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คำสั่งโรงเรียนภูเวียงวิทยำคม
ที่ 92 / 2563
เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมำยงำนบุคลำกรตำมโครงสร้ำงขอบข่ำยและภำรกิจบริหำรโรงเรียน
ปีกำรศึกษำ 2563
**********************
ด้วยโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม มีบทบาทหน้าที่ ขอบข่ายและภารกิจบริหารสถานศึกษาทั้ง 5 ด้าน คือ
การบริหารวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารแผนและงบประมาณ การบริหารกิจการนักเรียน และการบริหารทั่วไป
เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาตามภาระหน้าที่ของสถานศึกษาดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจ
ตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และเป็นไปตาม
กฎกระทรวงศึกษาธิการ กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 และประกาศ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอานาจการบริหารและจัดการศึกษาของเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
เพื่อให้การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนสนองต่อนโยบายและบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพตามบทบาท หน้าที่
และขอบข่ายและภารกิจการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ได้รับการกระจายอานาจ จึงแต่งตั้งบุคลากรตามบทบาทหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
1. คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนภูเวียงวิทยำคม ประกอบด้วย
1. นายคมสันต์ ชุมอภัย
ผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
2. นางเบญจลักษณ์ ไกรศรีวรรธนะ รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารแผนและงบประมาณ รองประธานกรรมการ
และกลุ่มบริหารงานบุคคล
3. นายวิชิต เถาว์เมฆ
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
รองประธานกรรมการ
4. นายบัณฑิต ฤทธิ์ศรี
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการและ
รองประธานกรรมการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
5. นายสาคร ชานาญพล
ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
6. นายมนตรี อาจมนตรี
ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
กรรมการ
7. นายยรรยง ชาญวิรัตน์
ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กรรมการ
8. นางพรทิพย์ ชาญวิรัตน์
ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
กรรมการ
9. นายปัฐฏิพนธ์ นนทะโคตร
ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มบริหารแผนและงบประมาณ กรรมการ
10. นางนงนุช ฐากุลธเนศ
ครู คศ.3
กรรมการ
11. นายเชาวรินทร์ ชินราษฎร์
ครู คศ.1
กรรมการ
12. นางมลฤดี บุญเกาะ
ครู คศ.3
กรรมการ
13. นางสาววัชรา หงษ์เวียง
ครู คศ.3
กรรมการและเลขานุการ

2
มีหน้าที่
1) กาหนดนโยบายในการพัฒนาโรงเรียนด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านบริหารทั่วไป
และด้านกิจการนักเรียน
2) พิจารณางบประมาณแผนปฏิบัติการประจาปีของโรงเรียน
3) ระดมสรรพกาลัง เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของโรงเรียน
4) รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากครู ลูกจ้างประจา นักเรียน เพื่อพิจารณาดาเนินการ
5) พิจารณาปรับแผนปฏิบัติการประจาปี หรืองาน/โครงการที่ไม่มีในแผนปฏิบัติการประจาปี
6) พิจารณาอัตรากาลังและบุคลากรในการจัดการเรียนการสอน
7) นิเทศกากับติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของโรงเรียน
8) ประสานงานและประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของโรงเรียน
9) รายงานผลการดาเนินงานบริหารสถานศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. คณะกรรมกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ประกอบด้วย
1. นายคมสันต์ ชุมอภัย
ผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
2. นางเบญจลักษณ์ ไกรศรีวรรธนะ รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
รองประธานกรรมการ
และกลุ่มบริหารแผนและงบประมาณ
3. นายวิชิต เถาว์เมฆ
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
รองประธานกรรมการ
4. นายบัณฑิต ฤทธิ์ศรี
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
รองประธานกรรมการ
และกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
5. นางจุฬาลักษณ์ การอรุณ
ครู คศ.3
กรรมการ
6. นางสาวชนัญชิดา ทองหนองกอย
ครู คศ.3
กรรมการ
7. นางอุบลวรรณ พรรณขาม
ครู คศ.2
กรรมการ
8. นายนิกร สิทธิเลาะ
ครู คศ.2
กรรมการ
9. นางสาวรัชนีพร พลเทพา
ครู คศ.2
กรรมการ
10. นางสาววัชรา หงษ์เวียง
ครู คศ.3
กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวรัติกาล แก่นบุดดี
พนักงานราชการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
1) จัดระบบโครงสร้างองค์กรให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2) ศึกษาเกณฑ์การประเมินของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา/สพฐ./สพม.
3) วางแผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพทางการศึกษาให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
ความสาเร็จของสถานศึกษา
4) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการดาเนินงานเพื่อปรบปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5) ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นในการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6) ประสานงานกับสานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมินสถานศึกษา
เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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กลุ่มบริหำรวิชำกำร
1. นำยบัณฑิต ฤทธิ์ศรี
รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร
มีหน้าที่
1) กาหนดแผน นโยบายและแผนงานกลุ่มบริหารวิชาการให้สอดคล้องนโยบายของโรงเรียน
2) กากับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารวิชาการตามกรอบโครงสร้างการบริหารงานให้เป็นไป
ตามระเบียบของทางราชการและนโยบายของโรงเรียน
3) นิเทศงานบุคลากรในกลุ่มบริหารวิชาการ ให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียน
4) จัดวางตัวบุคคลในการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานวิชาการและนาเสนอผู้อานวยการโรงเรียน
5) ประสานงานกับกลุ่มบริหารงานต่างๆและบุคลากรในโรงเรียนเพื่อพัฒนางานและดาเนินงานในกลุ่มบริหาร
งานวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
6) จัดทาสถิติข้อมูล ประเมินผลและทาการศึกษา วิเคราะห์เพื่อพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานในกลุ่มบริหารงานวิชาการ
ให้บรรลุผลตามเป้าหมายของทางราชการ
7) สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารวิชาการเสนอผู้อานวยการโรงเรียนทราบอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
8) ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารวิชาการเสนอผู้อานวยการโรงเรียน เพื่อประกอบ
การพิจารณาความดีความชอบในรอบ 6 เดือนหรือปรับปรุงพัฒนา
9) กากับติดตามการเรียนการสอนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
10) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. นำยมนตรี อำจมนตรี
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร
มีหน้าที่
รับนโยบายจากผู้อานวยการโรงเรียน ในการวางแผนจัดระบบงาน ควบคุม ดูแล ประสานงาน ติดตามประเมินผลงานกลุ่ม
บริหารวิชาการ ตลอดจนงานอื่นๆ ที่ผู้อานวยการสถานศึกษามอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิผล
ในด้านต่างๆ
3. ทีป่ รึกษำคณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร ประกอบด้วย
นายเฉลิมศักดิ์ เสาวรัตนพงษ์
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. นายคมสันต์ ชุมอภัย
ผู้อานวยการโรงเรียน
2. นางเบญจลักษณ์ ไกรศรีวรรธนะ รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และ
กลุ่มบริหารแผนและงบประมาณ
3. นายวิชิต เถาว์เมฆ
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
4. นายบัณฑิต ฤทธิ์ศรี
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
และกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
5. นายมนตรี อาจมนตรี
ครู คศ.3
6. นางปิยวรรณ พระราช
ครู คศ.3

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

4
มีหน้าที่
1) เป็นกรรมการที่ปรึกษาให้คาแนะนาในด้านการบริหารจัดการกลุ่มบริหารวิชาการให้มีคุณภาพเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อผู้เรียนและสถานศึกษา
2) ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการกาหนดนโยบาย กลยุทธ์ มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
4. คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร ประกอบด้วย
1. นายบัณฑิต ฤทธิ์ศรี
รองผู้อานวยการ
ประธานกรรมการ
2. นายมนตรี อาจมนตรี
ครู คศ.3
รองประธานกรรมการ
3. นางเอื้องบุษบา ชานาญพล
ครู คศ.3
กรรมการ
4. นางจินตนา เถาว์เมฆ
ครู คศ.3
กรรมการ
5. นางนงนุช ฐากุลธเนศ
ครู คศ.3
กรรมการ
6. นายสายันต์ สิมมา
ครู คศ.3
กรรมการ
7. นางจุฬาลักษณ์ การอรุณ
ครู คศ.3
กรรมการ
8. นางสาววัชราภรณ์ แสงพันธ์
ครู คศ.3
กรรมการ
9. นางรุ่งอรุณ นนทะโคตร
ครู คศ.3
กรรมการ
10. นางสาวเบญจวรรณ สิมหลวง
ครู คศ.1
กรรมการ
11. นางสาวเบญจอนงค์ โคตรนรินทร์ ครู คศ.3
กรรมการ
12. นางสาวอภิสมัย เศษแหม่ง
ครู 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 มั่งคั่ง
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
23. นางเณศรา ยานะสาร
ครู คศ.3
กรรมการและเลขานุการ
24. นางสาวปวิตา ดรหลักคา
ครู คศ.1
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
25. นางชนิกานต์ สอนเวียง
ครู คศ.1
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
1) วางแผนการดาเนินงานวิชาการ กาหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรสถานศึกษาและแนวทางการจัดสัดส่วน
สาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น
2) จัดทาคู่มือบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา นิเทศ กากับ ติดตามให้คาปรึกษาเกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและการแนะแนวให้สอดคล้องและเป็ นไปตามมาตรฐาน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5
3) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรเกี่ ยวกั บการพั ฒ นาหลั ก สู ตร การจั ด กระบวนการเรี ยนรู้ การวั ด และ
ประเมินผลและการแนะแนว ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายและแนวทางการดาเนินการของหลักสูตร
4) ประสานความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่างๆและชุมชนเพื่อให้การใช้หลักสูตรเป็นไปอย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
5) ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการใช้หลักสูตรกับนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องและนาข้อมูล
ป้อนกลับฝ่ายต่างๆ มาพิจารณาเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
6) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
7) ติดตามผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคล ระดับชั้น ระดับช่วงชั้น ระดับกลุ่มวิชาในแต่ละปีการศึกษา
เพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดาเนินการงานด้านต่างๆของสถานศึกษา
8) ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูและการบริหารหลักสูตรระดับสถานศึกษาในรอบปี
ที่ผ่านมา แล้วใช้ผลการประเมินเพื่อวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและการบริหารหลักสูตรในปีการศึกษาต่อไป
9) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา โดยเน้นผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับเหนือสถานศึกษา สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง
5. งำนสำนักงำนกลุ่มบริหำรวิชำกำร ประกอบด้วย
1. นางสาวปวิตา ดรหลักคา
ครู คศ.1
หัวหน้างาน
2. นางชนิกานต์ สอนเวียง
ครู คศ.1
เจ้าหน้าที่
3. นางสุวรรณี ศรีบริบูรณ์
ครู คศ.1
เจ้าหน้าที่
4. นายอัครกิตติ์ ณธีอัครพัฒน์
ครูผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่
มีหน้าที่
1) จัดทาทะเบียนคุมและจัดทาแฟ้มเอกสารหนังสือรับ-ส่งของฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้
2) ประสานงาน แจ้งหนังสือเวียนต่างๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
3) จัดทาวาระการประชุม บันทึกและรายงานการประชุมของฝ่ายวิชาการเสนอผู้เกี่ยวข้องทราบตามลาดับ
4) รับผิดชอบการเบิก-จ่ายพัสดุ ตรวจสอบและรายงานพัสดุครุภัณฑ์ประจาปีของสานักงานฝ่ายวิชาการ
5) ควบคุมการออกเกียรติบัตรของฝ่ายวิชาการ
6) อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. งำนพัฒนำหลักสูตรจัดกำรเรียนกำรสอน ประกอบด้วย
1. นายปุญญพัฒน์ ชัยวงษา
ครู คศ.2
2. นางนงนุช ฐากุลธเนศ
ครู คศ.3
3. นางเอื้องบุษบา ชานาญพล
ครู คศ.3
4. นางจุฬาลักษณ์ การอรุณ
ครู คศ.3
5. นางรุ่งอรุณ นนทะโคตร
ครู คศ.3
6. นางสาววัชราภรณ์ แสงพันธ์
ครู คศ.3
7. นายสายันต์ สิมมา
ครู คศ.3
8. นางสาวเบญจวรรณ สิมหลวง
ครู คศ.1
9. นางเณศรา ยานะสาร
ครู คศ.3
10. นางสาวอภิสมัย เศษแหม่ง
ครู คศ.3
11. นางเบญจอนงค์ โคตรนรินทร์
ครู คศ.3

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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 คามูล
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 คาสาโรง
ครู คศ.1
กรรมการ
23. นายกฤษฎา ลาปะ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
24. นางสาวรติรส วรรณ์คา
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
25. นางจินตนา เถาว์เมฆ
ครู คศ.3
กรรมการและเลขานุการ
26. นางสาวสรัญญา พินาธุวงค์
ครู คศ.1
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
1) ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สาระแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
สังคม ชุมชน และท้องถิ่น
2) วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และ ประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์โดยมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในโรงเรียน และชุมชน
3) จัดทาโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่าง ๆ ที่กาหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันและระหว่างกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ตามความเหมาะสม
4) นาหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการการใช้หลักสูตรให้เหมาะสม
5) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
6) จัดทาหลักสูตรและแนวปฏิบัติการใช้หลักสูตร
7) ตรวจสอบเกี่ยวกับการโอน/ย้าย หลักสูตรระหว่างโรงเรียนและหลักสูตรอื่น
8) สารวจความต้องการของผู้รับบริการในการจัดการเรียนการสอนนอกระบบโรงเรียน การเรียนแบบอัธยาศัย รวมทั้ง
กาหนดแนวทางการใช้หลักสูตร เสนอแนะกลุ่มงาน งาน ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
7. งำนพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ประกอบด้วย
1. นายมนตรี อาจมนตรี
ครู คศ.3
2. นางจินตนา เถาว์เมฆ
ครู คศ.3
3. นางเอื้องบุษบา ชานาญพล
ครู คศ.3
4. นางนงนุช ฐากุลธเนศ
ครู คศ.3
5. นางจุฬาลักษณ์ การอรุณ
ครู คศ.3
6. นางรุ่งอรุณ นนทะโคตร
ครู คศ.3

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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7. นางสาววัชราภรณ์ แสงพันธ์
ครู คศ.3
กรรมการ
8. นายสายันต์ สิมมา
ครู คศ.3
กรรมการ
9. นางสาวเบญจวรรณ สิมหลวง
ครู คศ.1
กรรมการ
10. นางสุวรรณี ศรีบริบูรณ์
ครู คศ.1
กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวสรัญญา พินาธุวงค์
ครู คศ.1
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
1) จัดโครงสร้างการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้
2) บริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักสูตรของโรงเรียน สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย
ของโรงเรียนและของหลักสูตร
3) ควบคุม ดูแล กากับการใช้หลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเสนอ
ขอปรับปรุงหลักสูตรเมื่อพบข้อบกพร่องหรือจุดที่ควรพัฒนา
4) จัดทาเอกสารแผนงาน/โครงการตามฝ่ายธุรการทีโ่ รงเรียนกาหนดและสอดคล้องกับแผนงานโรงเรียน
5) ควบคุม ดูแล กากับให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคนจัดทาหลักสูตรชั้นเรียน แผนการจัดการเรียนรู้และสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ การตรวจสมุด ปพ.5 ข้อสอบกลางภาค ข้อสอบปลายภาค การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
สมรรถนะของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
6) กากับติดตามให้ครูเข้าสอนตามตารางสอนทุกคาบ จัดสอนซ่อมเสริม สอนชดเชยและสอนแทนเมื่อครูในกลุ่มสาระลา
หรือไปราชการ
7) จัดให้มีการนิเทศงานวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประชุมครูในสังกัดอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงแก้ปัญหา
และพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยในชั้นเรียน และการพัฒนาครูโดยการประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน
8) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และร่วมกับงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
9) ประสานงานระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในการบูรณาการการเรียนการสอนระหว่าง
กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
10) จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาของกลุ่มสาระ
11) ประสานงานให้มีการจัดหา ผลิต และใช้สื่อการเรียนการสอน ปรับซ่อมสื่อการเรียนการสอน
12) จัดให้มีการพัฒนาครูด้านวิชาการในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
13) ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประกวด แข่งขันและสาธิต
14) จัดระบบข้อมูล สถิติ เอกสารสารสนเทศของกลุ่มสาระการเรียนรู้
15) กากับดูแลกิจกรรมชุมชนและโครงการพิเศษที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มสาระการเรียนรู้
16) จัดทาเอกสารสรุปผลการดาเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้เสนอต่อโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน/สิ้นปีการศึกษา
17) สารวจความรู้ความสามารถของครูและความสอดคล้องของครูกับหลักสูตรของโรงเรียน ประสานกับ
กลุ่มบริหารงานบุคคลเพื่อจัดสรรอัตรากาลัง
18) วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตร สารวจความต้องการ ความถนัดความสนใจร่วมกับกลุ่มงานแนะแนว และเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อจัดรายวิชาให้นักเรียนลงทะเบียน
19) จัดตารางสอนนักเรียน ครู ตารางการใช้ห้อง และติดตามควบคุมให้การดาเนินการตามตารางสอนให้ถูกต้อง
ทั้งการเรียนและการสอน
20) กาหนดแนวปฏิบัติในการจัดสอนแทน ติดตามผลการปฏิบัติ
21) กาหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษาและนโยบายของสถานศึกษา
22) จัดทาคู่มือและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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23) กากับ ติดตาม ดูแลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของครูและนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
24) ประสานงานในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาทุกรูปแบบกับทุกฝ่ายให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
25) ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของครูและนักเรียน สรุปรายงานเสนอต่อโรงเรียนและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
8. งำนวัดและประเมินผล ประกอบด้วย
1. นางเณศรา ยานะสาร
ครู คศ.3
หัวหน้างานวัดและประเมินผล
2. นางกมลวรรณ สิมมาคา
ครู คศ.3
รองหัวหน้างานวัดและประเมินผล
3. นายวิระ วรรณสิงห์
ครู คศ.3
เจ้าหน้าที่ (กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
4. นางอุบลวรรณ พรรณขาม
ครู คศ.2
เจ้าหน้าที่ (กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ)
5. นายนิกร สิทธิเลาะ
ครู คศ.2
เจ้าหน้าที่ (กลุ่มสาระฯภาษาไทย)
6. นางสาวนิติญาภรณ์ ศรีไพร
ครู คศ.2
เจ้าหน้าที่ (กลุ่มสาระฯ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์)
7. นางสาวอุบลวรรณ โสภา
ครูผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่ (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 มั่งคั่ง
ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
1) กากับ ดูแล งานวัดผลและประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบสถานศึกษาด้วยการประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตร
2) ร่วมจัดทาแผนปฏิบัติงานและปฏิทินปฏิบัติงานของงานวิชาการ
3) ให้คาแนะนาบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลตลอดจนทาเอกสารเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการ
ประเมินผลการเรียน
4) รวบรวมและเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนไว้ค้นคว้าและอ้างอิง
5) ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการในการพัฒนาปรับปรุงการประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบ
การประเมินผลการเรียน
6) รวบรวม ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
7) จัดทาแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานวัดผล
8) รวบรวมรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80 และประกาศให้นักเรียนยื่นคาร้องขอมีสิทธิ์สอบ
9) รวบรวม ปพ. 5 เสนอผู้อานวยการโรงเรียน/ผู้ที่รับผิดชอบเพื่ออนุมัติผลการเรียน
10) ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการดาเนินการเรื่องการสอบแก้ตัว
11) รวบรวมสถิติการสอบผ่าน การติด 0, ร, มส
12) กาหนดเวลาสอบแก้ตัว จัดทาตารางเรียนเสริม ตารางสอบแก้ตัวและ ประกาศผลการสอบแก้ตัว
13) ประสานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการจัดทาข้อสอบ กาหนดตารางสอบ กรรมการคุมสอบ และดาเนินการสอบ
14) ประสานกับครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียน ในกรณีที่ตรวจพบว่านักเรียนมีปัญหาเรื่องผลการเรียน
การจบหลักสูตรและการลงทะเบียนวิชาเรียน
15) จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น สถานประกอบการและ
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อื่น ๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
16) สารวจนักเรียนที่มีปัญหาการเรียน 0, ร, มส
17) ดาเนินการหาวิธีแก้ไข ในกรณีที่นักเรียนมีปัญหาตกค้าง โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
18) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
9. งำนทะเบียนและกำรเทียบโอนผลกำรเรียน ประกอบด้วย
1. นายชัชชัย พระราช
ครู คศ.3
นายทะเบียน
2. นางสาวศิริวิมล หล้าป้อม
ครู คศ.1
เจ้าหน้าที่
3. นายวีรวัฒน์ แสนจันทร์ฮาม
ครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่ (เจ้าหน้าที่ทะเบียน ม.ต้น)
4. นางชนิกานต์ สอนเวียง
ครู คศ.1
เจ้าหน้าที่ (เจ้าหน้าที่ทะเบียน ม.ปลาย)
5. นางปิยวรรณ พระราช
ครู คศ.3
เลขานุการ (เจ้าหน้าที่ทะเบียน ม.ต้น)
มีหน้าที่
1) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร ระเบียบ คู่มือ เกี่ยวกับงานทะเบียนและจัดเก็บเป็นแฟ้มอย่างเป็นระบบ
2) ดาเนินการกรอกข้อมูลนักเรียน ลงทะเบียนข้อมูลลงในโปรแกรม Student 51 ในระบบงานทะเบียน
3) เก็บรักษาเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
4) จัดทาแบบฟอร์ม แบบคาร้องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน
5) แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน
5.1) การลาออก
5.1.1) ผู้ปกครองนักเรียนมาติดต่อโดยตรงที่งานทะเบียน
5.1.2) ขอแบบคาร้องใบลาออกและกรอกรายละเอียด
5.1.3) ผู้ปกครองนักเรียนหรือบิดา มารดา ลงชื่อรับทราบการลาออก
5.1.4) เตรียมรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว 2 รูป เพื่อจัดทาเอกสาร (รูปถ่ายเป็นรูปปัจจุบัน เครื่องแบบนักเรียน
ไม่เป็นรูปที่อัดด้วยระบบโพลารอยด์)
5.2) การขอรับหลักฐาน รยบ.1/ปพ.1
5.2.1) รับคาร้องที่ห้องทะเบียน
5.2.2) ยื่นคาร้องขอหลักฐาน
5.2.3) ถ้าเป็นการขอ รบ.1-ต, รบ.1-ป, ปพ.1 ฉบับที2่
รบ.1-ต, รบ.1-ป (จบการศึกษาก่อนปี 2547) ใช้รูปถ่ายขนาด 4x5 ซม.จานวน 2 รูป
ปพ.1 (จบการศึกษาตั้งแต่ปี 2547) ใช้รูปถ่ายขนาด 3x4 ซม. จานวน 2 รูป
(รูปถ่ายทั้ง 2 ขนาด เป็นรูปหน้าตรง สวมเสื้อเชิ้ตขาว ไม่สวมแว่นตาดา ไม่สวมหมวก)
- ถ้าเป็นการขอแทนฉบับที่หาย ให้แจ้งความและนาหลักฐานแจ้งความมาแสดงถ้าเป็น
การขอใบรับรอง
- นักเรียนที่กาลังเรียนในโรงเรียนต้องให้ผู้ปกครองที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน
มายื่นคาร้องด้วยตนเอง
- ใช้รูปถ่ายขนาด 3x4 ซม.แต่งเครื่องแบบนักเรียน จานวน 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
ครู คศ.1
ผู้ช่วยเลขานุการ
8. นางสาวรัติกาล แก่นบุดดี
พนักงานราชการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
1) กาหนดมาตรฐานของสถานศึกษา
1.1) จัดให้มีประกาศแต่งตั้งกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรในโรงเรียน กรรมการนักเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐ
1.2) นามาตรฐานการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาเป็นต้นแบบ
เพื่อกาหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนจากผู้มีส่วนร่วมตามประกาศข้อ 1.1
2) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
2.1) กาหนดผู้รับผิดชอบมาตรฐานและตัวบ่งชี้เพื่อดาเนินการจัดทาสารสนเทศ
2.2) ร่วมมือกับงานแผนงาน/สารสนเทศ เพื่อวางแผนจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจาปีการศึกษา
3) ดาเนินการตามแผน
3.1) ร่วมมือกับงานแผนงาน/สารสนเทศ เพื่อกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา
4) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายใน
4.1) ประชุมคณะทางานเพื่อวางแผนการประเมินคุณภาพภายใน
4.2) แต่งตั้งกรรมการประเมินคุณภาพภายในและดาเนินการประเมินคุณภาพภายในตามปฏิทินงาน
5) การจัดทารายงานประจาปีเสนอบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.1) ประชุมสรุปรายงานรับรองผลการประเมินคุณภาพภายในจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
5.2) จัดทารายงานเสนอต่อผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงานต้นสังกัดและ
เผยแพร่ทางเว็บไซต์โรงเรียน http://www.pwwk.ac.th
6) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ยั่งยืน
6.1) นาผลการประเมินคุณภาพภายในมาวิเคราะห์สภาพปัญหาจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของโรงเรียน
6.2) ทบทวนคุณภาพตามตัวบ่งชี้และมาตรฐานเพื่อปรับปรุงแก้ไข
11. กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ประกอบด้วย
1. นายมนตรี อาจมนตรี
2. นายเชาวรินทร์ ชินราษฎร์
3. นางวรรณกร สุวรรณรอ
4. นายจารุวัฒน์ บ่อดินดา
5. นายพิชิตชัย มโนสัย

