานของยามรักษาการณ์ให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความเป็นสากลและพัฒนาให้ดีขึ้นเสมอ 
5) จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ให้เป็นรูปธรรมเพื่อลดขั้นตอนการท างานที่ไม่จ าเป็น 
6) สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชา 
7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

21. งำนบ้ำนพักครู  ประกอบด้วย 
1. นายพิชิตชัย  มโนสัย   ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวศิริวิมล  หล้าป้อม   ครู คศ.1   รองประธานกรรมการ 
3. นายสายันต์ สิมมา   ครู คศ.3   กรรมการ 
4. ว่าที่ร.ต.สถิตย์พงศ์  ศรีจิวังษา  ครู คศ.1   กรรมการ 
5. นายเชาวรินทร์  ชินราษฎร ์  ครู คศ.1   กรรมการ 
6. นางสาวหงส์ฟ้า ค าส าโรง   ครู คศ.1   กรรมการ 
7. นางสาวมัลลิกามาศ เทียมรินทร์    ครู คศ.2   กรรมการและเลขานุการ 
8. นางสาวนภารัตน์ หงษ์เพชร  ครูอัตราจ้าง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
 1) รับค าขอเข้าพักอาศัยของครูและจัดสรรให้อยู่บ้านพักตามความเหมาะสมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
อ านวยการ  

2) ก ากับติดตามการขอคืนบ้านพักครู พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสารต่างๆให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
3) ประสานงาน ติดตามการด าเนินงานต่างๆเกี่ยวกับการด าเนินงานบ้านพักครู 
4) ดูแลความปลอดภัย ให้แก่คณะครูที่พักอาศัยบ้านพักครู 
5) หากมิเตอร์ไฟฟ้า หรือมาตรวัดน้ ามีการช ารุด เสียหาย ให้ด าเนินการแจ้งทางโรงเรียน  
6) ด าเนินการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการแก้ไข ตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของบ้านพักครูทุกๆ  

6 เดือน พร้อมรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ 
7) ประสานการรักษาความสะอาดโดยบริเวณบ้านพักครู 
8) ด าเนินการเก็บค่าส่วนกลาง เช่น ค่าบ ารุงบ้านพักครู ค่าท าความสะอาด ค่าตัดหญ้า 
9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

22. งำนแผนงำนและสำรสนเทศกลุ่ม  ประกอบด้วย 
1. นางสาวอิสราภรณ์  พรเพ็ง   ครู คศ.2   ประธานกรรมการ 
2. นางสาววัชรา  หงษ์เวียง   คร ูคศ.3   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวจุรีมาศ  จ าปาพันธ์  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
4. นางสาวจิรารัตน์  เหง้าปูน   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
5. นางสาวลภัสรดา  หันทะรักษ์  ครูอัตราจ้าง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที่ 
 1) จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ของกลุ่มบริหารทั่วไป 



72 
 

2) จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี กลุ่มบริหารทั่วไป 
3) ติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี กลุ่มบริหารทั่วไป 
4) ติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนกลยุทธ์ 5 ปี กลุ่มบริหารทั่วไป 
5) สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี กลุ่มบริหารทั่วไป 
6) สรุปผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 5 ปี กลุ่มบริหารทั่วไป 
7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

23. งำนจัดระบบควบคุมภำยในกลุ่มงำน  ประกอบด้วย 
1. นางสาววัชรา  หงษ์เวียง   ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวมัลลิกามาศ  เทียมรินทร์  คร ูคศ.2   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวนภารัตน์  หงษ์เพชร  ครูอัตราจ้าง  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
 1) วิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบันตามโครงสร้างและภารกิจของกลุ่มบริหารทั่วไป 

2) วิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินงาน ก าหนดปัจจัยเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงการด าเนินงาน กลุ่มบริหารทั่วไป 
3) วางแผนจัดระบบการควบคุมภายในกลุ่มงาน และให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องน ามาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการ

ควบคุมการด าเนินงานตามภารกิจ 
4) ประเมินการด าเนินการควบคุมภายในตามมาตรการที่ก าหนดและปรับปรุงให้เหมาะสมกับกลุ่มบริหารทั่วไป 
5) รายงานผลการประเมินควบคุมภายใน กลุ่มบริหารทั่วไป 
6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
 

ให้ข้าราชการครูและบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ต่องานอย่างเต็มความรู้   
ความสามารถและถูกต้องตามระเบียบ  แนวปฏิบัติ  ข้อบังคับของทางราชการเพ่ือให้เกิดผลดีแก่โรงเรียนและราชการสืบไป 
 
 
 
  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 

    
 สั่ง  ณ  วันที่  31  มีนาคม  พ.ศ.  2563 
 
 

 
 

 
 
        (นายคมสันต์ ชุมอภัย) 

                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 


