
 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 
ที่ 155/2565 

เร่ือง  แต่งตั้งและมอบหมายผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕65 
 

 เพ่ือให๎การบริหารจัดการโรงเรียนและการปฏิบัติงานของข๎าราชการครู ลูกจ๎างประจํา และลูกจ๎าง
ชั่วคราวในแตํละฝุาย / กลุํมงาน เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เกิดผลดี ถูกต๎องตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ และการประสานงานในฝุาย / กลุํมงานตามโครงสร๎างการบริหารงานในโรงเรียนเป็นไป
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)  

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง (๒) แหํงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงแตํงตั้งและมอบหมายผู๎รับผิดชอบให๎ปฏิบัติงาน ประจําปีการศึกษา ๒๕65 
ตามรายละเอียดแนบท๎าย ดังนี้ 

 
คณะกรรมการบริหาร 

 

1. นายเจริญ  โกศัย ผู๎อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นายวิเชียร ใจดี รองผู๎อํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
3.  นายสมบัติ สมแก๎ว ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 4. นางตรีนุช สมแก๎ว ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 5. นายสุชาติ ติ่งหมาย ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 6. นายเอนก แก๎วมาลา ครูชํานาญการพเิศษ กรรมการ 
 7. นางสาวกาญจนา    ยะตั๋น ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
  ท าหน้าที ่
 1. วางแผนการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 2. ดําเนินการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนให๎บรรลุผลตามเปูาหมายของโรงเรียน 
 3. นิ เทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงานของคณะกรรมการฝุายตํางๆ ของโรงเรียนให๎เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 4. ให๎การสนับสนุน อํานวยความสะดวกในการดําเนินงานและกิจกรรมตํางๆ ให๎สําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 
 5. ให๎คําปรึกษา แนะนํา ชี้แนะ ในการดําเนินงานของฝุายตํางๆ 
 6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝุายตํางๆ เพ่ือนํามาพัฒนา ปรับปรุงในแผนกลยุทธ์
ของโรงเรียน 
 7. เป็นคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานเพ่ือประกอบการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 อนึ่ง ในการปฏิบัติราชการแทนและการรักษาราชการแทน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๕ (๖) 
และ (๗) แหํงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๔ วําด๎วย   
“การปฏิบัติราชการแทน”  และตามความในมาตรา ๕๔ และ มาตรา ๕๕ แหํงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๕ วําด๎วย “การรักษาราชการแทน”  จึงมอบหมายให๎ 

/ ข๎าราชการครฯู... 



ข๎าราชการครูผู๎มีรายชื่อตํอไปนี้เป็น “ผู๎ปฏิบัติราชการแทนผู๎อํานวยการโรงเรียน” และ “ผู๎รักษาราชการแทน
ผู๎อํานวยการโรงเรียน” ตามลําดับ ดังนี้ 

ลําดับที่ 1 นายวิเชียร ใจดี ตําแหนํง  รองผู๎อํานวยการโรงเรียน  
ลําดับที่ 2 นายสมบัติ สมแก๎ว ตําแหนํง  ครูชํานาญการพิเศษ 
ลําดับที่ 3 นางตรีนุช สมแกว๎ ตําแหนํง  ครูชํานาญการพิเศษ 
ลําดับที่ 4 นายสุชาติ ติ่งหมาย ตําแหนํง  ครูชํานาญการพิเศษ 
ลําดับที่ 5  นายเอนก แก๎วมาลา ตําแหนํง  ครูชํานาญการพิเศษ 

 
การบริหารงานในกลุ่มต่างๆ 

 

๑. กลุ่มงานอ านวยการ   
 นายสุชาติ  ติ่งหมาย   ครูชํานาญการพิเศษ    เป็นหัวหน๎ากลุํมงานอํานวยการ 
 