ครู คศ.3
ครู คศ.2
ครู คศ.3
ครู คศ.1
ครู คศ.3

ประธานกรรมการ (หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมชุมนุม)
รองประธานกรรมการ (หัวหน้าลูกเสือโรงเรียน)
กรรมการ (หัวหน้ายุวกาชาด)
กรรมการ (หัวหน้านักศึกษาวิชาทหาร)
กรรมการ (หัวหน้ากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์)
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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) ดาเนินการข้อมูลความพร้อม ความต้องการในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของนักเรียนและครูให้ครบ
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
2) จัดทาแผน โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรม
3) ให้คาแนะนาแก่ครูที่ปรึกษากิจกรรม และนักเรียนตามความเหมาะสม
4) กากับ ติดตาม และประสานงานการดาเนินการจัดกิจกรรมให้อยู่ในระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา
5) รวบรวมผลการดาเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา
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 พลตรี
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) ส่งเสริมและสนับสนุนการนาผลการวิจัยไปใช้
1.3) จัดอบรมเกี่ยวกับการวิจัย และการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน
2) งานเผยแพร่งานวิจัย มีแนวปฏิบัติ ดังนี้
2.1) ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย ผลการวิจัยและพัฒนาสังคม
2.2) ประสานงานการวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในโรงเรียน และนอกโรงเรียน
2.3) เป็นแหล่งกลางในการทาวิจัย และประสานงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน
2.4) รวบรวมงานวิจัยในโรงเรียนให้เป็นระบบ ทั้งในระดับบุคคล กลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับโรงเรียน
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่ว่าด้วยเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน
3) ประเมินผล สรุปผล/รายงานการดาเนินงานวิจัยและพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนเสนอผู้บริหารโรงเรียน
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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
ครู คศ.3
กรรมการ
4. นายสมพร รัตนวัตร์
ครู คศ.3
กรรมการ
5. นายสาคร ชานาญพล
ครู คศ.3
กรรมการ
6. นางสาวอิสราภรณ์ พรเพ็ง
ครู คศ.3
กรรมการ
7. นายวราวุฒิ พลตรี
ครู คศ.2
กรรมการ
8. นายปุญญพัฒน์ ชัยวงษา
ครู คศ.2
กรรมการ
9. ว่าที่ ร.ต. สถิตย์พงษ์ ศรีจิวังษา
ครู คศ.1
กรรมการ
10. นายจารุวัฒน์ บ่อดินดา
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) สารวจสื่อการสอนของครูทุกคน ทุกกลุ่มสาระ รวบรวมเป็นระบบ เพื่อใช้สื่อการสอนร่วมกันได้
2) สารวจ/จัดอบรม/เผยแพร่ สื่อนวัตกรรมของครูทุกกลุ่มสาระ
3) สารวจแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4) จัดทาเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น.ให้แก่ครู สถานศึกษาอื่น 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 สิมมาคา
ครู คศ.3
รองหัวหน้างานห้องสมุด
3. นางนกแก้ว ยอดสุวรรณ
ครู คศ.2
เจ้าหน้าที่
4. นางสาวพิชญ์สินี ชาวประสา
พนักงานราชการ
เลขานุการ (บรรณารักษ์)
มีหน้าที่
1) จัดทาแผนปฏิบัติการ งบประมาณ โครงการของงานห้องสมุดให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน
2) จัดและพัฒนาห้องสมุดให้เหมาะสมกับเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ได้ตลอดเวลาและหลากหลาย
3) จัดให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องอานวยความสะดวกที่เพียงพอกับจานวนสมาชิก
4) ดูแล เก็บรักษา ซ่อมบารุงครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพที่ดีใช้การได้ตลอด
5) จัดหา ซื้อ ทาเอกสาร วารสาร และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าหาความรู้และความบันเทิง
6) จัดบรรยากาศ สถานที่และสิ่งแวดล้อม การบริการ ให้ชักจูงบุคคลภายนอกให้เห็นประโยชน์และเข้ามาใช้บริการ
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7) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนของโรงเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
8) จัดทาสถิติ ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงาน รวมทั้งประเมินผลงานที่ปฏิบัติตลอดภาคเรียน/ปี
9) ให้บริการการใช้ห้องสมุดแก่นักเรียน ครู และบุคคลภายนอก
10) สารวจและจัดทาทะเบียนแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
11) ปฏิบัติหน้าที่งานห้องสมุด ดังนี้
11.1) ลงทะเบียนคุม การส่ง การยืม ออกระเบียบการใช้ห้องสมุด ควบคุมการใช้ห้องสมุด จัดตาราง
การใช้ห้องสมุดของนักเรียน จัดหาหนังสือที่จาเป็นเข้าห้องสมุด และช่วยเหลือ ควบคุม ดูแลในการใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้น
11.2) จัดหา จัดซื้อหนังสือ
11.3) จัดแยกหนังสือตามระบบหมวดหมู่ของห้องสมุด
11.4) จัดวางระเบียบการยืมหนังสือ
11.5) จัดรักษาหนังสือและทรัพย์สมบัติของห้องสมุด
11.6) รวบรวมสถิติการยืมหนังสือของนักเรียน
11.7) จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและส่งเสริมการอ่าน
11.8) จัดทานิทรรศการในโอกาสต่างๆ ตามความเหมาะสม
11.9) ทาทะเบียนหนังสือห้องสมุด
11.10) รายงานผลการดาเนินงานให้ผู้บริหารทราบ
11) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
15. งำนคุณภำพสื่อและสิ่งพิมพ์ ประกอบด้วย
1. นายมนตรี อาจมนตรี
ครู คศ.3
หัวหน้างาน
2. นางจินตนา เถาว์เมฆ
ครู คศ.3
เจ้าหน้าที่
3. นางนงนุช ฐากุลธเนศ
ครู คศ.3
เจ้าหน้าที่
4. นางเอื้องบุษบา ชานาญพล
ครู คศ.3
เจ้าหน้าที่
5. นางจุฬาลักษณ์ การอรุณ
ครู คศ.3
เจ้าหน้าที่
6. นางรุ่งอรุณ นนทะโคตร
ครู คศ.3
เจ้าหน้าที่
7. นายสายันต์ สิมมา
ครู คศ.3
เจ้าหน้าที่
8. นางสาววัชราภรณ์ แสงพันธ์
ครู 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) สารวจและรวบรวมปัญหาการผลิตสื่อและสื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การเรียนการสอนจากครูผู้สอนเพื่อ
พิจารณาหาทางแก้ไข
2) จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการจาเป็นเพื่อพัฒนาสื่อและสิ่งพิมพ์ในโรงเรียน
3) ร่วมกับคณะกรรมการวิชาการวางแผนจัดกิจกรรมการนิเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น ประชุม ปรึกษาหารือ อบรมสัมมนา
ประชุมปฏิบัติการ ประชุมอภิปราย จัดทาเอกสารเผยแพร่ความรู้ ฯลฯ
4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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16. งำนแนะแนว ประกอบด้วย
1. นางสาวอภิสมัย เศษแหม่ง
ครู คศ.3
ประธานกรรมการ
2. นางสุนิสา สาราญวงษ์
ครู คศ.3
รองประธานกรรมการ
3. นางเอื้องบุษบา ชานาญพล
ครู คศ.3
กรรมการ
4. นางวรรณกร สุวรรณรอ
ครู คศ.3
กรรมการ
5. นางปราณี วโรพัฒน์
ครู คศ.3
กรรมการ
6. นางเกษิณี สุตาสอน
ครู คศ.3
กรรมการ
7. นางมลฤดี บุญเกาะ
ครู คศ.3
กรรมการ
8. นางกมลวรรณ สิมมาคา
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 ที่กาหนดในขอบข่ายของการบริการแนะแนว
2) ดาเนินการในการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา รางวัลการศึกษาต่างๆ และดาเนินการเกี่ยวกับกองทุนอื่นๆ
เพื่อการศึกษา
3) ประสานงานให้กับวิทยากรและสถาบันการศึกษาภายนอกเข้ามาให้การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งนักเรียน
กลุ่มที่สนใจไปศึกษาจากสถานศึกษา สถานประกอบการหรือสถานประกอบอาชีพอิสระภายนอก
4) จัดแผนงาน โครงการแนะแนว และการจัดปฏิทินปฏิบัติงานประจาปี
5) ประสานงานการจัดสอนวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการกับสถาบันการทดสอบต่างๆ รวมทั้งดาเนินการเกี่ยวกับ
การสอบเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
6) จัดเก็บและรวมรวมสถิติข้อมูลด้านต่างๆ ตลอดจนปีการศึกษาและนาเสนอเป็นเอกสารเผยแพร่เมื่อสิ้นภาคเรียน/สิ้นปี
การศึกษา
7) การจัดกิจกรรมแนะแนว
7.1) การบริการแนะแนว
7.1.1) งานศึกษารวบรวมข้อมูล โดยศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ สรุป และนาเสนอข้อมูลของผู้เรียน
7.1.2) งานสารสนเทศ โดยจัดศูนย์สารสนเทศทางการแนะแนวในรูปศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดย
ครอบคลุมด้านการศึกษา อาชีพ ชีวิต และสังคม
7.1.3) งานให้คาปรึกษา อบรมทักษะการให้คาปรึกษาเบื้องต้นแก่ครูให้คาปรึกษาผู้เรียนทั้งรายบุคคล
และเป็นกลุ่ม
7.1.4) งานกิจกรรมส่งเสริม พัฒนา ช่วยเหลือผู้เรียน ศึกษารายกรณี (Case study) และจัดกลุ่ม
ปรึกษาปัญหา (Case conference) ส่งต่อผู้เชี่ยวชาญ ในกรณีที่ผู้เรียนมีปัญหายากแก่การแก้ไข จัดกลุ่มพัฒนาผู้เรียน
ด้วยเทคนิคทางจิตวิทยา จัดบริการ สร้างเสริมประสบการณ์ รวมทั้งให้การสงเคราะห์ เพื่อตอบสนองความถนัดความต้องการ และ
ความสนใจของผู้เรียน
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7.1.5) งานติดตามประเมินผล ประเมินผล/รายงานผลการดาเนินงานแนะแนว
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 สิมมาคา
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 สารวจความต้องการ สนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน
2) จัดให้ความรู้ เสริมสร้างความคิดและเทคนิค ทักษะทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น
3) การส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษาและที่จัดโดยบุคคล
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
4) ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น
5) ประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทั้งที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ทั้งบริเวณใกล้เคียงภายในเขตพื้นที่การศึกษา
ต่างเขตพื้นที่การศึกษา
6) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
7) ส ารวจและศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษา รวมทั้งความต้องการในการได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการของบุคคล
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
8) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว
องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
9) จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
10) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
18. งำนประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำงำนวิชำกำรกับสถำนศึกษำอื่น ประกอบด้วย
1. นายบัณฑิต ฤทธิ์ศรี
รองผู้อานวยการ
ประธานกรรมการ
2. นายมนตรี อาจมนตรี
ครู คศ.3
รองประธานกรรมการ
3. นางปิยวรรณ พระราช
ครู คศ.3
กรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวปวิตา ดรหลักคา
ครู คศ.1
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
1) ประสานความร่วมมือช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการโดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการกับหน่วยงาน
ทางการศึกษาอื่น
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2) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีส่วนร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย สถาบัน สมาคม องค์การต่างๆ เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
3) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
19. กำรส่งเสริมกำรประสำนงำนกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัย ประกอบด้วย
1. นางพรทิพย์ ชาญวิรัตน์
ครู คศ.3
ประธานกรรมการ
2. นายชัชชัย พระราช
ครู คศ.3
รองประธานกรรมการ
3. นางเอื้องบุษบา ชานาญพล
ครู คศ.3
กรรมการ
4. นางสุนิสา สาราญวงษ์
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 คาสาโรง
ครู คศ.1
กรรมการ
10. นายภัทรพงศ์ เยี่ยมยอด
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
11. นายจารุวัฒน์ บ่อดินดา
ครู คศ.1
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
1) สารวจความต้องการในการเข้ารับบริการการศึกษาทุกรูปแบบทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย
2) กาหนดแนวทางและความเชื่อมโยงในการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ แนวทางของเขตพื้นที่การศึกษา
3) ดาเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือทั้ง 3 รูปแบบ ตามความเหมาะสมและศักยภาพของสถานศึกษา
4) ประสานเชื่อมโยงประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคลากรชุมชนองค์กร หน่วยงาน
และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
5) ติดตามประเมินผลการส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย
เพื่อปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้มีประสิทธิภาพต่อไป
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
20. งำนสำมะโนนักเรียนและกำรรับนักเรียน ประกอบด้วย
1. นายกญพัทธ์ ศรีคราม
ครู คศ.3
2. นายชัชชัย พระราช
ครู คศ.3
3. นายจารุวัฒน์ บ่อดินดา
ครู คศ.1
4. นายพิชิตชัย มโนสัย
ครู คศ.3
5. นางปิยวรรณ พระราช
ครู คศ.3
6. นางเณศรา ยานะสาร
ครู คศ.3
7. นางสาวเกษร มโนสัย
ครู คศ.2
8. นายปุญญพัฒน์ ชัยวงษา
ครู คศ.2
9. นางสุวรรณี ศรีบริบูรณ์
ครู คศ.1
10. นายอัครกิตติ์ ณธีอัครพัฒน์
ครูผู้ชว่ ย
11. นางสาวศิริวิมล หล้าป้อม
ครู คศ.1
12. นางชนิกานต์ สอนเวียง
ครู คศ.1

หัวหน้างาน
รองหัวหน้างาน
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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มีหน้าที่
1) ประสานงานการดาเนินการแบ่งเขตพื้นที่บริการการศึกษาและเสนอข้อตกลงให้เขตพื้นที่การศึกษาเห็นชอบ
2) กาหนดแผนการรับนักเรียนของโรงเรียนโดยประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา
3) ดาเนินการรับนักเรียนตามแผนที่กาหนด
4) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน
5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
21. งำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ประกอบด้วย
1. นางนงนุช ฐากุลธเนศ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2. นางรุ่งอรุณ นนทะโคตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3. นางเอื้องบุษบา ชานาญพล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
4. นางจุฬาลักษณ์ 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 กรรมการประเมินผลการดาเนินงานด้านวิชาการของโรงเรียน
2) เสนอข้อมูลอัตรากาลังของกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดครูเข้าสอนรายวิชาต่างๆ การจัดครูเข้าสอนแทน
3) อานวยความสะดวก กากับและติดตามการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนให้ดาเนินไปตามหลักสูตร
4) ประสานงานให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคนจัดทาแผนการเรียนรู้ ในรายวิชาที่รับผิดชอบทุกรายวิชา
5) วิเคราะห์หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ และมาตรฐานการเรียนรู้ที่คาดหวังในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ติดตามดูแลกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้สนองหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
6) อานวยความสะดวก ดูแลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เช่น การจัดนิทรรศการ กิจกรรมวิชาการ
การประกวดแข่งขัน จัดสอนเสริม จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน
รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
7) ดูแลความเรียบร้อยในกรณีครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่มาปฏิบัติการสอนและจัดรวบรวมเป็นสถิติ
8) จัดหา และส่งเสริมให้ครู ผลิตสื่อการเรียนการสอน
9) ติดตามดูแลการสอบแก้ตัวและสอนซ่อมเสริมเพื่อสอบแก้ตัวเมื่อนักเรียนติด “0” “ร” “มส” ให้ดาเนินการ
ตามระเบียบวัดผล
10) ดูแลการดาเนินการเรื่องการวัดผลตามหลักสูตรสร้างและปรับปรุงเครื่องมือในการวัดผลการเรียน
11) กากับ ดูแล ติดตาม เรื่องการทดสอบ กาหนดแนวทางในการออกข้อสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ติดตามดูแล
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบรายวิชาต่าง ๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดาเนินการติดตามดูแลการวัดผลระหว่างภาค
การสอบปลายภาค และดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชา
12) จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของกลุ่มสาระฯ ดาเนินการติดตาม นิเทศ และรายงานผลการดาเนินงานประจาปี
แก่ผู้บริหารฯ
13) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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22. งำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน ประกอบด้วย
1. นางสาวสรัญญา พินาธุวงค์
ครู คศ.1
ประธานกรรมการ
2. นางจินตนา เถาว์เมฆ
ครู คศ.3
รองประธานกรรมการ
3. นางเอื้องบุษบา ชานาญพล
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. นางวัชราภรณ์ 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
ครู คศ.1
กรรมการ
24. นายวุฒินันท์ จันทร์ดิษฐ์
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
25. นายกฤษฎา ลาปะ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
26. นางสาวศมนกานต์ คามูล
ครู คศ.2
กรรมการและเลขานุการ
27. นางสาวหงส์ฟ้า คาสาโรง
ครู คศ.1
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
28. นางสุวรรณี ศรีบริบูรณ์
ครู คศ.1
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
29. นางสาวรัติกาล แก่นบุดดี
พนักงานราชการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
1) ดาเนินกิจกรรมและติดตามงานพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามนโยบายของโรงเรียนให้สัมฤทธิ์ผล
2) จัดทาข้อมูลสารสนเทศและรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานกิจกรรมตามงานพฤกษศาสตร์โรงเรียน
3) ประสานงานกับหน่วยงาน องค์กร และสถานบันอื่น เพื่อสนับสนุนงานพฤกษศาสตร์โรงเรียน
4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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23. งำนขับเคลื่อนกำรเรียนกำรสอนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย
นายสาคร ชานาญพล
ครู คศ.3
ที่ปรึกษา
นายยรรยง ชาญวิรัตน์
ครู คศ.3
ที่ปรึกษา
1. นางสาววัชราภรณ์ แสงพันธ์
ครู คศ.3
ประธานกรรมการ
2. นางกมลวรรณ สิมมาคา
ครู คศ.3
รองประธานกรรมการ
3. นางยุภาพร พรมแก้วมา
ครู คศ.3
กรรมการ
4. นางนงนุช ฐากุลธเนศ
ครู คศ.3
กรรมการ
5. นางเกษิณี สุดตาสอน
ครู คศ.3
กรรมการ
6. นายมนตรี อาจมนตรี
ครู คศ.3
กรรมการ
7. นางรุ่งอรุณ นนทะโคตร
ครู คศ.3
กรรมการ
8. นางสุนิสา สาราญวงษ์
ครู คศ.3
กรรมการ
9. นางเอื้องบุษบา ชานาญพล
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) กาหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้
2) ดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การเรียนรู้
3) ติดตามผลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4) นาผลการติดตามไปพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้
5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
24. ห้องเรียนพิเศษ ประกอบด้วย
1. นายกญพัทธ์ ศรีคราม
2. นางสาวชวาลา น้อยหมากหญ้า
3. นางรุ่งอรุณ นนทะโคตร
4. นางจุฬาลักษณ์ การอรุณ
5. นางสาววัชราภรณ์ แสงพันธ์
6. นางนงนุช ฐากุลธเนศ
7. นางจินตนา เถาว์เมฆ
8. ว่าที่ร.อ.เกียรติศักดิ์ คุณกัณหา
9. นางพักต์วิภา พาเบ้า
10. นายปัฐฏิพนธ์ นนทะโคตร

ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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 สิมคา
ครู คศ.1
กรรมการ
16. นายรวิภาส อภินันสวัสดิ์
ครู คศ.1
กรรมการ
17. นางสาวชญาณิศา นมัสศิลา
ครู คศ.1
กรรมการ
18. ว่าที่ร.ต.สถิตย์พงษ์ ศรีจิวังษา
ครู คศ.1
กรรมการ
19. นายนัธทวัฒน์ ราชชารี
ครู 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) ติดต่อประสานกับหน่วยงานระดับเขตพื้นที่/จังหวัด/ภาค/สพฐ เกี่ยวกับการดาเนินงานห้องเรียนพิเศษ
2) ติดตามความเคลื่อนไหวและรายงานโรงเรียนห้องเรียนพิเศษเสนอผู้บริหารสถานศึกษาเป็นระยะ
3) กาหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษให้เป็นไปตามหลักสูตร
4) นิเทศกากับติดตาม ดาเนินการตามแผน/โครงการห้องเรียนพิเศษ
5) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการห้องเรียนพิเศษ
6) ส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน
7) สรุปและรายงานผล
25. งำนส่งเสริม สอวน. /สสวท. ประกอบด้วย
1. นางพักต์วิภา พาเบ้า
2. นางสาวสิริญญา บาลธนะจักร
3. นางรุ่งอรุณ นนทะโคตร
4. นางจุฬาลักษณ์ การอรุณ
5. นางสาววัชราภรณ์ แสงพันธ์
6. นางนงนุช ฐากุลธเนศ
7. นางจินตนา เถาว์เมฆ
8. นายสายันต์ สิมมา
9. เอื้องบุษบา ชานาญพล
10. นางสาวเบญจวรรณ สิมหลวง
11. นางสาววัชรา หงส์เวียง
12. นายพิชิตชัย มโนสัย
13. นายปุญญพัฒน์ ชัยวงษา
14. นายวิเศษ วชิระวัตถานนท์
15. นางสาวสรัญญา พินาธุวงค์

ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.1
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.2
ครู คศ.1
ครู คศ.1

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้
1) กากับดูแลและรับผิดชอบในการจัดครูและนักเรียนในการเรียนเสริม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา (ติว สสวท.
สอวน. O-net และ PAT)
2) ดาเนินการจัดการเรียนการสอนเสริมให้กับนักเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา (ติว สสวท. สอวน. O-net และ
PAT)
3) ส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ สูงขึ้น
4) ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการ และสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้มากขึ้น
5) วางแผนดาเนินการจัดการเรียนการสอนเสริม เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเข้าสอบแข่งขัน สสวท. / สอวน.
6) วางแผนดาเนินการจัดการเรียนการสอนเสริม เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเข้าสอบการวัดผล ประเมินผล
ระดับชาติ (O-net และ PAT)
7) จัดการเรียนการสอนเสริมให้กับนักเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา (ติว สสวท. สอวน. O-net และ PAT)
8) จัดส่งนักเรียนร่วมสอบแข่งขันภายนอก และสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
26. งำนนักเรียนเรียนร่วม ประกอบด้วย
1. นางสุนิสา สาราญวงษ์
ครู คศ.3
ประธานกรรมการ
2. นางมลฤดี บุญเกาะ
ครู คศ.3
รองประธานกรรมการ
มีหน้าที่
1) คัดกรอง ดูแลและช่วยเหลือนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้
2) สนับสนุนจัดหาสิ่งอานวยความสะดวกให้กับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้
3) ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองของนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านต่างๆ
4) จัดกิจกรรมสอนเสริมให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
5) ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดีขึ้น
6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
27. งำนแผนและสำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร ประกอบด้วย
1. นางสาวปวิตา ดรหลักคา
ครู คศ.1
หัวหน้างาน
2. นางชนิกานต์ สอนเวียง
ครู คศ.1
รองหัวหน้างาน
มีหน้าที่
1) จัดทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการกลุ่มบริหารวิชาการ
2) จัดทาปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ
3) ติดตามผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
4) ติดตามผลการดาเนินงานโครงการตามแผนกลยุทธ์
5) ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดีขึ้น
6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
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กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน
1. นำยบัณฑิต ฤทธิ์ศรี
รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน
มีหน้าที่
1) กากับติดตามการวางแผนเพื่อพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน ให้สนองตอบเจตนารมณ์ของหลักสูตร
และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และดาเนินการให้เป็นไปตามแผน
2) กากับติดตามการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการทางานร่วมกัน การปกครองตนเอง การเป็นผู้นาและ
ผู้ตามที่ดีอันเป็นการวางรากฐานและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
3) กากับติดตามการจัดให้มีการอบรมศีลธรรม จรรยามารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม
4) กากับติดตามการปกครองดูแลให้ความอบอุ่น และความปลอดภัยแก่นักเรียนในขณะที่อยู่ในโรงเรียน
5) กากับติดตามการให้คาแนะนาในด้านความประพฤติของนักเรียน ให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้
6) กากับติดตามการวิเคราะห์ และวิจัยปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยประสานงานกับงานแนะแนวให้นักเรียน
ประสบความสาเร็จตามความสามารถของบุคคล
6) กากับติดตามการประสานงานกับงานแนะแนว เพื่อวางแผนติดตามผลนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนไปแล้ว
เพื่อปรับปรุงงานด้านกิจการนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7) กากับติดตามการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่กระทาดี ให้มีขวัญกาลังใจในการประกอบคุณงามความดี
8) กากับติดตามการวางแผนและจัดให้มีการรวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับกิจการนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน เพือ่ นาไปใช้
ในการพัฒนา ป้องกัน และแก้ปัญหาความประพฤตินักเรียน
9) กากับติดตามการวางแผนดาเนินการแก้ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงานกิจการนักเรียนร่วมกับคณะกรรมการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และประสานงานกับผู้บริหารโรงเรียนโดยสม่าเสมอ
10) กากับติดตามการประสานงานกับผู้ปกครอง แก้ไขปัญหาของนักเรียนและส่งเสริมพัฒนานักเรียนตามความสามารถ
ของแต่ละบุคคล
11) กากับติดตามการวางแผนเพื่อพัฒนา และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับเครือข่ายผู้ปกครอง
12) ควบคุม กากับ ติดตามการดาเนินงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรของกลุ่มฯ
13) กากับติดตามการดาเนินการแก้ไขปัญหาของนักเรียน ในกรณีที่ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มฯ หัวหน้ระดับ หรือหัวหน้า
คณะสี ไม่สามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาได้
14) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. นำยยรรยง ชำญวิรัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน
มีหน้าที่
รับนโยบายจากผู้อานวยการโรงเรียน ในการวางแผนจัดระบบงาน ควบคุม ดูแล ประสานงาน ติดตามประเมินผลงาน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนตลอดจนงานอื่นๆ ที่ผู้อานวยการสถานศึกษามอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เกิดประสิทธิผลในด้านต่างๆ
3. ที่ปรึกษำกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน
1. นายคมสันต์ ชุมอภัย
2. นางเบญจลักษณ์ ไกรศรีวรรธนะ
3. นายวิชิต เถาว์เมฆ
4. นายมนตรี อาจมนตรี

ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
ครู คศ.3

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
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5. นายสาคร ชานาญพล
6. นางพรทิพย์ ชาญวิรัตน์
7. นายปัฐฏิพนธ์ นนทะโคตร
8. นายบัณฑิต ฤทธิ์ศรี
9. นายยรรยง ชาญวิรัตน์

ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
รองผู้อานวยการ
ครู คศ.3

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการผู้ช่วยและเลขานุการ

4. คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน ประกอบด้วย
1. นายบัณฑิต ฤทธิ์ศรี
รองผู้อานวยการ
ประธานกกรมการ
2. นายยรรยง ชาญวิรัตน์
ครู คศ.3
รองประธานกรรมการ
3. นางพรทิพย์ ชาญวิรัตน์
ครู คศ.3
กรรมการ
4. นายเชาวรินทร์ ชินราษฎร์
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) นาเสนอจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อกาหนดทิศทางและแนวนโยบายในการดาเนินงานของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนต่อคณะผู้บริหารโรงเรียน
2) วางแผนนาแนวนโยบายของโรงเรียนในด้านการบริหารกิจการนักเรียนไปสู่การปฏิบัติ
3) ร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลแนวปฏิบัติต่างๆให้ทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งให้คาปรึกษาในการพัฒนางานตามปฏิทิน
ปฏิบัติงานทุกครั้ง
4) เป็นกรรมการที่ปรึกษา ให้คาแนะนางานทั่วไปของกลุ่มฯด้านต่างๆ
5) เสนอแนะความคิดเห็นและให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนในการดาเนินงานของกลุ่มฯ ตลอดจนเสริมสร้าง
ความเข้าใจกับบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอกโรงเรียน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
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5. งำนสำนักงำนกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 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
เจ้าหน้าที่ (งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน)
7. นางสาวจิราพร ปะนะสุนา
ครูผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่ (งานสารบรรณ)
มีหน้าที่
1) ดูแลความเรียบร้อยโดยทั่วไปในสานักงาน
2) จัดเก็บ รักษา เอกสารและวัสดุอุปกรณ์ภายในสานักงานให้เป็นระบบ เรียบร้อย สวยงาม
3) ประสานงานกับฝ่ายและงานต่างๆ ให้การดาเนินงานของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ
4) จัดทาทะเบียนหนังสือเข้า ออก ของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
5) จัดทาเอกสาร หรือหนังสือ คาสั่งต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
6) ทาบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน
7) ทาทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายทาบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ์
8) ตรวจสอบ จัดซื้อ ทาบัญชีพัสดุ ครุภัณฑ์ ตามแผนงานโครงการของกลุ่มฯ
9) จัดวางระบบแผนงานของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
10) ประสานงานและสนับสนุนการจัดการ งาน โครงการ ของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนให้ดาเนินไปด้วยความสะดวก
11) ประเมินผลงานโครงการของกลุ่มฯ และรายงานผลต่อรองผู้อานวยการฯ
12) จัดทาและดูแลงานควบคุมภายในของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
13) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบคุณภาพงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
14) ส่งเสริม การพัฒนาครูและบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานบริหารกิจการนักเรียน
15) จัดทาระบบข้อมูล – สถิติ ประวัตินักเรียนและข้อมูลนักเรียนในด้านต่างๆ เพื่ออานวยประโยชน์ต่อการบริหารงาน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
16) ประมวลผลและรายงานข้อมูลให้กับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อไปดาเนินการต่อไป
17) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. งำนระเบียบวินัยและแก้ไขพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ประกอบด้วย
1. นายเชาวรินทร์ ชินราษฎร์
ครู คศ.1
2. นายชัชชัย พระราช
ครู คศ.3
3. นางยุภาพร พรมแก้วมา
ครู คศ.3
4. นางสุภัทรา นิธิรุจโรจน์
ครู คศ.3
5. นายพิชิตชัย มโนสัสย
ครู คศ.3
6. นายสายันต์ สิมมา
ครู คศ.3
7. นายอนุชิต ผลภิญโญ
ครู คศ.1

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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8. นางสาวเบญจวรรณ สิมหลวง
ครู คศ.1
กรรมการ
9. นายพรพจน์ นฤมล
ครู คศ.1
กรรมการ
10. นายเทวสิทธิ์ วงศ์วรวิโรจน์
ครู คศ.1
กรรมการ
11. นายรวิภาส อภินันท์สวัสดิ์
ครู คศ.1
กรรมการ
12. นายจารุวัฒน์ บ่อดินดา
ครู คศ.1
กรรมการ
13. นายวีรวัฒน์ แสนจันทร์ฮาม
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
14. นายภัทรพงศ์ เยี่ยมยอด
ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
15. นายวุฒินันท์ จันทร์ดิษฐ์
ครูผู้ช่วย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
16. นายปรมะ วอหา
ครูอัตราจ้าง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
17. นางสาวณิพิสกุญช์ ธนาวุฒิธนภูมิ
ครูอัตราจ้าง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
1) จัดทาข้อมูลนักเรียนที่พฤติกรรมไม่เหมาะสม
2) จัดให้มีกาหนดวิธีการแก้ไขพฤติกรรมไม่เหมาะสมสาหรับนักเรียน
3) จัดทาหลักฐานการแก้ไขพฤติกรรมตามวิธีที่กาหนด
4) ติดตามเร่งรัดการมาโรงเรียน การเข้าห้องเรียนของนักเรียน
5) ประสานงานกับผู้ปกครอง ครูประจาชั้นเพื่อร่วมการแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน
6) จัดสารวัตรนักเรียน ช่วยเหลือ สนับสนุน การปฏิบัติงานของงานต่าง ๆ
7. เวรประจำวัน ประกอบด้วย
ผู้รับผิดชอบ วันจันทร์
นายคมสันต์ ชุมอภัย
นายสาคร ชานาญพล
1. นายอนุชิต ผลภิญโญ
2. นายจารุวัฒน์ บ่อดินดา
3. นายวุฒินันท์ จันทร์ดิษฐ์
ผู้รับผิดชอบ วันอังคำร
นายบัณฑิต ฤทธิ์ศรี
นางพรทิพย์ ชาญวิรัตน์
1. นายประจักษ์ ภูมิเวียงศรี
2. นายพิชิตชัย มโนสัย
3. นายวีระชัย ทิพยอาสน์
4. นายนัธทวัฒน์ ราชชารี
ผู้รับผิดชอบ วันพุธ
นางเบญจลักษณ์ ไกรศรีวรรธนะ
นายปัฐฏิพนธ์ นนทะโคตร
1. นายเทวสิทธิ์ วงศ์วรวิโรจน์
2. นายภัทรพงศ์ เยี่ยมยอด
3. นายวีรวัฒน์ แสนจันทร์ฮาม

ผู้อานวยการ
ครู คศ.3
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครูผู้ช่วย

ทีป่ รึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รองผู้อานวยการ
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.1
ครู คศ.1

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รองผู้อานวยการ
ครู คศ.3
ครู คศ.1
ครูผู้ช่วย
ครูอัตราจ้าง

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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ผู้รับผิดชอบ วันพฤหัสบดี
นายวิชิต เถาว์เมฆ
รองผู้อานวยการ
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
ครู คศ.1
กรรมการ
ผู้รับผิดชอบ วันศุกร์
นางเบญจลักษณ์ ไกรศรีวรรธนะ รองผู้อานวยการ
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 ประจาวันที่กาหนดให้ ที่บริเวณหน้ำประตูตอนเช้ำ ตั้งแต่เวลำ 07.30 น.
และหลังเลิกเรียน ร่วมกับครูเวรประจำวัน
2) ดูแลรักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยในสถานศึกษา
3) คุ้มครอง ดูแลสวัสดิภาพของนักเรียนโดยทั่วไป
4) แก้ไขปัญหา และควบคุมสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุร้ายภายใน และภายนอกบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาโดย
ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน
5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
8. งำนป้องกันและแก้ไขปัญหำสำรเสพติด ประกอบด้วย
นางเกษิณี สุดตาสอน
ครู คศ.3
ที่ปรึกษา
1. นายสายันต์ สิมมา
ครู คศ.3
ประธานกรรมการ
2. นางเอื้องบุษบา ชานาญพล
ครู คศ.3
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอภิสมัย เศษแหม่ง
ครู คศ.3
กรรมการ
4. นายชัชชัย พระราช
ครู คศ.3
กรรมการ
5. นายจารุวัฒน์ บ่อดินดา
ครู คศ.1
กรรมการ
6. นายรวิภาส อภินันท์สวัสดิ์
ครู คศ.1
กรรมการ
7. นายเชาวรินทร์ ชินราษฎร์
ครู คศ.1
กรรมการ
8. นายภัทรพงศ์ 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 การใช้สารเสพติดของนักเรียนเสนอรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
4) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
9. งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วย
1. นางสาวอภิสมัย เศษแหม่ง
ครู คศ.3
ประธานกรรมการ
2. นางปราณี วโรพัฒน์
ครู คศ.3
รองประธานกรรมการ
3. นางเอื้องบุษบา ชานาญพล
ครู คศ.3
กรรมการ
4. นางเกษิณี สุตาสอน
ครู คศ.3
กรรมการ
5. นางสุนิสา สาราญวงษ์
ครู คศ.3
กรรมการ
6. นางมลฤดี บุญเกาะ
ครู คศ.3
กรรมการ
7. นางสาวอิสราภรณ์ พรเพ็ง
ครู คศ.3
กรรมการ
8. นายพิชิตชัย มโนสัย
ครู คศ.3
กรรมการ
9. นายธนเดช ศิริสุนทร
ครู คศ.2
กรรมการ
10. นางสาวรัชนีพร พลเทพา
ครู คศ.2
กรรมการ
11. นายจารุวัฒน์ บ่อดินดา
ครู คศ.1
กรรมการ
12. นายรวิภาส 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. ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น
กรรมการ
19. นางสาวอุบลวรรณ โสภา
ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
20. นางสาวจิราพร ปะนะสุนา
ครูผู้ช่วย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
1) จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
2) รับ-ส่งต่อนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3) ให้การบริการ ด้านการให้คาปรึกษา และช่วยเหลือแก่ นักเรียน ผู้ปกครอง ในด้านการเรียน การประกอบอาชีพ
ทุนการศึกษา การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม การเยี่ยมบ้านนักเรียน หรือด้านอื่นๆตามความเหมาะสม
4) ดาเนินการ ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์จากกระบวนการดาเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5) ติดต่อ ประสานงานกับผู้ปกครอง หน่วยงานภายนอกเพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุด
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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10. งำนหัวหน้ำระดับชั้น ประกอบด้วย
1. นายเชาวรินทร์ ชินราษฎร์
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
ครู คศ.3
กรรมการ
(หัวหน้าระดับชั้น ม.5)
6. นายชัชชัย พระราช
ครู คศ.3
กรรมการ
(หัวหน้าระดับชั้น ม.6)
มีหน้าที่
1) ทาหน้าที่เป็นกรรมการบริหารกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
2) เป็นกรรมการจัดครูที่ปรึกษาในระดับชั้น
3) เป็นผู้ประสานงานระหว่างกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนกับครูที่ปรึกษาในระดับชั้น
4) ดาเนินการแก้ปัญหานักเรียน ในกรณีที่ครูที่ปรึกษาไม่สามารถดาเนินการได้
5) ดาเนินการปกครองนักเรียนในระดับชั้นที่รับผิดชอบร่วมกับคณะครูที่ปรึกษาให้เป็นไปตามแผนงานและโครงการที่วางไว้
6) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และหน่วยงานภายนอก
ในอันที่จะก่อให้เกิดผลดีต่อนักเรียนในระดับชั้นที่รับผิดชอบ
7) ดูแล สวัสดิการของนักเรียนในระดับชั้น
8) ควบคุมดูแลเกี่ยวกับความประพฤติและระเบียบวินัยของนักเรียน หาทางป้องกันมิให้นักเรียนประพฤติหรือกระทาผิด
ระเบียบของโรงเรียน
9) เสริมสร้างขวัญและกาลังใจให้กับครูและนักเรียนที่ประกอบคุณงามความดี
10) จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนในระดับชั้น
11) จัดประชุมปรึกษาหารือร่วมกับครูในระดับ เพื่อเตรียมการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาของระดับชั้น
12) จัดประชุม อบรมนักเรียนในระดับชั้นประจาสัปดาห์
13) ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่แก่รองหัวหน้าระดับ
14) ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในระดับ
15) จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
16) รับส่งต่อนักเรียนจากครูที่ปรึกษาตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
17) ให้การบริการด้านการให้คาปรึกษาและช่วยเหลือแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ในด้านการเรียน การประกอบอาชีพ
ทุนการศึกษา การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม การเยี่ยมบ้านนักเรียน หรือด้านอื่น ๆตามความเหมาะสม
18) ดาเนินการ ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์จากกระบวนการแนะแนว
19) ดูแล และควบคุมพฤติกรรมการมาสายของนักเรียน
20) บันทึกข้อมูลสถิติต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อเป็นข้อมูลในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ต่อไป
21) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
11. งำนคณะสี ประกอบด้วย
1. นายยรรยง ชาญวิรัตน์
2. นายสายันต์ สิมมา
3. นายอนุชิต ผลภิญโญ

ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.1

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
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 และกระตุ้นเตือนให้นักเรียนในคณะสีรู้จักการปกครองตนเองแบบพี่ปกครองน้องเพื่อให้เกิดความรัก
ความสามัคคี ความผูกพันในสถาบัน
3) ส่งเสริมให้นักเรียนในคณะสีมีจิตสานึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อโรงเรียน และสังคม
4) รับผิดชอบ ดูแล ความสะอาด ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
5) จัดครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจาวันในจุดต่างๆ ตามที่กลุ่มฯ กาหนด
6) ดาเนินการจัดแถว และประกอบพิธีกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้า ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
7) ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันในด้านต่าง ๆ เช่น การแข่งขันกีฬา ดนตรี ตอบปัญหาวิชาการและอื่น ๆ
เพื่อให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
8) จัดตัวแทนคณะสีในการเชิญธงชาติ และการทากิจกรรมตอนเช้า
9) ดูแลควบคุมความประพฤติและแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนให้อยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียนและอยู่ในกรอบอันดีงาม
ของสังคม
10) ดูแลควบคุมในด้านการแต่งกายของนักเรียน ตลอดจนทรงผม และการใช้เครื่องประดับต่าง ๆ ของนักเรียนให้ถูกต้อง
ตามระเบียบของโรงเรียน
11) ดูแลและควบคุมพฤติกรรมการมาสายของนักเรียน
12) บันทึกข้อมูล สถิติต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของนักเรียน เพื่อเป็นข้อมูลในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ต่อไป
13) ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
14) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
12. งำนศูนย์ยุติธรรมสมำนฉันท์ในโรงเรียนและสถำนพินิจ ประกอบด้วย
1. นางกมลวรรณ สิมมาคา
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) ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการดาเนินงานของโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ส่วนราชการ สถานพินิจ หน่วยงาน
ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างการเข้าถึงความยุติธรรมของนักเรียนโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
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2) เฝ้าระวัง และป้องกันปัญหาอาชญากรรม การทุจริต และประพฤติกรรมมิชอบของนักเรียน และการกระทาผิด
กฎหมายต่าง ๆ
3) พิจารณาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหาความไม่เป็นธรรมของนักเรียนโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม และรับแจ้งเบาะแส
ข้อมูลการกระทาผิดกฎหมายต่าง ๆ ตลอดจนการช่วยเหลือ ดูแล ให้คาแนะนา และแก้ไขปัญหาแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน
หรือผู้ที่ต้องการคาแนะนาด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม หรือประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4) ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทตามที่คู่กรณีร้องขอเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน โดยให้ดาเนินการ
ตามกระบวนการสร้างความสมานฉันท์ หรือจัดการความขัดแย้งในโรงเรียน
5) ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุน สอดส่องดูแลผู้กระทาความผิดหรือที่เคยกระทาความผิดให้กลับตนเป็นเยาวชนที่ดี
และไม่หวนกลับไปกระทาผิดอีก
6) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย และข้อมูลข่าวสารด้านยุติธรรมชุมชน และเสริมสร้างแนวทางสมานฉันท์แก่นักเรียน
และชุมชน
7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น 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 เพิ่มพร
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 บ่อดินดา
ครู คศ.1
กรรมการ
10. นางสาวปวิตา ดรหลักคา
ครู คศ.1
กรรมการ
11. นางพิชญา หัสจรรย์
ครู คศ.1
กรรมการ
12. นางสาวหงส์ฟ้า คาสาโรง
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 ให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน
2) ดูแล แนะนา ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ การดาเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ภายในกฎระเบียบของโรงเรียน ว่าด้วยงานคณะกรรมการนักเรียน พร้อมทั้งสร้างเสริมขวัญกาลังใจในการทางานแก่
คณะกรรมการนักเรียน
3) จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเตือน ปลูกฝังจิตสานึกในการทางานร่วมกัน ปลูกฝังคุณลักษณะของการเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
ในแนวทางของการปกครองระบบประชาธิปไตย
4) ประสานความเข้าใจในการดาเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน กับฝ่าย/หน่วยงานอื่น หรือบุคลากรทั้งภายในและ
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ภายนอกโรงเรียน
5) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามหลักสูตร
14. งำนวินัยจรำจร ประกอบด้วย
นายไพบูลย์ มุมอ่อน
ครู คศ.3
ที่ปรึกษา
นายมนตรี อาจมนตรี
ครู คศ.3
ที่ปรึกษา
นายยรรยง ชาญวิรัตน์
ครู คศ.3
ที่ปรึกษา
1. นายเชาวรินทร์ ชินราษฎร์
ครู คศ.1
ประธานกรรมการ
2. นายสายันต์ สิมมา
ครู คศ.3
รองประธานกรรมการ
3. นายพิชิตชัย มโนสัย
ครู คศ.3
กรรมการ
4. นายอุทัย สรรพสมบัติ
ครู คศ.2
กรรมการ
5. ว่าที่ ร.ต.สถิตพงษ์ ศรีจิวังษา
ครู 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) ควบคุมดูแลและอานวยความสะดวกในด้านการจราจรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนและบุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการจราจร
3) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ก

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. คณะทางานสานักงานทุกคน
กรรมการ
7. นางสาวมัลลิกามาศ เทียมรินทร์
ครู คศ.2
กรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวจุรีมาศ จาปาพันธ์
ครูอัตราจ้าง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
1) ติดต่อ ประสานงาน ระหว่างกลุ่มฯ กับชุมชน องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลด้านสวัสดิภาพของนักเรียน
2) จัดตั้งผู้แทนผู้ปกครองเป็นคณะกรรมการระดับห้องเรียน ระดับชั้น และระดับโรงเรียน เป็นเครือข่ายผู้ปกครอง
3) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการแก้ปัญหาให้แก่นักเรียน
4) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง นักเรียน และโรงเรียน
5) ระดมทรัพยากรทุกๆ ด้านจากผู้ปกครอง เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพนักเรียน
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6) จัดกิจกรรมในการเสริมสร้างความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน
7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น 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 วงศ์วรวิโรจน์
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) ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการ To Be Number One
2) จัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโครงการ To Be Number One
3) ดาเนินแนวทางและนโยบายเพื่อสนันสนุนการดาเนินงานโครงการ To Be Number One
4) ร่วมเป็นเจ้าภาพและส่งผลงานเข้าประกวดในกิจกรรมโครงการ To Be Number One
5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
17. งำนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประกอบด้วย
1. นางจุฬาลักษณ์ การอรุณ
ครู คศ.3
2. นายสุพัฒน์ เพิ่มพร
ครู คศ.3
3. นางกมลวรรณ สิมมาคา
ครู คศ.3
4. นายสังเวียน หมื่นศรี
ครู คศ.2
5. นางทิวาวรรณ หล้าอภัย
ครู คศ.3
6. นางสาวณัฏฐินี ลีปา
ครู คศ.3
7. นางนกแก้ว ยอดสุวรรณ
ครู คศ.2
8. นายธนเดช ศิริสุนทร
ครู คศ.2
9. นางสุพัตรา จันทวัน
ครู คศ.1
10. นางปาลินรดา ศรีสงคราม
ครูอัตราจ้าง
11. นางสาวแคธริยา บุญทวี
ครู คศ.2
12. นายพรพจน์ นฤมล
ครู คศ.1
13. นางสาวนิภาดา นิมิตหมื่นไว ครูอัตราจ้าง
มีหน้าที่
1) จัดทาแผนงาน/โครงการเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
2) จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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3) ประสานงานกับวัดต่างๆ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและฝึกอบรมด้านศีลธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน
4) จัดกิจกรรมยกย่อง/ประกาศเกียรติคุณให้กาลังใจนักเรียนที่ประพฤติและเป็นแบบอย่างที่ดีกับนักเรียนอื่นๆ
5) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นผู้นา และผู้ตามที่ดีให้กับนักเรียน
6) จัดให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ และปฏิบัติธรรมทางพุทธศาสนาเป็นประจาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง รวมทั้งวันสาคัญ
ทางศาสนา
7) จัดกิจกรรมส่งเสริมเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม
8) ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
9) ประเมินผลกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม จากพฤติกรรมนักเรียน
18. งำนจัดระบบควบคุมภำยในกลุ่มงำน
1. นายยรรยง ชาญวิรัตน์
2. นายวราวุฒิ พลตรี
3. นายสายันต์ สิมมา
4. นางสาวอภิสมัย เศษแหม่ง
5. นายธนเดช ศิริสุนทร
6. นายเชาวรินทร์ ชินราษฎร์
7. นายอนุชิต ผลภิญโญ
8. นางจุฬาลักษณ์ การอรุณ

ครู คศ.3
ครู คศ.2
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.2
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.3

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

19. งำนโครงกำรเยำวชนจิตอำสำ
1. นายเชาวรินทร์ ชินราษฎร์
2. นายชัชชัย พระราช
3. นางปิยวรรณ พระราช
4. นางสาวมัลลิกามาศ เทียมรินทร์
5. นางสาวสิริญญา บาลธนะจักร์
6. นายพิชิตชัย มโนสัย
7. นายสายันต์ สิมมา
8. นายวราวุฒิ พลตรี
9. นายภัทรพงศ์ เยี่ยมยอด
10. นายวุฒินันท์ จันทร์ดิษฐ์
11. นายปรมะ วอหา
12. นายอนุชิต ผลภิญโญ
13. นายจารุวัฒน์ บ่อดินดา
14. นางสาวจีรนันท์ ภาคพรหม
15. นายกฤษฎา ลาปะ
16. นางสาวอุบลวรรณ โสภา
17. นางสาวจิราพร ปะนะสุนา

ครู คศ.1
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.2
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.1
ครูผู้ช่วย
ครูอัตราจ้าง
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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มีหน้าที่
1) เรียนรู้แนวพระราชดาริและหลักการทรงงานด้านจิตอาสาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถ
2) วางแผนการทากิจกรรมจิตอาสาและประกาศให้นักเรียน ครู ผู้บริหารทราบถึงแนวทางการดาเนินกิจกรรมร่วมกัน แบ่งงาน
ตามความรับผิดชอบ ลงมือปฏิบัติตามแผน ประเมินความก้าวหน้าและรายงานผลการดาเนินงานให้ฝ่ายบริหารทราบ
3) กาหนดเป้าหมายในการทากิจกรรมจิตอาสาให้ชัดเจน โดยมุ่งให้นักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น มีจิตอาสา
คิดและร่วมมือ เสียสละเวลาช่วยเหลือผู้อื่นในการทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
4) คัดเลือกครูและนักเรียนแกนนา โดยพิจารณาผู้ที่มีภาวะผู้นา มีทัศนคติที่ดีต่อกิจกรรมจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งการ
กระทาและวาจา เป็นที่ยอมรับของสมาชิกในโรงเรียน
5) ส่งเสริมสนับสนุนและเสริมแรงทางบวก ชมเชย ยกย่อง ให้เกียรติเพื่อเป็นกาลังใจในการปฏิบัติงาน ติดตาม นิเทศ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติงานจิตอาสา รับฟังความก้าวหน้าในการพัฒนางานจิตอาสา
6) สร้างความตระหนัก ชี้ให้เห็นถึงความสาคัญและประโยชน์ในการทากิจกรรมจิตอาสาแก่นักเรียน ครู บุคลากร ผู้บริหาร
ครอบครัวและชุมชนได้
7) ปลูกฝังจิตสานึกด้านจิตอาสาในกระบวนการเรียนการสอนแก่นักเรียน กระตุ้นและสร้างการรับรู้ตลอดเวลาทั้งการสื่อสาร
อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งภายในโรงเรียนและชุมชน
8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
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กลุ่มบริหำรแผนและงบประมำณ
1. นำงเบญจลักษณ์ ไกรศรีวรรธนะ
รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรแผนและงบประมำณ
มีหน้าที่
1) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารแผนและงบประมาณของโรงเรียน
2) เป็นที่ปรึกษาของผู้อานวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานงบประมาณของโรงเรียน
3) รับแนวปฏิบัติจากผู้อานวยการโรงเรียนเพื่อกากับดูแล ติดตามงานในสายงานที่รับผิดชอบ
4) ควบคุมดูแล ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารแผนและงบประมาณ
5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. นำยปัฐฏิพนธ์ นนทะโคตร ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรแผนและงบประมำณ
มีหน้าที่
รับนโยบายจากผู้อานวยการโรงเรียน ในการวางแผนจัดระบบงาน ควบคุม ดูแล ประสานงาน ติดตามประเมินผลงาน
กลุ่มบริหารแผนและงบประมาณ ตลอดจนงานอื่นๆ ที่ผู้อานวยการสถานศึกษามอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เกิดประสิทธิผลในด้านต่างๆ
3. คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรแผนและงบประมำณ ประกอบด้วย
1. นางเบญจลักษณ์ ไกรศรีวรระนะ
รองผู้อานวยการ
2. นายปัฐฏิพนธ์ นนทะโคตร
ครู คศ.3
3. นางสุกัญญา พลแดง
ครู คศ.3
4. นางสาวศศิธร ชาแท่น
ครู คศ.2
5. นางจันทร์ทิพย์ ลอยเมฆ
ครู คศ.3
6. นายพิฑูรย์ โสภา
ครู คศ.3
7. นายวิระ วรรณสิงห์
ครู คศ.3
8. นางธนาภรณ์ วรรณสิงห์
ครู คศ.3
9. นายกฤษฏ์ ภัทรนุกูลกิจ
ครู คศ.3
10. นางสาวประครอง เครือชมภู
ครู คศ.2
11. นางสาวหงส์ฟ้า คาสาโรง
ครูผู้ช่วย
12. นางสาวศิรินประภา กงชา
ครู คศ.3
13. นางรุ่งอรุณ นนทะโคตร
ครู คศ.3

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

4. งำนสำนักงำนกลุ่มบริหำรแผนและงบประมำณ ประกอบด้วย
1. นางธนาภรณ์ วรรณสิงห์
ครู คศ.3
หัวหน้างาน
2. นางรุ่งอรุณ นนทะโคตร
ครู คศ.3
เจ้าหน้าที่
3. นางสาวภูษณิศา ภูตาเลิศ
ครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่
4. นางสาวหงส์ฟ้า คาสาโรง
ครู คศ.1
เจ้าหน้าที่
มีหน้าที่
1) จัดทาทะเบียนคุมและจัดทาแฟ้มเอกสารหนังสือรับ-ส่งของกลุ่มบริหารแผนและงบประมาณ
2) ประสานงาน แจ้งหนังสือเวียนต่างๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
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3) จัดทาวาระการประชุม บันทึกและรายงานการประชุมของกลุ่มบริหารแผนและงบประมาณเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามลาดับ
4) รับผิดชอบการเบิก-จ่ายพัสดุ ตรวจสอบและรายงานพัสดุครุภัณฑ์ประจาปีของกลุ่มบริหารแผนและงบประมาณ
5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5. งำนกำรเงิน ประกอบด้วย
1. นางสาวศศิธร ชาแท่น
ครู คศ.2
หัวหน้างาน
2. นางสุนิสา สาราญวงษ์
ครู คศ.3
รองหัวหน้างาน
3. นายพิฑูรย์ โสภา
ครู คศ.3
เจ้าหน้าที่
4. นางสาวศิรินประภา กงชา
ครู คศ.3
เจ้าหน้าที่
5. นางธนาภรณ์ วรรณสิงห์
ครู คศ.3
เจ้าหน้าที่
6. นายกฤษฏ์ ภัทรนุกุลกิจ
ครู คศ.3
เจ้าหน้าที่
7. นางสาวประครอง เครือชมภู
ครู คศ.2
เจ้าหน้าที่
8. นางสาวหงส์ฟ้า คาสาโรง
ครู คศ.1
เจ้าหน้าที่
มีหน้าที่
1) เบิกจ่ายและอนุมัติงบประมาณ
1.1) จัดทาแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส โดยกาหนดปฏิบัติงานรายเดือนให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ แล้วสรุปแยกเป็นรายไตรมาส เป็นงบบุคลากร งบอุดหนุน งบลงทุน (แยกเป็นค่าครุภัณฑ์
และค่าก่อสร้าง) และงบดาเนินการ (นโยบายพิเศษ)
1.2) เสนอแผนการใช้งบประมาณวงเงินรวมเพื่อขออนุมัติเงินประจางวดเป็นรายไตรมาสผ่าน
เขตพื้นที่การศึกษาไปยังคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวบรวมเสนอต่อสานักงบประมาณ
1.3) เบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจาปี และอนุมัติการใช้งบประมาณ
การศึกษาตามประเภทและรายการตามที่ได้รับงบประมาณ
2) เงินโอนงบประมาณ การโอนเงินให้เป็นไปตามขั้นตนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
3) การบริหารการเงิน
การเบิกจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การนาส่งเงิน การโอนเงิน การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
ให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
งานการเงินมีการแยกเป็นงานการเงินงบประมาณและงานการเงินนอกงบประมาณ
 งานการเงินงบประมาณ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ดังนี้
- รับผิดชอบเกี่ยวกับเงินงบประมาณ
- ประสานงานเรื่องเงินกับหน่วยงานต่างๆ
- ทาหลักฐานเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
- ดาเนินเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายประจาปีของข้าราชการครูและแจกแบบชาระเงิน ให้แก่บุคลากรทุกคน
- เป็นที่ปรึกษาของรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารแผนและงบประมาณเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณ
- จัดทาปฏิทินปฏิบัติงานของงานการเงินโรงเรียน
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 งานการเงินนอกงบประมาณ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ดังนี้
- รับผิดชอบเงินรายได้สถานศึกษา
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- รับ / จ่าย เงินรายได้สถานศึกษา
- ควบคุมการเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน
- รับ , ส่ง เงินหักภาษี ณ ที่จ่าย
- ส่งเงินที่เป็นรายได้แผ่นดิน
- ตรวจความถูกต้องของรายงานการเดินทางไปราชการและควบคุมการเบิกจ่ายอย่างประหยัด
- ติดตามทวงถามใบสาคัญคู่จ่ายจากหน่วยงานต่างๆ
- ควบคุมการยืมเงินรายได้สถานศึกษาให้เป็นไปตามสัญญาการยืมเงิน
- จ่ายค่าจ้างชั่วคราว
- ทาสมุดคุมการจ่ายเงินกระแสรายวัน
- ทาสมุดคุมการรับ – จ่าย เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- งานเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้
- งานอื่นๆ ทีได้รับมอบหมาย
6. งำนบัญชี ประกอบด้วย
1. นางจันทร์ทิพย์ ลอยเมฆ
ครู คศ.3
หัวหน้างาน
2. นางสาวศิรินประภา กงชา
ครู คศ.3
เจ้าหน้าที่
3. นางสุนิสา สาราญวงษ์
ครู คศ.3
เจ้าหน้าที่
มีหน้าที่
1) จัดทาบัญชี
1.1) ตั้งยอดบัญชีระหว่างปีงบประมาณ ทั้งการตั้งยอดภายหลังการเปิดบัญชีงบประมาณปีก่อน
และการตั้งยอดก่อนการปิดบัญชีงบประมาณปีก่อน
1.2) ปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณ โอนปิดบัญชีเงินนอกงบประมาณเข้าบัญชีทุน และบัญชีเงิน
รับฝาก และเงินประกัน ตั้งยอดบัญชีสินทรัพย์ที่เป็นบัญชีวัสดุ หรือบัญชีสินค้าคงเหลือ และบัญชี สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนพร้อมทั้ง
จัดทาใบสาคัญการลงบัญชีทั่วไป โดยใช้จานวนเงินตามรายการหลังการปรับปรุง
1.3) บันทึกเปิดบัญชีคงค้าง (พึงรับพึงจ่าย : Accrual Basis) โดยบันทึกรายการด้านเดบิตในบัญชี
แยกประเภท (หนี้สิน ทุน รายได้)
1.4) บันทึกบัญชีประจาวันให้ครอบคลุมการรับเงินงบประมาณการรับรายได้จากการขายสินค้า
หรือการให้บริการ การรับเงินรายได้ การจ่ายเงินงบประมาณ การจ่ายเงินงบประมาณให้ยืม การจ่ายเงินนอกงบประมาณ ให้ยืม
การซื้อวัสดุ หรือสินค้าคงเหลือ เงินทดรองจ่าย เงินมัดจา และ ค่าปรับ รายได้จากเงินกู้ของรัฐ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน การรับเงิน
บริจาค การรับเงินรายได้แผ่นดิน การถอนเงินรายได้แผ่นดิน การเบิกเงินงบประมาณแทนกัน การจ่ายเงินให้หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
ตามระบบการควบคุมการเงิน การรับเงินความผิดทางละเมิด
1.5) สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันทาการ สรุปรายรับ หรือรายจ่ายผ่านไปบัญชีแยก
ประเภท เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง สาหรับรายการอื่น และรายการในสมุดรายวันทั่วไปให้ผ่านรายการเข้าบัญชี
แยกประเภท ณ วันทาการสุดท้ายของเดือน
1.6) ปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยปรับรายการบัญชีรายได้จากงบประมาณค้างรับ
ค่าใช้จ่าย/รับ ที่ได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า/ รายได้ค้างรับ วัสดุหรือสินค้า ที่ใช้ไประหว่างงวดบัญชี ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจาหน่าย ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
1.7) ปิดบัญชีรายได้ และค่าใช้จ่ายเพื่อบันทึกบัญชีรายได้สูงกว่า (ต่ากว่า) ค่าใช้จ่ายในงวดบัญชี
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และปิดรายการได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายงวดบัญชีสูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม แล้วให้โอนบัญชี รายได้แผ่นดินนาส่งคลังเข้า
บัญชีรายได้แผ่นดิน หากมียอดบัญชีคงเหลือให้โอนเข้าบัญชีรายได้แผ่นดินรอนาส่งคลังตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสด
และเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือประจาวัน และงบพิสูจน์ยอดฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี
แยกประเภททั่วไป และ การตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีย่อยและทะเบียน
1.8) แก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชี จากการที่เขียนข้อความผิดหรือตัวเลขผิด
จากการบันทึกตัวเลขผิดช่องบัญชีย่อยแต่ยอดรวมถูก โดยการขีดฆ่าข้อความ หรือตัวเลขผิดลงลายมือช่อย่อกากับ พร้อมวัน เดือน
ปี แล้วเขียนข้อความหรือตัวเลขที่ถูกต้อง
2) การจัดทารายงานการเงินและงบประมาณ
2.1 จัดทารายงานประจาเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกัดสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน และ
กรมบัญชีกลางในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปโดยจัดทารายงานรายได้แผ่นดิน รายงานรายได้และค่าใช้จ่ายรายงานเงินประจางวด
2.2 จัดทารายงานประจาปี โดยจัดทางบแสดงฐานะการเงิน จัดทางบแสดงผลการ
ดาเนินงานทางการเงินงบกระแสเงินสดจัดทาโดยวิธีตรง จัดทาหมายเหตุประกอบงบการเงิน และจัดส่งรายงาน ประจาปี ให้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านเขตพื้นที่การศึกษา และจัดส่งสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน และกรมบัญชีกลาง
ตามกาหนดระยะเวลาที่กาหนด
2.3 การจัดและจัดหาแบบพิมพ์ขึ้นใช้เอง เว้นแต่เป็นแบบพิมพ์กลางที่เขตพื้นที่การศึกษา
หรือหน่วยงานต้นสังกัดหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทาขึ้นเพื่อจาหน่ายจ่ายแจก
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
ครู คศ.3
เจ้าหน้าที่
4. นางสาวศมนกานต์ คามูล
ครู คศ.2
เจ้าหน้าที่
5. นางสาวสมนึก สิมพงษ์
ครู คศ.1
เจ้าหน้าที่
6. นายนัธทวัฒน์ ราชชารี
ครู คศ.1
เจ้าหน้าที่
7. นางสาวหงส์ฟ้า คาสาโรง
ครู คศ.1
เลขานุการ
8. นางสาวมลฤดี แข็งขัน
ลูกจ้างชั่วคราว
ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
1) การจัดทาระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา
1.1) ตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากรขึ้นสารวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้างทั้งหมด
เพื่อทราบสภาพการใช้งาน
1.2) จาหน่าย บริจาค หรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีที่หมดสภาพหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์
1.3) จัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สินที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ทั้งที่ซื้อหรือจัดหาจาก
เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนที่ได้จากการบริจาคที่ยังไม่ได้บันทึกคุมไว้โดยบันทึกทะเบียนคุมราคา วันเวลา
ที่ได้รับสินทรัพย์
1.4) จดทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุสาหรับที่ดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้างในกรณีที่ยังไม่ดาเนิน
การ และที่ยังไม่สมบูรณ์ให้ประสานกับกรมธนารักษ์ หรือสานักงานธนารักษ์จังหวัดเพื่อดาเนินการให้เป็นปัจจุบัน และให้จัดทา
ทะเบียนคุมในส่วนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน
1.5) จัดทาระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษา
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1.6) จัดทาระเบียบการใช้ทรัพย์สินที่เกิดจากการจัดการของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษามีความพร้อม
2) การจัดหาพัสดุ
2.1) วิเคราะห์แผนงาน งาน/โครงการ ที่จัดทากรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง เพื่อตรวจดูกิจกรรม
ที่ตอ้ งใช้พัสดุที่ยังไม่มีตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน และเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดตามมาตรฐานกลาง
2.2) จัดทาแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดุทั้งในส่วนที่สถานศึกษาจัดหาเองและร่วมมือกับสถานศึกษา
หรือหน่วยงานอื่นจัดหา
3) การกาหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง
3.1) จัดทาเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างในกรณีที่เป็นแบบมาตรฐาน
3.2) ตั้งคณะกรรมการขึ้นกาหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการในกรณีที่ไม่เป็นแบบมาตรฐาน
โดยดาเนินการไปตามระเบียบ
3.3) จัดซื้อจัดจ้าง โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะ ประกาศ จ่าย/
ขายแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ จัดทาสัญญาและเมื่อตรวจรับงานให้มอบเรื่อง
แก่เจ้าหน้าที่การเงินฏีกาเบิกเงินเพื่อจ่ายแก่ผู้ขาย/ผู้จ้าง
4) การควบคุม บารุงรักษา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4.1) จัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน
4.2) กาหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
4.3) กาหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบบและแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปีอย่างสม่าเสมอทุกปี
4.4) ตรวจสอบสภาพและบารุงรักษาและซ่อมแซมทั้งก่อนและหลังการใช้งานสาหรับทรัพย์สินที่มีสภาพ
ไม่สามารถใช้งานได้ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาและทาจาหน่าย หรือขอรื้อถอนกรณีเป็นสิ่งปลูกสร้าง
5) จัดทาทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ ทั้งหมดของโรงเรียน
6) ลงทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ ทั้งหมดของโรงเรียน
7) ดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดซ่อม พัสดุครุภัณฑ์
8) ดาเนินการเบิก จ่าย วัสดุสานักงานให้หน่วยงานต่างๆ
9) เป็นที่ปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่พัสดุในหน่วยงานอื่นๆ
10) บารุง รักษา พัสดุ ครุภัณฑ์
11) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
8. งำนจัดทำและเสนอของบประมำณ ประกอบด้วย
1. นายวิระ วรรณสิงห์
ครู คศ.3
2. นางธนาภรณ์ วรรณสิงห์
ครู คศ.3
3. นายพิฑูรย์ โสภา
ครู คศ.3
4. นางรุ่งอรุณ นนทะโคตร
ครู คศ.3
5. นางสาวประครอง เครือชมภู
ครู คศ.2
6. นางสาวหงส์ฟ้า คาสาโรง
ครู คศ.1
7. นางสาวสรัญญา พินาธุวงค์
ครู คศ.1