   คณะกรรมการบริหารกลุ่มงานอ านวยการ  ประกอบด้วย 
 

 1. นายสุชาติ ติ่งหมาย ครูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 2. นางมาลิณ ี ตาหล๎า ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 3. นายสัญญา วงศ์ประสิทธิ์ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 4. นายธนงค ์ นงค์ยา ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 5. นางรัชนีกรณ์ เหลําภักด ี ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 6. นางสุมล หลักคํา  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 7. นายเจตน์สฤษฏิ์  บุญเมือง ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ  
 8. นายกริชนริศ ปะวะภูสะโก ครชูํานาญการ กรรมการ 
      9. นางอรอมล  แก๎วมหาคุณ ครูชํานาญการ   กรรมการ 
               10. นางสาวมณีรัตน์  สาระรัตน์ ครูอัตราจ๎าง กรรมการ 
               11. นางสาวศิริยาภรณ์ จัดแจง เจ๎าหน๎าที่บรรณารักษ ์ กรรมการ 
 12. นายณัฐวัตร  ปละสอน นักศึกษาฝึกประสบการณ ์ กรรมการ 
               13. นางสาวกาญจนา  ยะตั๋น ครูชํานาญการพิเศษ          กรรมการและเลขานุการ 
 ๑4. นางสาวนุตประวีณ์ เบ็ญชา ธุรการโรงเรียน           กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
 ท าหน้าที่ 
 ๑. วางแผนการบริหารงานในกลุํมงานอํานวยการ 

๒. จัดทําแผนภูมิโครงสร๎างการบริหารงานกลุํมงานอํานวยการ 
 ๓. กําหนดหน๎าที่ ความรับผิดชอบและการมอบหมายงานในกลุํมงานอํานวยการ 
 ๔. รวบรวม จัดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการ 
 ๕. จัดทําแผนงาน และปฏิทินการปฏิบัติงานของกลุํมงานอํานวยการ 
 ๖. จัดระบบการควบคุมและตรวจสอบงานสารบรรณ 
 ๗. จัดระบบงานสื่อสารคมนาคมและยานพาหนะ 
  ๘. ตรวจสอบ ติดตาม นิเทศและรายงานพร๎อมกลั่นกรองความถูกต๎องในงานสารบรรณ นิ เทศ และ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 

    ๙. จัดระบบการบริหารจัดการและกํากับติดตาม การปฏิบัติงานของงานตํางๆ ในฝุายงาน 
 ๑๐. กํากับติดตาม การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน/งาน/โครงการตํางๆ  
 ๑๑. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานในฝุายแผนงานและงบประมาณ 

  ๑๒. จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ ทักษะในทางด๎านการจัดทําแผนงาน
ปฏิบัติการ     /13. ประเมินผลฯ... 



 ๑๓. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุํมอํานวยการ วิเคราะห์ประมวลผลและปรับปรุงพัฒนา 
คุณภาพของงานทุกงานในฝุายพร๎อมสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุํมตํอผู๎อํานวยการ สถานศึกษา 