หัวหน้างาน
รองหัวหน้างาน
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
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มีหน้าที่
1) วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือสถานศึกษา ได้แก่ เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) ศึกษาข้อตกลงผลการปฏิบัติงานและเป้าหมายการให้บริการสาธารณะทุกระดับ ได้แก่เป้าหมายการให้บริการ
สาธารณะ (Public Service Agreement : PSA) ข้อตกลงการจัดทาผลผลิต (Service Delivery Agreement : SDA) ข้อตกลง
ผลการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่ และผลการดาเนินงานของสถานศึกษาที่ต้องดาเนินการ เพื่อให้บรรลุข้อตกลงที่สถานศึกษาทากับ
เขตพื้นที่การศึกษา
3) ศึกษาวิเคราะห์ การจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขตพื้นที่การศึกษาและตาม
ความต้องการของสถานศึกษา
4) วิเคราะห์ผลการดาเนินงานของสถานศึกษาตามข้อตกลงที่ทากับเขตพื้นที่การศึกษา ด้านปริมาณ คุณภาพ เวลา
ตลอดจนต้นทุน ซึ่งต้องคานวณต้นทุนผลผลิตขององค์กร และผลผลิตงาน/โครงการ
9. งำนแผนงำน (แผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนำกำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำรประจำปี) ประกอบด้วย
1. นางสาวชวาลา น้อยหมากหญ้า
ครู คศ.3
ประธานกรรมการ
2. นางพักตร์วิภา พาเบ้า
ครู คศ.3
รองประธานกรรมการ
3. นายธารา ศศิวรกานต์
ครู คศ.3
กรรมการ
4. นายยรรยง ชาญวิรัตน์
ครู คศ.3
กรรมการ
5. นางนิตินันท์ รักแพทย์
ครู คศ.3
กรรมการ
6. นายกญพัทธ์ ศรีคราม
ครู คศ.3
กรรมการ
7. นายอรพินท์ จิตรัตน์พิพัฒน์
ครู คศ.3
กรรมการ
8. นางสาววัชราภรณ์ แสงพันธ์
ครู คศ.3
กรรมการ
9. นางยุวดี จันทร์โพธิ์
ครู คศ.3
กรรมการ
10. นางสาววัชรา หงษ์เวียง
ครู คศ.3
กรรมการ
11. นางสาวรัชนีพร พลเทพา
ครู คศ.2
กรรมการ
12. นางสาวแคธริยา บุญทวี
ครู คศ.2
กรรมการ
13. นายวีรชัย ทิพยอาสน์
ครู คศ.1
กรรมการ
14. นายรวิภาส อภินันท์สวัสดิ์
ครู 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 คามูล
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 และศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
2) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา (SWOT) และประเมินสถานภาพ
ของสถานศึกษาจัดทาแผนกลยุทธ์
3) กาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าประสงค์ ( Corpotate Objective) ของสถานศึกษา
4) กาหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา
5) กาหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และตัวชี้วัดความสาเร็จ (Key performance Indicators : KPlS)
โดยจัดทาเป็นข้อมูลสารสนเทศ
6) กาหนดเป้าหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณ คุณภาพ และผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษาที่จะทาร่างข้อตกลงกับเขตพื้นที่การศึกษา
7) จัดทารายละเอียดโครงสร้าง แผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก
8) จัดให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงและนาเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
9) เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
10. กำรจัดสรรงบประมำณ ประกอบด้วย
1. นางสาวชวาลา น้อยหมากหญ้า
ครู คศ.3
ประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร ชาแท่น
ครู คศ.2
รองประธานกรรมการ
3. นางจินตนา เถาว์เมฆ
ครู คศ.3
กรรมการ
4. นางเอื้องบุษบา ชานาญพล
ครู คศ.3
กรรมการ
5. นางนงนุช ฐากุลธเนศ
ครู คศ.3
กรรมการ
6. นางจุฬาลักษณ์ การอรุณ
ครู คศ.3
กรรมการ
7. นางสาววัชราภรณ์ แสงพันธ์
ครู คศ.3
กรรมการ
8. นางรุ่งอรุณ นนทะโคตร
ครู คศ.3
กรรมการ
9. นายสายันต์ สิมมา
ครู คศ.3
กรรมการ
10. นางจันทร์ทิพย์ ลอยเมฆ
ครู คศ.3
กรรมการ
11. นางสาวเบญจวรรณ สิมหลวง
ครู คศ.1
กรรมการ
12. นางนิตินันท์ รักแพทย์
ครู คศ.3
กรรมการ
13. นางสาวศมนกานต์ คามูล
ครู คศ.2
กรรมการ
14. นางพักต์วิภา พาเบ้า
ครู คศ.3
กรรมการและเลขานุการ
15. นางสาวรัชนีพร พลเทพา
ครู คศ.2
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
16. นางสาวสรัญญา พินาธุวงค์
ครู คศ.1
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
17. นายกฤษฎา ลาปะ
ครูผู้ช่วย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
1) จัดทาข้อตกลงบริการผลผลิตของสถานศึกษากับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อได้รับงบประมาณ
2) ศึกษาข้อมูลการจัดสรรงบประมาณที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งผ่านเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งให้
สถานศึกษาทราบในเรื่องนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการจัดสรรงบประมาณ
3) ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจากหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรที่เขตพื้นที่การศึกษาแจ้ง ตลอดจน
ตรวจสอบวงเงินนอกงบประมาณที่ได้จากแผนการระดมทรัพยากร

42
4) วิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจงานที่จะต้องดาเนินการตามมาตรฐานโครงสร้างสายงาน และตามแผนงาน งานโครงการ
ของสถานศึกษา เพื่อจัดลาดับความสาคัญ และกาหนดงบประมาณ ทรัพยากรของแต่ละสายงาน งานโครงการ ให้เป็นไปตาม
กรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ และวงเงินนอกงบประมาณตามแผนระดมทรัพยากร
5) ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF) ให้สอดคล้องกับ กรอบวงเงินที่ได้รับ
6) จัดทารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ซึ่งระบุแผนงานโครงการที่สอดคล้องวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
และวงเงินนอกงบประมาณที่ได้รับตามแผนระดมทรัพยากร
7) จัดทาข้อร่างตกลงผลผลิตของหน่วยงานภายในสถานศึกษา และกาหนดผู้รับผิดชอบ
8) นาเสนอแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ และร่างข้อตกลงผลผลิตขอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา
9) แจ้งจัดสรรวงเงินและจัดทาข้อตกลงผลผลิตให้หน่วยงานภายในสถานศึกษารับไปดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ
11. กำรระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนเพื่อกำรศึกษำ ประกอบด้วย
1. นายวิระ วรรณสิงห์
ครู คศ.3
ประธานกรรมการ
2. นางสุนิสา สาราญวงษ์
ครู คศ.3
รองประธานกรรมการ
3. นางมลฤดี บุญเกาะ
ครู คศ.3
กรรมการ
4. นางพรทิพย์ ชาญวิรัตน์
ครู คศ.3
กรรมการ
5. นางสาวศิรินประภา กงชา
ครู คศ.3
กรรมการ
6. นางสาวอภิสมัย เศษแหม่ง
ครู คศ.3
กรรมการ
7. นางกมลวรรณ สิมมาคา
ครู คศ.3
กรรมการ
8. นายพิฑูรย์ โสภา
ครู คศ.3
กรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวสมนึก สิมพงษ์
ครู คศ.1
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
1) การจัดการทรัพยากร
1.1) ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในสถานศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาทราบ
รายงานสินทรัพย์ของสถานศึกษาเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน
1.2) วางระบบการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับบุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
1.3) สนับสนุนให้บุคลากร และสถานศึกษาร่วมมือกันใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
2) การระดมทรัพยากร
2.1) ศึกษา วิเคราะห์กิจกรรมและภารกิจ งาน/โครงการ ตามกรอบประมาณการระยะปานกลาง (MTEF)
และแผนปฏิบัติการประจาปีที่มีความจาเป็นต้องใช้วงเงินเพิ่มเติมจากประมาณการรายได้งบประมาณไว้ เพื่อจัดลาดับความสาคัญ
ของกิจกรรมให้เป็นไปตามความเร่งด่วนและช่วงเวลา
2.2) ศึกษา วิเคราะห์แหล่งทรัพยากรบุคคล หน่วยงาน องค์กร และท้องถิ่นที่มีศักยภาพให้การสนับสนุน
การจัดการศึกษา ตลอดจนติดต่อประสานความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม
2.3) จัดทาแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษา และทุนการศึกษา โดยกาหนดวิธีการ
แหล่งสนับสนุน เป้าหมาย เวลาดาเนินงาน และผู้รับผิดชอบ
2.4) เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อ
ขอความเห็นชอบและดาเนินการในรูปคณะกรรมการ

43
2.5) เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายไปใช้ตามแผนปฏิบัติการประจาปีที่ต้องใช้วงเงินเพิ่มเติมให้เป็นไปตามระเบียบ
ของทุนการศึกษาและระเบียบว่าด้วยนอกงบประมาณทั้งตามวัตถุประสงค์และไม่กาหนดวัตถุประสงค์
3) การจัดหารายได้และผลประโยชน์
3.1) วิเคราะห์ศักยภาพของสถานศึกษาที่ดาเนินการจัดหารายได้ และสินทรัพย์ในส่วนที่จะนามาซึ่งรายได้
และผลประโยชน์ของสถานศึกษา เพื่อจัดทาทะเบียนข้อมูล
3.2) จัดทาแนวปฏิบัติ หรือระเบียบของสถานศึกษาเพื่อจัดหารายได้ และบริหารรายได้ และผลประโยชน์
ตามแต่ละสภาพของสถานศึกษาโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.3) จัดหารายได้และผลประโยชน์ และจัดทาระเบียนคุม เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
12. กำรตรวจสอบติดตำม ประเมินผลและกำรรำยงำนผลกำรใช้งบประมำณและผลกำรดำเนินงำน ประกอบด้วย
1. นางพักตร์วิภา พาเบ้า
ครู คศ.3
ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ทิพย์ ลอยเมฆ
ครู คศ.3
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสิริญญา บาลธนะจักร์
ครู คศ.3
กรรมการ
4. นางเอื้องบุษบา ชานาญพล
ครู คศ.3
กรรมการ
5. นางจินตนา เถาว์เมฆ
ครู คศ.3
กรรมการ
6. นางจุฬาลักษณ์ การอรุณ
ครู คศ.3
กรรมการ
7. นางนงนุช ฐากุลธเนศ
ครู คศ.3
กรรมการ
8. นางรุ่งอรุณ นนทะโคตร
ครู คศ.3
กรรมการ
9. นายสายันต์ สิมมา
ครู คศ.3
กรรมการ
10. นางสาววัชราภรณ์ แสงพันธ์
ครู คศ.3
กรรมการ
11. นางสาววัชรา หงษ์เวียง
ครู คศ.3
กรรมการ
12. นายวราวุฒิ พลตรี
ครู คศ.2
กรรมการ
13. นางปิยวรรณ พระราช
ครู คศ.3
กรรมการ
14. นางสาวเบญจวรรณ สิมหลวง
ครู คศ.1
กรรมการ
15. นางสาวศศิธร ชาแท่น
ครู คศ.2
กรรมการและเลขานุการ
16. นางสุพัตรา จันทวัน
ครู คศ.1
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
17. นางสาวรัติกาล แก่นบุดดี
พนักงานราชการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
1) การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการดาเนินงาน
1.1) จัดทาแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ และแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส
1.2) จัดทาแผนการกากับตรวจสอบติดตามและป้องกันความเสี่ยงสาหรับโครงการที่มีความเสี่ยงสูง
1.3) ประสานแผนและดาเนินการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศให้เป็นไปตามแผนตรวจสอบ ติดตาม
ของสถานศึกษา โดยเฉพาะโครงการที่มีความเสี่ยงสูง
1.4) จัดทาข้อสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศพร้อมทั้งเสนอข้อปัญหาที่อาจทาให้การดาเนินงาน
ไม่ประสบผลสาเร็จ
1.5) รายงานผลการดาเนินการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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1.6) สรุปข้อมูลสารสนเทศที่ได้และจัดรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
เป็นรายไตรมาสต่อเขตพื้นที่การศึกษา
2) ประเมินผลการใช้เงินและผลการดาเนินงาน
2.1) กาหนดปัจจัยหลักความสาคัญ และตัวชี้วัด (Key Performance lndicators:KPls) ของสถานศึกษา
2.2) จัดทาตัวชี้วัดความสาเร็จของผลผลิตที่กาหนดตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของ สถานศึกษา
2.3) สร้างเครื่องมือเพื่อการประเมินผล ผลผลิตตามตัวชี้วัดความสาเร็จที่กาหนดไว้ตามข้อตกลงการให้บริการ
ผลผลิตของสถานศึกษา
2.4) ประเมินแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา และจัดทารายงานประจาปี
2.5) รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเขตพื้นที่การศึกษา
13. งำนตรวจสอบภำยใน ประกอบด้วย
1. นางสุกัญญา พลแดง
ครู คศ.3
หัวหน้างาน
2. นายสาคร ชานาญพล
ครู คศ.3
รองหัวหน้างาน
มีหน้าที่
1) กากับติดตาม ตรวจสอบ การจัดทาบัญชีให้ถูกต้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2) รายงานผลการตรวจสอบระบบบัญชี
3) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
14. กำรจัดระบบควบคุมภำยในกลุม่ งำน ประกอบด้วย
1. นางสาวชนัญชิดา ทองหนองกอย
ครู คศ.3
ประธานกรรมการ
2. นายยรรยง ชาญวิรัตน์
ครู คศ.3
รองประธานกรรมการ
3. นางพรทิพย์ ชาญวิรัตน์
ครู คศ.3
กรรมการ
4. นายวิระ วรรณสิงห์
ครู คศ.3
กรรมการ
5. นางปิยวรรณ พระราช
ครู คศ.3
กรรมการ
6. นางสาววัชราภรณ์ แสงพันธ์
ครู คศ.3
กรรมการ
7. นางสาววัชรา หงษ์เวียง
ครู คศ.3
กรรมการ
8. นางจุฬาลักษณ์ การอรุณ
ครู คศ.3
กรรมการ
9. นางนงนุช ฐากุลธเนศ
ครู คศ.3
กรรมการ
10. นางเอื้องบุษบา ชานาญพล
ครู คศ.3
กรรมการ
11. นายสายัณห์ สิมมา
ครู คศ.3
กรรมการ
12. นางรุ่งอรุณ นนทะโคตร
ครู คศ.3
กรรมการ
13. นางจินตนา เถาว์เมฆ
ครู คศ.3
กรรมการ
14. นางสาวราตรี ศรีสองเมือง
ครู คศ.1
กรรมการ
15. นางสาวเบญจวรรณ สิมหลวง
ครู คศ.1
กรรมการ
16. นางสาวอภิสมัย เศษแหม่ง
ครู คศ.3
กรรมการและเลขานุการ
17. นางสาวเบญจอนงค์ โคตรนรินทร์
ครู คศ.3
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
1) วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจสถานศึกษา
2) วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดาเนินงาน กาหนดปัจจัยเสี่ยง และจัดลาดับความเสี่ยง
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

กาหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในการดาเนินงานของสถานศึกษา
วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา
ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนามาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในฝ่ายการควบคุมการดาเนินงานตามภารกิจ
ดาเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการที่สานักงานตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
ประเมินผลการดาเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่กาหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม
รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

15. งำนจัดหำเงินสวัสดิกำรโรงเรียนภูเวียงวิทยำคม ประกอบด้วย
1. นางสาวศิรินประภา กงชา
ครู คศ.3
ประธานกรรมการ
2. นางเอื้องบุษบา ชานาญพล
ครู คศ.3
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฏฐินี ลีปา
ครู คศ.3
กรรมการ
4. นางสาวศศิธร ชาแท่น
ครู คศ.2
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
1) จัดหาแหล่งทุน/ ทรัพยากรเพื่อใช้ในการบริหารจัดการเงินสวัสดิการโรงเรียน
2) บริหารจัดการรายรับ/รายจ่าย เงินสวัสดิการโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมรายงานฝ่ายบริหาร
3) สรุปรายงานรายรับ/รายจ่าย เงินสวัสดิการโรงเรียนเมื่อสิ้นปีการศึกษา
4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
1. นำงเบญจลักษณ์ ไกรศรีวรรธนะ
รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
มีหน้าที่
1) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลของโรงเรียน
2) เป็นที่ปรึกษาของผู้อานวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานบุคคลโรงเรียน
3) รับแนวปฏิบัติจากผู้อานวยการโรงเรียนเพื่อกากับดูแล ติดตามงานในสายงานที่รับผิดชอบ
4) ควบคุมดูแล ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารบุคคล
5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. นำยสำคร ชำนำญพล
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
มีหน้าที่
1) รับแนวปฏิบัติจากรองผู้อานวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล เพื่อกากับดูแล ติดตามงานในสายงานที่รับผิดชอบ
2) ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลเมื่อรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้
3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ประกอบด้วย
1. นางเบญจลักษณ์ ไกรศรีวรรธนะ
รองผู้อานวยการ
2. นายสาคร ชานาญพล
ครู คศ.3
3. นางจินตนา เถาว์เมฆ
ครู คศ.3
4. นางสาววัชราภรณ์ แสงพันธ์
ครู คศ.3
5. นางสาวสิริญญา บาลธนะจักร์
ครู คศ.3
6. นางอุบลวรรณ พรรณขาม
ครู คศ.2
7. นางสาวแคธริยา บุญทวี
ครู คศ.2
8. นางจุฬาลักษณ์ การอรุณ
ครู คศ.3
9. นางนงนุช ฐากุลธเนศ
ครู คศ.3
10. นางวรรรณกร สุวรรรณรอ
ครู คศ.3
11. นางนิตินันท์ รักแพทย์
ครู คศ.3
12. นางสุพัตรา จันทวัน
ครู คศ.1
13. นายจารุวัฒน์ บ่อดินดา
ครู คศ.1
14. นางสาวทิวารัตน์ คุรุนันท์
ครู คศ.1
15. นางสาวชญาณิศา นมัสศิลา
ครู คศ.1
16. นางสาวจินต์จุฑา จันทเก
ครู คศ.1
17. นางสาวราตรี ศรีสองเมือง
ครู คศ.1
18. นางเปรมใจ ศักดาศิริสวัสดิ์
พนักงานราชการ
19. นางมลฤดี บุญเกาะ
ครู คศ.3
20. นางสาวชุลีวรรณ สุขโข
ครู คศ.1

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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4. งำนสำนักงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 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 และส่งต่อหนังสือให้กับงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการต่อไป
2) ตอบรับ ส่งหนังสือให้เป็นปัจจุบัน
3) รวบรวมหนังสือราชการนาเสนอและจัดหมวดหมู่เป็นสารสนเทศ
4) จัดระบบธุรการ สารบรรณให้สะดวก
5) รวบรวมข้อมูล สถิติ เอกสาร คาสั่ง หลักฐาน หนังสือเวียน และระบบวิธีปฏิบัติเกี่ยวข้องของโรงเรียน
6) จัดระบบแฟ้มเอกสาร ข้อมูลให้เป็นระบบ
7) สรุปผลการดาเนินงานและรายงานผลทุกภาคเรียน
8) ปฏิบัติหน้าที่ประสานงานเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยภายในสานักงาน รวมทั้งหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
5. กำรวำงแผนอัตรำกำลังและกำรกำหนดตำแหน่ง ประกอบด้วย
1. นายสาคร ชานาญพล
ครู คศ.3
หัวหน้างาน
2. นางมลฤดี บุญเกาะ
ครู คศ.3
รองหัวหน้างาน
3. นางจินตนา เถาว์เมฆ
ครู คศ.3
กรรมการ
4. นางรุ่งอรุณ นนทะโคตร
ครู คศ.3
กรรมการ
5. นางจุฬาลักษณ์ การอรุณ
ครู คศ.3
กรรมการ
6. นางเอื้องบุษบา ชานาญพล
ครู คศ.3
กรรมการ
7. นายสายันต์ สิมมา
ครู คศ.3
กรรมการ
8. นางสาววัชราภรณ์ แสงพันธ์
ครู คศ.3
กรรมการ
9. นางนงนุช ฐากุลธเนศ
ครู คศ.3
กรรมการ
10. นางสาวเบญจวรรณ สิมหลวง
ครู คศ.1
กรรมการ
11. นางสุจรรยา สิมมา
ครู คศ.3
กรรมการและเลขานุการ
12. นายจารุวัฒน์ บ่อดินดา
ครู คศ.1
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
1) ดาเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษากรณีได้รับ
มอบอานาจ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
2) การสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง
2.1) ดาเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา กรณีได้รับมอบอานาจจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
2.2) การจ้างลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว
2.3) การแต่งตั้ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.4) การโอนหรือการเปลี่ยนสถานะของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
2.5) การบรรจุกลับเข้ารับราชการ
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- การบรรจุกลับเข้ารับราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรณีออกจากข้าราชการ (มาตรา 65) ออกจากข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (มาตรา 65) ออกจากข้าราชการ
เพื่อรับข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับข้าราชการทหาร (มาตรา 66) และลาออกจากพนักงานส่วนท้องถิ่น
หรือข้าราชการอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (มาตรา 67)
2.6) การรักษาราชการแทน
3) การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว
4) ดาเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจ่ายเงินเดือน (คาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน)
5) ดูแลเรื่องเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนอื่นๆ
6. กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกร ประกอบด้วย
นายคมสันต์ ชุมอภัย
ผู้อานวยการ
ที่ปรึกษา
นางเบญจลักษณ์ ไกรศรีวรรธนะ
รองผู้อานวยการ
ที่ปรึกษา
นายวิชิต เถาว์เมฆ
รองผู้อานวยการ
ที่ปรึกษา
นายบัณฑิต ฤทธิ์ศรี
รองผู้อานวยการ
ที่ปรึกษา
1. นายสาคร ชานาญพล
ครู คศ.3
ประธานกรรมการ
2. นางมลฤดี บุญเกาะ
ครู คศ.3
รองประธานกรรมการ
3. นายยรรยง ชาญวิรัตน์
ครู คศ.3
กรรมการ
4. นายมนตรี อาจมนตรี
ครู คศ.3
กรรมการ
5. นางพรทิพย์ ชาญวิรัตน์
ครู คศ.3
กรรมการ
6. นายปัฐฏิพนธ์ นนทะโคตร
ครู คศ.3
กรรมการ
7. นายจารุวัฒน์ บ่อดินดา
ครู 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 โดยมีการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นในการพัฒนาตนเองของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา มีการกาหนดหลักสูตรการพัฒนาแผน/โครงการพัฒนาบุคลากร
ดาเนินการพัฒนา ติดตามประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษา
3) การพัฒนาก่อนเลื่อนตาแหน่ง โดยการศึกษาวิเคราะห์ คุณลักษณะเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ลักษณะงานตามตาแหน่งที่ได้รับการปรับปรุงกาหนดตาแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดส่งเสริมหรือ
ดาเนินการอบรมเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม มีการติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา
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7. งำนวินัยและกำรรักษำวินัย ประกอบด้วย
1. นายสาคร ชานาญพล
ครู คศ.3
หัวหน้างาน
2. นางมลฤดี บุญเกาะ
ครู คศ.3
รองหัวหน้างาน
3. นายจารุวัฒน์ บ่อดินดา
ครู คศ.1
เจ้าหน้าที่
มีหน้าที่
1) ดูแลเรื่องวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างดาเนินการโดย
ผู้อานวยการโรงเรียน ในกรณีต่อไปนี้
- กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง
- กรณีความผิดวินัยร้ายแรง
- การอุทธรณ์
- การร้องทุกข์
2) การเสริมสร้างและการป้องกันการกระทาผิดวินัย ดาเนินการโดยผู้อานวยการสถานศึกษา
- ผู้บริหารแต่ละระดับ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
- ดาเนินการให้ความรู้ ฝึกอบรม การสร้างขวัญและกาลังใจ การจูงใจ ฯลฯ ในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนา
เจตคติ จิตสานึก และพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา
- สังเกต ตรวจสอบ ดูแล เอาใจใส่ ป้องกันและขจัดเหตุเพื่อมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทาผิดวินัย
ตามควรแก่กรณี
8. งำนออกจำกรำชกำร ประกอบด้วย
1. นางสาวแคธริยา บุญทวี
ครู คศ.3
หัวหน้างาน
2. นางสาวจินต์จุฑา จันทเก
ครู คศ.1
รองหัวหน้างาน
มีหน้าที่
ดูแลการออกจากราชการ ซึ่งดาเนินการโดยผู้อานวยการสถานศึกษา
- การออกจากราชการ
- การให้ออกจากราชการ กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ผ่านการเตรียมความ
พร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
- การออกจากราชการไว้ก่อน
- การออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน
กรณีเจ็บป่วยโดยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยสม่าเสมอ
กรณีไม่ปฏิบัติงานตามความประสงค์ของทางราชการ
 กรณีสั่งให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่ง
กฎระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย กรณีเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรณีเป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคที่กาหนด
ในกฎ ก.ค.ศ. กรณีเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี กรณีเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเป็นเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
หรือกรณีเป็นบุคคลล้มละลาย
 กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป กรณีมีเหตุสงสัยว่าเป็นผู้ไม่เลื่อมใสในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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 กรณีมีเหตุอันสงสัยว่าหย่อนความสามารถบกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสม
- กรณีมีมลทินมัวหมอง
- กรณีได้รับโทษจาคุก โดยคาสั่งของศาล หรือรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
ในความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
9. งำนเลื่อนขั้นเงินเดือน ประกอบด้วย
1. นายสาคร ชานาญพล
ครู คศ.3
หัวหน้างาน
2. นางมลฤดี บุญเกาะ
ครู คศ.3
รองหัวหน้างาน
3. นางสุจรรยา สิมมา
ครู คศ.3
เจ้าหน้าที่
4. นางสาวชุลีวรรณ สุขโข
ครู คศ.1
เจ้าหน้าที่
มีหน้าที่
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1) การเลื่อนขัน้ เงินเดือนกรณีปกติและกรณีพิเศษ ดาเนินการโดยผู้อานวยการสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการการ
พิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา แล้วคณะกรรมการพิจารณา
ความดีความชอบตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน
2) ดาเนินการโดยผู้อานวยการสถานศึกษาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา กรณีสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องชี้แจงเหตุให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดังกล่าวทราบ กรณีเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถึงแก่ความตาย
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้รายงานไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดาเนินการหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก.ค.ศ.กาหนด รายงานการสั่งเลื่อนและไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปยังสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในทะเบียนประวัติต่อไป
3) การเลื่อนขั้นกรณีถึงแก่ความตาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยแจ้งชื่อผู้ตายและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง
กับการตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดาเนินการขอความเห็นชอบไปยังคณะรัฐมนตรี
ปฏิบัติหน้าที่โดยผู้อานวยการสถานศึกษาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ตายเป็นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จบานาญ และรายงานผลการดาเนินการไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดาเนินการต่อไป
10. งำนกำรลำและลงเวลำปฏิบัติรำชกำร ประกอบด้วย
1. นางจุฬาลักษณ์ การอรุณ
ครู คศ.3
หัวหน้างาน
2. นางอุบลวรรณ พรรณขาม
ครู คศ.2
รองหัวหน้างาน
3. นางสาวชญาชิศา นมัสศิลา
ครู คศ.1
เจ้าหน้าที่
มีหน้าที่
1) จัดเตรียมเอกสารการลาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
2) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการลา มา ขาด สาย ของบุคลากร และสรุปการมาทางานในแต่ละเดือน
3) สรุปรายงานการมาทางานของบุคลากรในแต่ละวัน
4) สรุปสถิตกิ ารขาด ลา มาสายของบุคลากรรายเดือน ประจา ภาคเรียน ประจาปี และสามารถตรวจสอบได้
5) จัดทาข้อมูลสรุปเปรียบเทียบร้อยละมาปฏิบัติหน้าที่บุคลากร
6) เก็บรวบรวมข้อมูลการลาลงในแฟ้มประวัติของครู และบุคลากรในโรงเรียน
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11. งำนประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วย
1. นายสาคร ชานาญพล
ครู คศ.3
ประธานกรรมการ
2. นางมลฤดี บุญเกาะ
ครู คศ.3
รองประธานกรรมการ
3. นางจินตนา เถาว์เมฆ
ครู คศ.3
กรรมการ
4. นางเอื้องบุษบา ชานาญพล
ครู คศ.3
กรรมการ
5. นางนงนุช ฐากุลธเนศ
ครู คศ.3
กรรมการ
6. นางจุฬาลักษณ์ การอรุณ
ครู คศ.3
กรรมการ
7. นางรุ่งอรุณ นนทะโคตร
ครู คศ.3
กรรมการ
8. นางสาววัชราภรณ์ แสงพันธ์
ครู คศ.3
กรรมการ
9. นายสายันต์ สิมมา
ครู คศ.3
กรรมการ
10. นางสาวเบญจวรรณ สิมหลวง
ครู คศ.1
กรรมการ
11. นางสาวชุลีวรรณ สุขโข
ครู คศ.1
กรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวชญาณิศา นมัสศิลา
ครู คศ.1
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
1) จัดเตรียมเอกสารประกอบการแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยประเมินปีละ 2 ครั้ง ตามรอบปีงบประมาณ ดังนี้
ครั้งที่ 1 เป็นการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานในรอบครึ่งปีแรกระยะเวลา
ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของปีถัดไป
ครั้งที่ 2 เป็นการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานในรอบครึ่งปีหลังระยะเวลา
ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป
2) ดาเนินการรวบรวมผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในโรงเรียนเพื่อประกอบการพิจารณา
 การเลื่อนขั้นเงินเดือน การให้รางวัลตอบแทนประจาปี และค่าตอบแทนอื่นๆ
 การพัฒนาและแก้ไขการปฏิบัติงาน
 การให้ออกจากราชการ
12. งำนจัดทำทะเบียนประวัติ (กพ.7) ประกอบด้วย
1. นางสาวแคธริยา บุญทวี
ครู คศ.2
หัวหน้างาน
2. นางอุบลวรรณ พรรณขาม
ครู คศ.2
รองหัวหน้างาน
3. นายวิเศษ วชิรวัตถานนท์
ครูผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่
4. นางเปรมใจ ศักดาศิริสวัสดิ์
พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่
มีหน้าที่
1) การจัดทาและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง สถานศึกษาจัดทา 2 ฉบับ
สถานศึกษาเก็บไว้ 1 ฉบับ ส่งไปเก็บรักษาไว้ที่สานักเขตพื้นที่การศึกษา 1 ฉบับ
2) เปลี่ยนแปลง บันทึกข้อมูลลงในประวัติการแก้ไข วันเดือน ปีเกิด ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้าง
3) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประสงค์ขอแก้ไข วัน เดือน ปี ยื่นคาขอตามแบบที่กาหนดโดย
แนบเอกสารต่อผู้บังคับบัญชาขั้นต้น ประกอบด้วยสูติบัตร ทะเบียนราษฎร์ หลักฐานทางการศึกษา ตรวจสอบความถูกต้อง
นาเสนอไปยังสานักงานเขตพื้นที่เพื่ออนุมัติแก้ไขต่อ ก.ค.ศ. ดาเนินการแก้ไขในทะเบียนประวัติ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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13. งำนเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ประกอบด้วย
1. นางจินตนา เถาว์เมฆ
ครู คศ.3
หัวหน้างาน
2. นางอุบลวรรณ พรรณขาม
ครู คศ.2
รองหัวหน้างาน
มีหน้าที่
1) ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
2) ดาเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาแก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนด
1) จัดทาทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์
และผู้คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
14. งำนกำรประเมิน/เลื่อนวิทยฐำนะ/ปรับระดับ ประกอบด้วย
1. นางจินตนา เถาว์เมฆ
ครู คศ.3
หัวหน้างาน
2. นางอุบลวรรณ พรรณขาม
ครู คศ.2
รองหัวหน้างาน
3. นายจารุวัฒน์ บ่อดินดา
ครู คศ.1
เจ้าหน้าที่
มีหน้าที่
1) จัดเตรียมเอกสาร ให้กับผู้ประสงค์ขอรับการประเมินยื่นคาขอได้ตลอดปีรอบปีละ 1 ครั้ง โดยส่งคาขอพร้อมทั้ง
ผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ซึ่งเป็นเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผลงานทางวิชาการจานวน 4 ชุด ต่อผู้บังคับบัญชา
ชั้นต้น เพื่อตรวจสอบและรับรอง แล้วเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับถึงสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) ดาเนินการต่างๆ และอานวยความสะดวกเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะของครูและบุคลากรในโรงเรียน
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) กาหนดนโยบาย แผนงาน และอานวยการในการยกย่องชมเชย เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
3) ดาเนินการเกี่ยวกับการขอใบประกอบวิชาชีพและการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ
4) จัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญ กาลังใจ ของข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด
16. งำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนภูเวียงวิทยำคม ประกอบด้วย
1. นางมลฤดี บุญเกาะ
ครู 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) วางแผนและดาเนินการตามขั้นตอนการสรรหา/แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
2) ประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมในการดาเนินงานของโรงเรียน
3) เก็บรวบรวมเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
17. งำนประกันสังคม ประกอบด้วย
1. นางสาวแคธริยา บุญทวี
ครู คศ.2
หัวหน้างาน
2. นางปาลินลดา ศรีคราม
ครูอัตราจ้าง
รองหัวหน้างาน
มีหน้าที่
1) ดูแลเรื่องงานประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ
2) แจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีรับลูกจ้างเข้าปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ทั้งรายเก่าและรายใหม่
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม
3) แจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนทุกกรณี
4) จัดทาแบบนาส่งเงินสมทบผู้ประกันตนและนายจ้างเพื่อนาส่งสานักงานประกันสังคม ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน
5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
18. งำนสำรสนเทศข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประกอบด้วย
1. นางสาวแคธริยา บุญทวี
ครู คศ.2
หัวหน้างาน
2. นางสาวทิวารัตน์ คุรุนันท์
ครู คศ.1
รองหัวหน้างาน
3. นายกฤษฎา ลาปะ
ครูผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่
4. นางสุวรรณี ศรีบริบูรณ์
ครู คศ.1
เจ้าหน้าที่
5. นายนิกร สิทธิเลาะ
ครู คศ.2
เจ้าหน้าที่
6. นางพิชญา หัสจรรย์
ครู คศ.1
เจ้าหน้าที่
7. นายภัทรพงศ์ เยี่ยมยอด
ครูผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่
8. นางปาลินลดา ศรีคราม
ครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่
9. นายปรมะ วอหา
ครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่
10. นายวิเศษ วชิรวัตถานนท์
ครูผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่
11. นางสาวรัติกาล แก่นบุดดี
พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่
12. นางสาวเปรมใจ ศักดาศิริสวัสดิ์
พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่
มีหน้าที่
1) ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลครูอย่างเป็นระบบ เป็นปัจจุบันและสืบค้นได้ง่าย (ข้อมูลครู : ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูล
ด้านครอบครัว ข้อมูลการศึกษา ข้อมูกการเข้ารับราชการ การเกษียณอายุราชการ และการอบรม/ประชุม/สัมมนาในแต่ละ
ปีการศึกษา)
2) ประสานให้ข้อมูล/รับข้อมูลของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษากับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25 และหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก
3) สรุปผลการดาเนินงานและรายงานทุกภาคเรียน
4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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19. งำนสำนักงำนผู้อำนวยกำร ประกอบด้วย
นางพรทิพย์ ชาญวิรัตน์
ครู คศ.3
ที่ปรึกษา
1. นางสาวณัฏฐินี ลีปา
ครู 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
ครู คศ.1
กรรมการและเลขานุการ
6. นายศักดิ์ดา สาระนันท์
ครูอัตราจ้าง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
7. นายวินัย ศิริสาราญ
ครูอัตราจ้าง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
1) วางแผนการดาเนินการสานักงานผู้อานวยการ ในการประสานงานบริการ สนับสนุนส่งเสริม ให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีคุณภาพ
2) ดาเนินงานให้การประสานงานบริการ สนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงานของกลุ่มงานและงานต่างๆ ตามงานบริหาร
ให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล
3) ประสานงานตามมติที่ประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คาสั่งของ
ผู้อานวยการในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เร่งรัดการ ดาเนินงานและรายงานผลการดาเนินงานต่อผู้อานวยการโรงเรียน
4) เก็บรวบรวม รักษาเอกสาร จัดหมวดหมู่เอกสารที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อานวยการให้เรียบร้อยและ
เป็นปัจจุบัน
5) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานของผู้อานวยการ ในหลากหลายรูปแบบ
6) สรุปผลการดาเนินงานและรายงานผลทุกภาคเรียน
7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
20. งำนนิเทศกำรเรียนกำรสอน ประกอบด้วย
1. นางเบญจลักษณ์ ไกรศรีวรรธนะ
รองผู้อานวยการ
ประธานกรรมการ
2. นายสาคร ชานาญพล
ครู คศ.3
รองประธานกรรมการ
3. นางเอื้องบุษบา ชานาญพล
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 จากคณะกรรมการประจาอาคารต่างๆ
รวบรวมส่งฝ่ายบริหารหลังเลิกเรียนในวันศุกร์ทุกๆสัปดาห์
2) จัดทาข้อมูลสถิติ ผลการนิเทศติดตาม ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ปัญหาเสนอต่อฝ่ายบริหารต่อไป
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3) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
21. งำนบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ำย ประกอบด้วย
1. นางสุจรรยา สิมมา
ครู คศ.3
หัวหน้างาน
2. นายจารุวัฒน์ บ่อดินดา
ครู คศ.1
รองหัวหน้างาน
3. นางสาวชญาณิศา นมัสศิลา
ครู คศ.1
เจ้าหน้าที่
4. นางสาวราตรี ศรีสองเมือง
ครู คศ.1
เจ้าหน้าที่
มีหน้าที่
1) ร่วมกับกลุ่มบริหารวิชาการวางแผนและจัดทาแผนอัตรากาลังตามเกณฑ์ของ ก.ค.ศ. ให้ตรงตามความต้องการของ
สายงานและการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
2) จัดทาคาสั่งบรรจุแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการครู
3) จัดทาเอกสาร คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และประสานงานการประเมินครูผู้ช่วย
4) รวบรวมข้อมูลการจ้างครูและเจ้าหน้าที่สานักงานจากทุกฝ่าย เพื่อจัดทาโครงการจัดจ้างบุคคลขาดแคลน
5) จัดทาเอกสารคาสั่งจ้างและคาสั่งเลิกจ้าง สัญญาจ้าง จัดทาทะเบียนคุมสัญญาจ้างของลูกจ้างชั่วคราวภายใต้
เงินงบประมาณทุกประเภทตามคาสั่งของผู้อานวยการ
22. งำนพัฒนำครูและบุคลำกร ประกอบด้วย
1. นายสาคร ชานาญพล
ครู คศ.3
หัวหน้างาน
2. นางมลฤดี บุญเกาะ
ครู คศ.3
รองหัวหน้างาน
3. นางสุจรรยา สิมมา
ครู คศ.3
เจ้าหน้าที่
4. นางสาวชุลีวรรณ สุขโข
ครู คศ.1
เจ้าหน้าที่
5. นางสาวราตรี ศรีสองเมือง
ครู คศ.1
เจ้าหน้าที่
6. นางสาวทิวารัตน์ คุรุนันท์
ครู คศ.1
เจ้าหน้าที่
7. นางสาวชญาณิศา นมัสศิลา
ครู คศ.1
เจ้าหน้าที่
มีหน้าที่
1) จัดทาโครงการพัฒนาบุคคลของโรงเรียน โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและความต้องการของโรงเรียน
เป็นบรรทัดฐาน
2) ร่วมกับกลุ่มบริหารวิชาการเพื่อกาหนดและดาเนินการจัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน สาหรับบุคคลากรในโรงเรียน
3) ประชาสัมพันธ์และประสานงานให้แก่บุคคลที่ขอรับการประเมินเพื่อรับรางวัลต่าง ๆ ทั้งจากหน่วยงานในสังกัด สพฐ.
และหน่วยงานนอกสังกัด
4) สรุปและจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาตนเองและรางวัลต่างๆ ที่บุคคลได้รับเป็นรายบุคคล เพื่อจัดทาสารสนเทศด้านสถิติ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
23. งำนบำเหน็จบำนำญ ประกอบด้วย
1. นางสาวแคธริยา บุญทวี
2. นางสุพัตรา จันทวัน
3. นางสาวจินต์จุฑา จันทเก