 ๑๔. สอน และปฏิบัติงานตามที่ได๎รับมอบหมาย 
 

การปฏิบัติหน้าที่และภาระงาน 
 

1.1 งานสารบรรณ 
 1. นางมาลิณ ี ตาหล๎า ครูชํานาญการพิเศษ  หัวหน๎างาน 

  2. นางสาวนุตประวีณ์ เบ็ญชา ธุรการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที ่
 ๑. วางแผนงาน/โครงการและกํากับติดตามการปฏิบัติงานของงานบริหารให๎เกิดความคลํองตัวอยูํเสมอ 
 ๒. รวบรวมกฎระเบียบข๎อบังคับคําสั่งและการปฏิบัติงานของการบริหารให๎เกิดความพร๎อมคลํองตัว
อยูํเสมอ 
 ๓. ลงทะเบียนรับ-สํงหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก 
 ๔. แจ๎งหนังสือให๎ฝุาย/กลุํมสาระ/งานตํางๆ ให๎ทราบ 
 ๕. จัดทํารํางพิมพ์โต๎ตอบ บันทึก ยํอเรื่อง และสรุปความเห็นตามหนังสือราชการพร๎อมตรวจสอบ
ให๎ถูกต๎องตามระเบียบวําด๎วยงานสารบรรณ 
 ๖. ติดตามงาน/รายงานตํางๆ จากฝุาย/กลุํมสาระงานที่ได๎ให๎ไปดําเนินการ 
 ๗. พิมพ์งาน คําสั่ง เอกสารหนังสือราชการ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
 ๘. จัดระบบการรับ-สํง เอกสารหนังสือราชการ/ E-office รับ-สํงเอกสารทาง Internet และ
ไปรษณียภัณฑ์หนํวยงานต๎นสังกัดและหนํวยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข๎อง 
 ๙. เวียนหนังสือราชการให๎บุคลากรในโรงเรียนทราบ 
 ๑๐. จัดทําสําเนาและแจกระเบียบตํางๆ ที่เก่ียวข๎องกับการปฏิบัติงานให๎ครูและลูกจ๎างประจําได๎ทราบ 
 ๑๑. รายงานสถิติ ข๎อมูล ในสํวนงานที่รับผิดชอบ และประสานกับฝุาย /หมวด /งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎อง
ในการรายงานตํอหนํวยงานต๎นสังกัดและหนํวยงานอื่นๆ 
 ๑๒. เกษียนหนังสือเสนอรองผู๎อํานวยการสถานศึกษา 
 ๑๓. จัดและแยกแฟูมตามลักษณะของงานในฝุายเสนอผู๎อํานวยการสถานศึกษาและฝุายที่เก่ียวข๎อง 
 ๑๔. เสนอบันทึกการขออนุญาตไปราชการของข๎าราชการครู ในการประชุมสัมมนาตํอผู๎อํานวยการ
สถานศึกษา 
 ๑๕. กํากับติดตาม ควบคุมการจัดเก็บรักษาหนังสือเอกสาร ราชการตํางๆ ให๎สามารถใช๎ค๎นหาได๎
อยํางมีประสิทธิภาพพร๎อมทั้งตรวจสอบดูแลการแยกประเภทของหนังสือ 
 ๑๖. แยกประเภทของหนังสือราชการและจัดระบบการเก็บรักษา โดยแยกเป็นหมวดหมูํพร๎อมทั้งทํา
ทะเบียนรหัสเอกสารและบัญชีคุมแฟูมเอกสารเพ่ืองํายตํอการสืบค๎น 
 ๑๗. จัดระบบการยืมหนังสือราชการ พร๎อมชี้แจงและอํานวยความสะดวกของผู๎มาติดตํอขอรับ
บริการ 

 ๑๘. จัดทําแบบฟอร์มตํางๆ ที่ใช๎ในงานธุรการของฝุายอํานวยการตามความเห็นชอบของประธาน 
กรรมการและผู๎ชํวยผู๎อํานวยการ และรองผู๎อํานวยการสถานศึกษา 

 ๑๙. จัดทําวาระการประชุม บันทึกการประชุมพร๎อมคัดสําเนาแจกให๎ครู-อาจารย์ 
 ๒๐. ควบคุมเลขคําสั่ง สมุดคําสั่ง และพิมพ์คําสั่ง 
 ๒๑. จัดระบบและดําเนินการทําลายหนังสือราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
 ๒๒. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานในสํวนที่ได๎รับผิดชอบ 
 ๒๓. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได๎รับมอบหมาย 
 
        /1.2 งานบุคลากรฯ... 