ครู คศ.2
ครู คศ.1
ครู คศ.1

หัวหน้างาน
รองหัวหน้างาน
เจ้าหน้าที่
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มีหน้าที่
1) จัดทาเรื่องเกษียณอายุราชการส่งกรมบัญชีกลางเมื่อมีผู้เกษียณอายุราชการ
2) จัดทาเรื่องหักหนี้สินของผู้เกษียณอายุราชการส่งกรมบัญชีกลาง
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
เจ้าหน้าที่
มีหน้าที่
1) ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดาเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้แก่บุคลากรในโรงเรียนทราบ
2) ประสานและดาเนินการเกี่ยวกับกิจการอื่นที่คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ 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
เจ้าหน้าที่
4. นางสาวชญาณิศา นมัสศิลา
ครู คศ.1
เจ้าหน้าที่
5. นางสาวจินต์จุฑา จันทเก
ครู คศ.1
เจ้าหน้าที่
6. นางสาวเปรมใจ ศักดาศิริสวัสดิ์
พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่
มีหน้าที่
1) จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของกลุ่มบริหารบุคคล
2) จัดทาปฏิทินปฏิบัติงานประจาปี กลุ่มบริหารบุคคล
3) ติดตามผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มบริหารบุคคล
4) ติดตามผลการดาเนินงานโครงการตามแผนกลยุทธ์ 5 ปีกลุ่มบริหารบุคคล
5) สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มบริหารบุคคล
6) สรุปผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 5 ปีกลุ่มบริหารบุคคล
26. งำนพัสดุกลุ่ม ประกอบด้วย
1. นางสาวชุลีวรรณ สุขโข
ครู คศ.1
หัวหน้างาน
2. นางสาวราตรี ศรีสองเมือง
ครู คศ.1
รองหัวหน้างาน
มีหน้าที่
1) ประสานกับหัวหน้างานพัสดุในการดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุ/ครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหารบุคคล
2) รับผิดชอบในการซ่อมแซมบารุงรักษาครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหารบุคคล
3) ควบคุมดูแลการเก็บรักษาพัสดุของกลุ่มบริหารบุคคล
4) ประสานกับหัวหน้างานพัสดุในการดาเนินการเบิกจ่ายพัสดุของกลุ่มบริหารบุคคล
5) ลงทะเบียนบัญชีวัสดุถาวรและครุภัณฑ์ที่เป็นของกลุ่มบริหารบุคคล
6) ตรวจสอบ และจาหน่ายพัสดุของกลุ่มบริหารบุคคลที่ชารุดประจาปีงบประมาณ
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กลุ่มบริหำรทั่วไป
1. นำยวิชิต เถำว์เมฆ รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป
มีหน้าที่
1) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารทั่วไปของโรงเรียน
2) เป็นที่ปรึกษาของผู้อานวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปของโรงเรียน
3) รับแนวปฏิบัติจากผู้อานวยการโรงเรียนเพื่อกากับดูแล ติดตามงานในสายงานที่รับผิดชอบ
4) ควบคุมดูแล ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารทั่วไป
5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. นำงพรทิพย์ ชำญวิรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป
มีหน้าที่
1) ปฏิบติหน้าที่แทนรองผู้อานวยการกลุ่มฯ เมื่อได้รับมอบหมาย
2) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป ประกอบด้วย
1. นายวิชิต เถาว์เมฆ
2. นางพรทิพย์ ชาญวิรัตน์
3. นายกญพัทธ์ ศรีคราม
4. ว่าที่ ร.อ.เกียรติศักดิ์ คุณกัณหา
5. นางยุวดี จันทร์โพธิ์
6. นางเกษิณี สุดตาสอน
7. นางเอื้องบุษบา ชานาญพล
8. นางสาวณัฏฐินี ลีปา
9. นายวีรชัย ทิพยอาสน์
10. ว่าที่ร.ต.สถิตย์พงษ์ ศรีจิวังษา
11. นางสาววัชรา หงษ์เวียง
12. นางสาวอิสราภรณ์ พรเพ็ง
13. นางสาวมัลลิกามาศ เทียมรินทร์

รองผู้อานวยการ
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.3
ครู คศ.2
ครู คศ.2

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

4. งำนสำนักงำนกลุ่มบริหำรทั่วไป ประกอบด้วย
1. นางสาวอิสราภรณ์ พรเพ็ง
2. นางสาววัชรา หงษ์เวียง
3. นางสาวมัลลิกามาศ เทียมรินทร์
4. นางสาวนภารัตน์ หงษ์เพชร
5. นางสาวจิรารัตน์ เหง้าปูน
6. นางสาวจุรีมาศ จาปาพันธ์
7. นางสาวลภัสรดา หันทะรักษ์

ครู คศ.2
ครู คศ.3
ครู คศ.2
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง

หัวหน้างาน
รองหัวหน้างาน
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าทีแ่ ละเลขานุการ
เจ้าหน้าทีแ่ ละผู้ช่วยเลขานุการ
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มีหน้าที่
1) ลงทะเบียนหนังสือ เข้า- ออก แยกประเภทหมวดหมู่ และจัดเก็บอย่างมีระบบให้เป็นปัจจุบัน เพื่อสะดวกในการค้นหา
2) ตอบรับ ส่งหนังสือให้เป็นปัจจุบัน
3) รวบรวมหนังสือราชการนาเสนอและจัดหมวดหมู่เป็นสารสนเทศ
4) จัดระบบธุรการ สารบรรณให้สะดวก
5) รวบรวมข้อมูล สถิติ เอกสาร คาสั่ง หลักฐาน หนังสือเวียน และระบบวิธีปฏิบัติเกี่ยวข้องของโรงเรียน
6) จัดระบบแฟ้มเอกสาร ข้อมูลให้เป็นระบบ
7) สรุปผลการดาเนินงานและรายงานผลทุกภาคเรียน
8) ปฏิบัติหน้าที่ประสานงานเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยภายในสานักงาน รวมทั้งหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
5. งำนประสำนงำนและพัฒนำเครือข่ำยกำรศึกษำ ประกอบด้วย
1. นายชัชชัย พระราช
ครู คศ.3
ประธานกรรมการ
2. นางกมลวรรณ สิมมาคา
ครู คศ.3
รองประธานกรรมการ
3. นางวรรณกร สุวรรณรอ
ครู คศ.3
กรรมการ
4. นางสาวอภิสมัย เศษแหม่ง
ครู คศ.3
กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวปวิตา ดรหลักคา
ครู คศ.1
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6. นางสาวศิริวิมล หล้าป้อม
ครู คศ.1
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
1) จัดให้มีระบบการประสานงานและเครือข่ายการศึกษา
2) ประสานงานกับเครือข่ายการศึกษาเพื่อแสวงหาความร่วมมือความช่วยเหลือ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน งานการศึกษา
ของสถานศึกษา
3) เผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายการศึกษาให้บุคลากรในสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ
4) กาหนดแผนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. งำนประชำสัมพันธ์ ประกอบด้วย
นางพรทิพย์ ชาญวิรัตน์
นางกมลวรรณ สิมมาคา
นางวรรณกร สุวรรณรอ
1. นายรวิภาส อภินันท์สวัสดิ์
2. นายวิเศษ วชิรวัตถานนท์
3. นายพิชิตชัย มโนสัย
4. นายธนเดช ศิริสุนทร
5. นายวีระชัย ทิพยอาสน์
6. นายอนุชิต ผลภิญโญ
7. นางสาวหงส์ฟ้า คาสาโรง
8. นางสาวทิวารัตน์ คุรุนันท์
9. นายพรพจน์ นฤมล
10. นางสาวรติรส วรรณ์คา

ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.1
ครูผู้ช่วย
ครู คศ.3
ครู คศ.2
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครูผู้ช่วย

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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11. นางสาวจินต์จุฑา จันทเก
ครู คศ.1
กรรมการและเลขานุการ
12. นายประณิธาน ภารสง่า
ครูอัตราจ้าง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
1) ติดตามความเคลื่อนไหวในการจัดกิจกรรมทุกอย่างภายในและภายนอกโรงเรียนแล้วนามาประชาสัมพันธ์
2) จัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์ เพื่อกระจายข่าวความเคลื่อนไหวให้ครู และนักเรียนทราบ
3) ร่วมมือกับงานโสตทัศนศึกษา ในการปรับปรุงเกี่ยวกับระบบเสียงตามสายในโรงเรียนให้ดีขึ้น
4) ติดต่อกับหน่วยงานภายนอกต่างๆ ตามความจาเป็นและความต้องการของโรงเรียน
5) เผยแพร่ชื่อเสียง เกียรติคุณ และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนให้ประชาชนทราบโดยผ่านสื่อ แขนงต่างๆ
6) ติดตามข่าวความเคลื่อนไหว หาข้อมูลจากสังคมภายนอกที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ ความก้าวหน้า ของครู และนักเรียน
7) ติดต่อประสานงานกับทุกฝ่าย เพื่อให้กิจกรรมทุกฝ่ายบรรลุเป้าหมาย
8) จัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนอย่างน้อยปีละชนิด
9) จัดทารายงานเสนอผลการดาเนินงานของงานที่รับผิดชอบต่อรองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7. งำนพิธีกร ประกอบด้วย
1. นางสาวหงส์ฟ้า คาสาโรง
2. นางสาวทิวารัตน์ คุรุนันท์
3. นายอนุชิต ผลภิญโญ
4. นายประณิธาน ภารสง่า

ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครูอัตราจ้าง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

8. งำนบริกำรสำธำรณะ สืบสำนประเพณีวัฒนธรรมและสัมพันธ์ชุมชน ประกอบด้วย
1. นางสาวณัฏฐินี ลีปา
ครู คศ.3
ประธานกรรมการ
2. นางกมลวรรณ สิมมาคา
ครู คศ.3
รองประธานกรรมการ
3. นายประจักษ์ ภูมิเวียงศรี
ครู คศ.3
กรรมการ
4. นางจุฬาลักษณ์ การอรุณ
ครู 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
ครูอตั ราจ้าง
กรรมการ
11. นายวินัย ศิริสาราญ
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) จัดระบบข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาเพื่อให้บริการต่อสาธารณะ
3) ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และบริการอื่น ๆ แก่สาธารณชน ตามความเหมาะสมและศักยภาพของสถานศึกษา
4) มีส่วนร่วมในการจัดงานสืบสานประเพณีทั้งในและนอกสถานศึกษา
5) พัฒนาระบบการให้บริการแก่สาธารณชนให้มีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจต่อผู้มารับบริการ
6) ประเมินความพึงพอใจงานบริการสาธารณะจากผู้มาขอรับบริการ
7) นาผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาระบบงานบริการสาธารณะ
8) ปฏิบัติหน้าที่อื่น 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 พลตรี
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 จาปาพันธ์
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
13. นางสาวรติรส วรรณ์คา
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
14. นางสาวจิราพร ปะนะสุนา
ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
15. นักศึกษาฝึกประสบการณ์กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
1) กาหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ การดาเนินงานของงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียน
ให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน
2) ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ในการดาเนินงานด้านอนามัยโรงเรียน
3) ควบคุม ดูแล ห้องพยาบาลให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ
4) จัดเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลให้พร้อมและใช้การได้ทันที
5) จัดหายาและเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
6) จัดปฐมพยาบาลนักเรียน ครู – อาจารย์ และคนงานภารโรงในกรณีเจ็บป่วย และนาส่งโรงพยาบาลตามความจาเป็น
7) จัดบริการตรวจสุขภาพนักเรียน ครู – อาจารย์ นักการภารโรงและชุมชนใกล้เคียง
8) จัดทาบัตรสุขภาพนักเรียน ทาสถิติ บันทึกสุขภาพ สถิติน้าหนักและส่วนสูงนักเรียน
9) ติดต่อแพทย์หรือเจ้าหน้าที่อนามัยให้ภูมิคุ้มกันแก่บุคลากรของโรงเรียนหรือชุมชนใกล้เคียง
10) ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในกรณีนักเรียนเจ็บป่วย
11) ให้คาแนะนาปรึกษาด้านสุขภาพนักเรียน
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12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

ประสานงานกับครูแนะแนว ครูที่ปรึกษาหรือครูผู้สอนเกี่ยวกับนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ
ให้ความร่วมมือด้านการปฐมพยาบาลแก่หน่วยงานอื่นหรือกิจกรรมของโรงเรียนตามควรแก่โอกาส
จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย เช่น จัดนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย จัดตั้งชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
จัดทาสถิติข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามัยและจัดทารายงานประจาภาคเรียน ประจาปีของงานอนามัย
จัดกิจกรรม To Be Number One และบริหารจัดการให้บรรลุผล
งาน Fresh Blood บริจาคโลหิต
ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

10. งำนโภชนำกำร ประกอบด้วย
1. นางยุวดี จันทร์โพธิ์
ครู คศ.3
ประธานกรรมการ
2. นางเอื้องบุษบา ชานาญพล
ครู คศ.3
รองประธานกรรมการ
3. นางจินตนา เถาว์เมฆ
ครู คศ.3
กรรมการ
4. นางธนาภรณ์ วรรณสิงห์
ครู คศ.3
กรรมการ
5. นางสุนิสา สาราญวงษ์
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 จาปาพันธ์
ครูอัตราจ้าง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
21. นางสาวนภารัตน์ หงษ์เพชร
ครูอัตราจ้าง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
1) กาหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ การดาเนินงานของงานโภชนาการให้สอดคล้องกับนโยบาย
และวัตถุประสงค์ของโรงเรียน
2) ประสานงานกับกลุ่มสาระฯ และงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ในการดาเนินงานด้านโภชนาการ
3) จัดบริการสถานที่ จาหน่าย ที่นั่งรับประทานอาหารแก่บุคลากรในโรงเรียน
4) ดูแล ควบคุมความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงอาหารให้ถูกตามหลักอนามัย
5) จัดบริการน้าดื่มให้เพียงพอและตรวจสภาพของน้าดื่มใช้ให้สะอาดอย่างสม่าเสมอ
6) ควบคุมและดูแลครุภัณฑ์ของโรงอาหารให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา
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7) ควบคุมดูแลรักษาสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการประกอบการของแม่ค้าให้ถูกสุขลักษณะ
8) รับสมัครและพิจารณาคัดเลือกผู้จาหน่ายอาหารในโรงเรียน
9) กาหนดประเภทของอาหาร ปริมาณและจานวนแม่ค้าให้เพียงพอแก่บุคลากรในโรงเรียน
10) กาหนดระเบียบควบคุมผู้จาหน่ายอาหาร
11) ควบคุม กาหนดราคาปริมาณและคุณภาพอาหารตามสภาพเศรษฐกิจ
12) ให้คาแนะนาเบื้องต้นในการประกอบอาหารที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแก่ผู้ประกอบการและนักเรียน
13) ดูแล ควบคุม ตรวจสุขภาพของอาหาร เครื่องดื่ม ให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
14) ให้ความรู้ทางโภชนาการแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ
15) จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางด้านโภชนาการภายในโรงเรียน
16) เป็นกรรมการจัดทาและจาหน่ายอาหารราคาถูกแต่มีคุณค่าแก่นักเรียนที่ขาดแคลน
17) ประสานกับงานแนะแนว งานอนามัยโรงเรียนในการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ
18) อานวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการในโรงอาหาร
19) อบรมมารยาท ควบคุม ดูแลระเบียบในการซื้อขายอาหาร เครื่องดื่มและขายอาหารให้อยู่ในระเบียบวินัยและ
วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม
21) เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับงานโภชนาการและจัดทารายงานประจาปีของงานโภชนาการ
22) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
11. งำนปฏิคม ประกอบด้วย
1. นางเอื้องบุษบา ชานาญพล
2. นางสาวณัฏฐินี ลีปา
3. นางมลฤดี บุญเกาะ
4. นางสาวอุบลวรรณ พรรณขาม
5. นางสาวแคธริยา บุญทวี
6. นางอุบลวรรณ พรรณขาม
7. นางสาวมัลลิกามาศ เทียมรินทร์
8. นางสาวศศิธร ชาแท่น
9. นางสาวประครอง เครือชมภู
10. นางสาวสมนึก สิมพงษ์
11. นางสาวปวิตา ดรหลักคา
12. นางสาวชุลีวรรณ สุขโข
13. นางสาวชญาณิศา มนัสศิลา
14. นางชนิกานต์ สอนเวียง
15. นางสาวศิริวิมล หล้าป้อม
16. นางสาวราตรี ศรีสองเมือง
17. นางสุวรรณี ศรีบริบูรณ์
18. นางสาวรติรส วรรณ์คา
19. นางสาวจีรนันท์ ภาคพรม
20. นายวินัย ศิริสาราญ
21. นางสาวจุรีมาศ จาปาพันธ์

ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.2
ครู คศ.2
ครู คศ.2
ครู คศ.2
ครู คศ.2
ครู คศ.2
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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) ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนดาเนินการ
2) จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สาหรับการเลี้ยงรับรองแขกอย่างพอเพียงเหมาะสม
3) ดูแลให้การต้อนรับแขกที่มาประชุม หรือติดต่อราชการตามระบบบริหารของโรงเรียน
4) ประเมินและสรุปรายงานผลประจาปี
5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น 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 บ่อดินดา
ครู คศ.1
กรรมการ
5. นางสาวผกามาศ อุ่นสา
ครูอตั ราจ้าง
กรรมการ
6. นายพรพจน์ นฤมล
ครู คศ.1
กรรมการและเลขานุการ
7. นายวิเศษ วชิรวัตถานนท์
ครูผู้ช่วย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8. นายวีรวัฒน์ แสนจันทร์ฮาม
ครูอัตราจ้าง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
1) จัดทาแผนงาน โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของ
โรงเรียน
2) ประสานและร่วมงานกับหมวดวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ ของโรงเรียนในการดาเนินงานโสตฯ
3) จัดซื้อจัดหาโสตทัศนูปกรณ์ให้เพียงพอกับความต้องการ
4) จัดระบบและจัดสถานที่ในการเก็บรักษาให้เหมาะสม สะดวก ปลอดภัย
5) จัดระเบียบการใช้และการให้บริการโสตทัศนอุปกรณ์
6) จัดกิจกรรมส่งเสริม ให้คาแนะนาวิธีการและเทคนิคการใช้โสตทัศนอุปกรณ์
7) จัดให้มีสถานที่สาหรับให้บริการใช้โสตทัศนูปกรณ์โดยเฉพาะ เช่น ห้องโสตฯ ห้องฉายภาพยนตร์ ห้องควบคุมเสียง
8) จัดทาระเบียบวัสดุ ครุภัณฑ์เกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์โดยเฉพาะ
9) จัดให้มีการบารุงรักษา ซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์อยู่ตลอดเวลา
10) จัดและดาเนินการเกี่ยวกับระบบเสียงภายในโรงเรียน
11) บริการระบบเสียงภายในโรงเรียนและชุมชนตามโอกาสอันควร
12) ให้บริการด้านโสตทัศนศึกษาทุกประเภทในวาระพิเศษต่าง ๆ
13) สารวจและจัดทาทะเบียนสื่อการสอนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันโดยการประสานกับหมวดวิชา
14) ให้คาแนะนา ช่วยเหลือ การผลิตสื่อการสอนแก่ครูอาจารย์ทั่วไป
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15) ช่วยงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
16) จัดทา รวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับงานโสตฯ และจัดทารายงานประจาปีของงาน โสตทัศนศึกษา
17) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
13. งำนอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม ประกอบด้วย
นายวิชิต เถาว์เมฆ
รองผูอ้ านวยการ
1. นายประจักษ์ ภูมิเวียงศรี
ครู คศ.3
2. นายเชาวรินทร์ ชินราษฎร์
ครู คศ.1
3. นายกญพัทธ์ ศรีคราม
ครู คศ.3
4. นางจันทร์ฉาย รัตนวัตร์
ครู คศ.3
5. นายประจักษ์ ภูมิเวียงศรี
ครู คศ.3
6. นางยุวดี จันทร์โพธิ์
ครู คศ.3
7. นางจินตนา เถาว์เมฆ
ครู คศ.3
8. ว่าที่ร.อ.เกียรติศักดิ์ คุณกัณหา
ครู คศ.3
9. นายมีรัตน์ ฆ้องคา
ครู คศ.3
10. นายอธิวัต วโรพัฒน์
ครู คศ.3
11. นางวรรณกร สุวรรณรอ
ครู คศ.3
12. นายชัชชัย พระราช
ครู คศ.3
13. นายพิชิตชัย มโนสัย
ครู คศ.3
14. นายสังเวียน หมื่นศรี
ครู คศ.2
15. นางสาวศมนกานต์ คามูล
ครู คศ.2
16. นางสาวนิติญาภรณ์ ศรีไพร
ครู คศ.2
17. นายวีรชัย ทิพยอาสน์
ครู คศ.1
18. ว่าที่ ร.ต.สถิตย์พงษ์ ศรีจิวังษา
ครู คศ.1
19. นายภัทรพงศ์ เยี่ยมยอด
ครู คศ.1
20. นางสาวรัติกาล แก่นบุดดี
พนักงานราชการ
21. นายวีรวัฒน์ แสนจันทร์ฮาม
ครูอัตราจ้าง
22. นายประณิธาน ภารสง่า
ครูอัตราจ้าง
23. นายสุวิทย์ แดนสีแก้ว
พนักงานบริการ
24. นายรัตน์พงษ์ วงษ์สิงห์
พนักงานบริการ
25. นายประยูร หารโสภา
พนักงานบริการ
26. นายพรชัย เก่งกว่าสิงห์
พนักงานบริการ
27. นายประสาท เรืองฤทธิ์
พนักงานขับรถยนต์
28. นายกองทรัพย์ งอบคา
พนักงานขับรถยนต์
29. นายธัชชัย ดวงใจ
พนักงานขับรถยนต์
30. นายภาสกร ภูมิเวียงศรี
พนักงานขับรถยนต์
31. นางรัชวัล ผิวโพธิ์
แม่บ้าน
32. นางสาวเอื้อมเดือน น้อยแดง
แม่บ้าน

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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33. นายจารุวัฒน์ บ่อดินดา
ครู คศ.1
กรรมการและเลขานุการ
34. นางสาวเบญจวรรณ สิมหลวง
ครู คศ.1
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
35. นางพิชญา หัสจรรย์
ครู คศ.1
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
1) กาหนดแนวทางวางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
2) บารุงดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง ปลอดภัย เหมาะสม
พร้อมที่จะใช้ประโยชน์
3) ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า
และเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้
4) สรุป ประเมินผล และรายงานการใช้อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
5) ซ่อมบารุงอาคารสถานที่ที่มีอยู่เดิมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย สภาพสวยงาม น่าอยู่ น่าดู น่าใช้
6) ปฏิบัติงานฉุกเฉิน เป็นงานเร่งด่วนไม่มีแผนงานล่วงหน้า เช่น ระบบสาธารณูปโภค งานซ่อมแซม
7) งานเฉพาะกิจ เป็นงานที่ทาร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน มีคาสั่งให้ทาเป็นงานๆ เช่น การจัดสถานที่ การประดับ
ตกแต่งงานกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน งานตามโครงการ เป็นงานที่ทางอาคารสถานที่กาหนดไว้ในแผนดาเนินงานประจาปี
8) การดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบริเวณโรงเรียน ดูแลตกแต่งบารุงรักษาอาคารสถานที่
รวมทั้งพัสดุครุภัณฑ์ประกอบอาคารสถานที่
9) การให้บริการด้านสาธารณูปโภค การให้บริการด้านอาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ แก่ชุมชน
10) การบริหารงานนักการภารโรงกาหนดนักการภารโรง ให้รับผิดชอบอาคารสถานที่ประจาอาคาร
11) งานบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
12) ประสานงานและดาเนินการตามมติของคณะกรรมการอาคารสถานที่
13) สนับสนุนอานวยความสะดวกในการจัดสถานที่แก่ฝ่ายหรืองานอื่นๆ ที่ขอความร่วมมือ
14) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ 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. นางเอื้องบุษบา ชานาญพล
ครู คศ.3
กรรมการ
4. นางจุฬาลักษณ์ การอรุณ
ครู คศ.3
กรรมการ
5. นางรุ่งอรุณ นนทะโคตร
ครู คศ.3
กรรมการ
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6. นางสาววัชราภรณ์ แสงพันธ์
ครู คศ.3
7. นายสายันต์ สิมมา
ครู คศ.3
8. คณะครูในแต่ละกลุ่มสาระการรียนรู้ทุกคน
9. นางสาวเบญจวรรณ สิมหลวง
ครู คศ.1

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

14.3 ฐำนกำรจัดกำรเรียนรู้งำนสวนพฤกษำศำสตร์โรงเรียน
1. นางสาวสรัญญา พินาธุวงค์
ครูผู้ช่วย
2. นางจินตนา เถาว์เมฆ
ครู คศ.3
3. นายมนตรี อาจมนตรี
ครู คศ.3
4. นายอนุชิต ผลภิญโญ
ครู คศ.1
5. นางสาวศมนกานต์ คามูล
ครู คศ.2

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

14.4 ฐำนกำรจัดกำรเรียนรู้โรงผลิตน้ำดื่มตรำ ภ.ว.ค. (น้ำคือชีวิต)
1. นายกญภัทร์ ศรีคาม
ครู คศ.3
2. นางสาวชวาลา น้อยหมากหญ้า
ครู คศ.3
3. นางพักตร์วิภา พาเบ้า
ครู คศ.3
4. นางธนาภรณ์ วรรณสิงห์
ครู คศ.3
5. นางสาวสิริญญา บาลธนะจักร์
ครู คศ.3

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

14.5 ฐำนกำรจัดกำรเรียนรู้คนรักสุขภำพ
1. นางเกษิณี สุดตาสอน
2. นางสาวจิราพร ปะนะสุนา
3. นางสาวชนัญชิดา ทองหนองกอย
4. นางสาวรติรส วรรณ์คา
5. นางสาวศิริวิมล หล้าป้อม
6. นางสาวจีรนันท์ ภาคพรหม

ครู คศ.3
ครูผู้ช่วย
ครู คศ.2
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

14.6 ฐำนกำรจัดกำรเรียนรู้ไร่นำสวนผสม
1. นายภัทรพงศ์ เยี่ยมยอด
2. นายประหยัด ศิริจันทร์
3. นายเชาวรินทร์ ชินราฏร์
4. นายจารุวัฒน์ บ่อดินดา
5. นายวุฒินันท์ จันทร์ดิษฐ์

ครู คศ.1
ครู คศ.3
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครูผู้ช่วย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

14.7 ฐำนกำรจัดกำรเรียนรู้ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์
1. นายปัฐฏิพนธ์ นนทะโคตร
ครู คศ.3
2. นายสาคร ชานาญพล
ครู คศ.3
3. นายจารุวัฒน์ บ่อดินดา
ครู คศ.2
4. นางสาวอิสราภรณ์ พรเพ็ง
ครู คศ.2

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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5. นายวิเศษ วชิรวัตถานนท์

ครู คศ.1

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

กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

14.9 ฐำนงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
1. นางสาววัชรา หงส์เวียง
ครู คศ.3
ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนีพร พลเทพา
ครู คศ.2
รองประธานกรรมการ
3. นายพรพจน์ นฤมล
ครู คศ.1
กรรมการ
4. นายนิกร สิทธิเลาะ
ครู คศ.2
กรรมการ
5. นางสาวรัติกาล แก่นบุดดี
พนักงานราชการ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
1) จัดอาคาร สถานทีแ่ ละสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
2) บารุง ดูแลและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง ปลอดภัย เหมาะสมพร้อมที่จะใช้ประโยชน์
3) ให้บริการแหล่งเรียนรู้ ข้อมูล ข่าวสารและบริการอื่นๆ ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่สาธารณชนตามความ
เหมาะสมและศักยภาพของสถานศึกษา
4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
15. งำนยำนพำหนะ ประกอบด้วย
1. ว่าที่ ร.อ.เกียรติศักดิ์ คุณกัณหา
ครู คศ.3
ประธานกรรมการ
2. นายประสาท เรืองฤทธิ์
พนักงานขับรถยนต์
กรรมการ
3. นายกองทรัพย์ งอบคา
พนักงานขับรถยนต์
กรรมการ
4. นายภาสกร ภูมิเวียงศรี
พนักงานขับรถยนต์
กรรมการ
5. นายธัชชัย ดวงใจ
พนักงานขับรถยนต์
กรรมการ
6. ว่าที่ ร.ต.สถิตย์พงษ์ ศรีจิวังษา
ครู คศ.1
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
1) จัดทาแผนงาน / โครงการ เกี่ยวกับการจัดหา บารุงรักษา การให้บริการยานพาหนะแก่คณะครูและบุคลากรของ
โรงเรียนตลอดจนกาหนดงบประมาณเสนอขออนุมัติ
2) กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ความรู้ พนักงานขับรถ ตลอดจนพิจารณา จัดและให้บริการพาหนะแก่บุคลากร
3) กากับ ติดตาม จัดทาข้อมูล สถิติ การใช้ และให้บริการยานพาหนะของโรงเรียน
4) กาหนดแผนตรวจสอบ ซ่อมบารุง เพื่อให้พาหนะใช้การได้ และปลอดภัยตลอดเวลา ให้คาแนะนา เสนอผู้มีอานาจ
อนุมัติ
5) ประเมินสรุปผลการดาเนินงานประจาปี
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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16. งำนสำรบรรณ ประกอบด้วย
นายวิชิต เถาว์เมฆ
รองผู้อานวยการ
ที่ปรึกษา
1. นางสาวมัลลิกามาศ เทียมรินทร์
ครู คศ.2
ประธานกรรมการ
2. นางชนิกานต์ สอนเวียง
ครู คศ.1
กรรมการ
3. นางสาวทิวารัตน์ คุรุนันท์
ครู คศ.1
กรรมการ
4. นางสาวหงส์ฟ้า คาสาโรง
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
- ตรวจสอบหนังสือราชการและเกษียณเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับต่อไป
- จัดส่งเอกสารไปยังหน่วยงานภายในและภายนอก
- ออกเลขหนังสือภายใน, ภายนอก, เลขคาสั่ง, ประกาศ ฯลฯ
2) เสนอหนังสือ
- เสนอหนังสือผู้บริหาร
- จัดเวียนหนังสือให้บุคลากรทราบ
- ควบคุมดูแลหนังสือราชการและเอกสารต่างๆ
3) การจัดเก็บเอกสารและการทาลายที่หมดอายุการใช้งาน
4) โต้ตอบหนังสือไปยังหน่วยงานภายในและภายนอก
5) จัดพิมพ์งานของหน่วยสารบรรณ
6) ให้บริการรับ-ส่ง จดหมายและพัสดุไปรษณีย์แก่บุคลากร
7) ต้อนรับ ติดต่อ ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั่วไป
8) การจัดประชุมประจาเดือนและประชุมอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม
- ติดตาม ดูแล ความเรียบร้อยในการประชุม
- ดาเนินการประชุม/บันทึกรายงานการประชุม แจ้งมติไปยังผู้เกี่ยวข้อง
9) จัดทารายงานการประชุม
10) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
17. งำนสมำคมผู้ปกครองและครูภูเวียงวิทยำคม
1. นายสาคร ชานาญพล
2. นางสุนิสา สาราญวงษ์
3. นางพรทิพย์ ชาญวิรัตน์
4. นางมลฤดี บุญเกาะ
5. นางสาวสิริญญา บาลธนะจักร์

ประกอบด้วย
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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) ส่งเสริมให้ผู้ปกครองและครูร่วมมือกันเพื่อการศึกษาและสวัสดิการของโรงเรียน
4) ส่งเสริมการประสานงานระหว่างประชาชนทั่วไปกับโรงเรียนเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน
5) ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และประสบการณ์เพื่อแก้ปัญหานักเรียน
6) จัดทาหนังสือเชิญคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนประชุมและบันทึกการประชุม
7) จัดทารายงานและดาเนินงานตามมติที่ประชุม
8) ประเมินผลการดาเนินงานและจัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
9) จัดทาสรุปรายงายผลการดาเนินงานเป็นรูปเล่มและนาเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อรับทราบข้อมูลทุกสิ้นปีการศึกษา
10) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
18. งำนซ่อมบำรุงอำคำรสถำนที่และครุภัณฑ์ 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
ครูอัตราจ้าง
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
1) วางแผนในการพัฒนา ปรับปรุง ตกแต่ง ซ่อม เก็บรักษา วัสดุครุภัณฑ์ และอุปกรณ์อาคาร ตลอดจนบริเวณโรงเรียน
ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม
2) ดูแลและกาหนดบทบาทหน้าที่นักการภารโรงในการปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานทีและครุภัณฑ์ จัดบรรยากาศ
ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ให้เกิดความร่มรื่นเป็นสัดส่วนสวยงามเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน
3) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่ละงาน และนักการประจาอาคาร
4) ประเมินผล วิเคราะห์ผล รายงานผลการดาเนินการ
5) นาผลการประเมินไปพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง การดาเนินการ
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6) สรุปผลและเสนอผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบต่อผู้อานวยการ 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) ควบคุมดูแลการทางานของนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารขยะรีไซเคิลโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
2) รณรงค์และส่งเสริมคุณลักษณะ การคัดแยกขยะ การประหยัดและอดออมแก่นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
3) จัดทาสถิติข้อมูลบัญชีรายรับ - จ่าย ต่างๆ ของธนาคารขยะรีไซเคิล โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
4) ตรวจสอบรายรับ- รายจ่ายประจาวันของธนาคารขยะรีไซเคิล
5) จัดทาประกาศเกียรติคุณให้แก่นักเรียน – บุคลากรในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
6) สรุปรายงานผลการดาเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิลทุกเดือน ให้ผู้อานวยการโรงเรียนทราบ
20. งำนเวรยำมรักษำควำมปลอดภัย ประกอบด้วย
1. ว่าที่ร.ต.สถิตย์พงษ์ ศรีจิวังษา
ครู คศ.1
2. นายปัฐฏิพนธ์ นนทะโคตร
ครู คศ.3
3. นายมนตรี อาจมนตรี
ครู คศ.3
4. นายอนุศักดิ์ ด่านนุกูล
ครู คศ.3
5. นายสังเวียน หมื่นศรี
ครู คศ.3
6. นายยรรยง ชาญวิรัตน์
ครู คศ.3
7. นายสาคร ชานาญพล
ครู คศ.3
8. ว่าที่ร.อ. เกียรติศักดิ์ คุณกัณหา
ครู คศ.3
9. นางเกษิณี สุดตาสอน
ครู คศ.3
10. นางสุนิสา สาราญวงษ์
ครู คศ.3
11. นางกัณฑิมา พาลี
ครู คศ.3
12. นางสุกัญญา พลแดง
ครู คศ.3
13. นางเอื้องบุษบา ชานาญพล
ครู คศ.3
14. นางยุวดี จันทร์โพธิ์
ครู คศ.3
15. นางกมลวรรณ สิมมาคา
ครู คศ.3
16. นายนิยม สมมุดถี
ยามรักษาการณ์
17. นายประกัน สุดจริง
ยามรักษาการณ์
18. นายปรีชา ผลธุระ
ยามรักษาการณ์
19. นางสาวนภารัตน์ หงษ์เพชร
ครูอัตราจ้าง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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มีหน้าที่
1) จัดทาแผนงาน / โครงการงานรักษาความปลอดภัย
2) ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการจัดเวรยามของบุคลากรในสถานศึกษา
3) ควบคุม กากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของยามรักษาการณ์และรายงานผู้บังคับบัญชาตามกาหนด
4) วางระบบปฏิบัติงานของยามรักษาการณ์ให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความเป็นสากลและพัฒนาให้ดีขึ้นเสมอ
5) จัดทาแผนผังลาดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ให้เป็นรูปธรรมเพื่อลดขั้นตอนการทางานที่ไม่จาเป็น
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 ชินราษฎร์
ครู คศ.1
กรรมการ
6. นางสาวหงส์ฟ้า คาสาโรง
ครู คศ.1
กรรมการ
7. นางสาวมัลลิกามาศ เทียมรินทร์
ครู คศ.2
กรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวนภารัตน์ หงษ์เพชร
ครูอัตราจ้าง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
1) รับคาขอเข้าพักอาศัยของครูและจัดสรรให้อยู่บ้านพักตามความเหมาะสมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
อานวยการ
2) กากับติดตามการขอคืนบ้านพักครู พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสารต่างๆให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
3) ประสานงาน ติดตามการดาเนินงานต่างๆเกี่ยวกับการดาเนินงานบ้านพักครู
4) ดูแลความปลอดภัย ให้แก่คณะครูที่พักอาศัยบ้านพักครู
5) หากมิเตอร์ไฟฟ้า หรือมาตรวัดน้ามีการชารุด เสียหาย ให้ดาเนินการแจ้งทางโรงเรียน
6) ดาเนินการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการแก้ไข ตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของบ้านพักครูทุกๆ
6 เดือน พร้อมรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ
7) ประสานการรักษาความสะอาดโดยบริเวณบ้านพักครู
8) ดาเนินการเก็บค่าส่วนกลาง เช่น ค่าบารุงบ้านพักครู ค่าทาความสะอาด ค่าตัดหญ้า
9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
22. งำนแผนงำนและสำรสนเทศกลุ่ม ประกอบด้วย
1. นางสาวอิสราภรณ์ พรเพ็ง
ครู คศ.2
2. นางสาววัชรา หงษ์เวียง
ครู คศ.3
3. นางสาวจุรีมาศ จาปาพันธ์
ครูอัตราจ้าง
4. นางสาวจิรารัตน์ เหง้าปูน
ครูอัตราจ้าง
5. นางสาวลภัสรดา หันทะรักษ์
ครูอัตราจ้าง
มีหน้าที่
1) จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของกลุ่มบริหารทั่วไป

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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2) จัดทาปฏิทินปฏิบัติงานประจาปี กลุ่มบริหารทั่วไป
3) ติดตามผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี กลุ่มบริหารทั่วไป
4) ติดตามผลการดาเนินงานโครงการตามแผนกลยุทธ์ 5 ปี กลุ่มบริหารทั่วไป
5) สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี กลุ่มบริหารทั่วไป
6) สรุปผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 5 ปี กลุ่มบริหารทั่วไป
7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
23. งำนจัดระบบควบคุมภำยในกลุ่มงำน ประกอบด้วย
1. นางสาววัชรา หงษ์เวียง
ครู คศ.3
ประธานกรรมการ
2. นางสาวมัลลิกามาศ เทียมรินทร์
ครู คศ.2
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนภารัตน์ หงษ์เพชร
ครูอัตราจ้าง
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
1) วิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบันตามโครงสร้างและภารกิจของกลุ่มบริหารทั่วไป
2) วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดาเนินงาน กาหนดปัจจัยเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงการดาเนินงาน กลุ่มบริหารทั่วไป
3) วางแผนจัดระบบการควบคุมภายในกลุ่มงาน และให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องนามาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการ
ควบคุมการดาเนินงานตามภารกิจ
4) ประเมินการดาเนินการควบคุมภายในตามมาตรการที่กาหนดและปรับปรุงให้เหมาะสมกับกลุ่มบริหารทั่วไป
5) รายงานผลการประเมินควบคุมภายใน กลุ่มบริหารทั่วไป
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ให้ข้าราชการครูและบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ต่องานอย่างเต็มความรู้
ความสามารถและถูกต้องตามระเบียบ แนวปฏิบัติ ข้อบังคับของทางราชการเพื่อให้เกิดผลดีแก่โรงเรียนและราชการสืบไป

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563
สั่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

(นายคมสันต์ ชุมอภัย)
ผู้อานวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