 1.๒ งานบุคลากร 
 1. นางสาวกาญจนา ยะตั๋น ครูชํานาญการพิเศษ หัวหน๎างาน 
  2. นางสาวศิริยาภรณ์ จัดแจง เจ๎าหน๎าที่บรรณารักษ์ กรรมการ 
 3. นายณัฐวัตร ปละสอน นักศึกษาฝึกประสบการณ์        กรรมการและเลขานุการ 

 ท าหน้าที่  
 ๑. รวบรวมและรายงานข๎อมูลข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตํอสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา  
 ๒.  เสนอความต๎องการของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตํอสํานักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาโดยผํานความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานดําเนินการสรรหาและจัดจ๎างบุคคลเพ่ือ
ปฏิบัติงานในตําแหนํงอัตราจ๎างประจําหรืออัตราจ๎างชั่วคราวตามเกณฑ์ท่ีกฎหมายกําหนดโดย  
 ๓. ดําเนินการทดลองปฏิบัติหน๎าที่ราชการสําหรับบุคลากรทางการศึกษาหรือเตรียมความพร๎อม
และพัฒนาอยํางเข๎มสําหรับผู๎ได๎รับการบรรจุเข๎ารับราชการในตําแหนํง ครูผู๎ชํวย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  
ก.ค.ศ. กําหนด 

  ๔. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในตําแหนํงครูผู๎ชํวยเป็นระยะๆ ทุก ๓ เดือน ตามแบบ
ประเมิน ก.ค.ศ.กําหนด และในการประเมินแตํละครั้งให๎ประธานกรรมการแจ๎งผลการประเมินให๎ครูผู๎ชํวยและผู๎มี
อํานาจตามมาตรา ๕๓ ทราบและในสํวนของพนักงานราชการต๎องจัดให๎มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีละ  
๒ ครั้ง 
  ๕. รายงานผลการทดลองปฏิบัติหน๎าที่ราชการหรือการเตรียมความพร๎อม และพัฒนาอยํางเข๎ม
แล๎วแตํกรณีตํอสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ๖. ดําเนินการแตํงตั้งเป็นข๎าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามอํานาจหน๎าที่ท่ีกฎหมาย 
กําหนด หรือเม่ือได๎อนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ๗. ดําเนินการออกคําสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ  
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ๘. ดําเนินการจัดทําแบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(SAR) 

 ๙. รวบรวมผลการรายงานการปฏิบัติงานของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๑๐. จัดเตรียมเอกสารข๎อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 ๑๑. จดัเตรียมแบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข๎าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 
 ๑๒. จัดทําข๎อมูลผลการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนสํงสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกําหนด 
  ๑๓. ดําเนินการออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข๎าราชการครูที่ไมํมีวิทยฐานะและลูกจ๎างประจํา 
  ๑๔. จัดทําเอกสารลงเวลาปฏิบัติราชการของข๎าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ๎าง 
  ๑๕. ตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการของข๎าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ๎าง 
  ๑๖. จัดทําข๎อมูลสถิติวันลาของข๎าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ๎าง 
  ๑๗. รายงานข๎อมูลสถิติวันลาของข๎าราชการครู และลูกจ๎างตํอสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  ๑๘. จัดทําโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สํงเสริมและพัฒนาบุคลากร 
  

 1.๓ งานการเงินและบัญชี 
 1. นางมาลิณ ี ตาหล๎า ครูชํานาญการพิเศษ  หัวหน๎างาน 

 2. นางลําดวน  มะโนชัย ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
 3. นายสุชาติ  ติ่งหมาย ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
 4. นายสัญญา  วงศ์ประสิทธิ์ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
        /5. นางรัชนีกรณ์ฯ... 



 5. นางรัชนีกรณ์  เหลําภักดี ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
 6. นางอรอมล  แก๎วมหาคุณ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
 7. นางสาวกาญจนา  ยะตั๋น ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
 8. นางสาวนุตประวีณ์  เบ็ญชา ธุรการโรงเรียน   กรรมการ 
 9. นางสาวศิริยาภรณ์  จัดแจง เจ๎าหน๎าที่บรรณารักษ์  กรรมการ  
  10. นางสุมล หลักคํา ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที ่  
 (ก) ดําเนินการบันทึกบัญชี เบิก-จํายเงินนอกงบประมาณและการจัดทํารายงานประจําเดือน 

  ๑. วางแผนงาน/โครงการจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานพร๎อมกํากับติดตาม ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานด๎านการเงิน 

   ๒. จัดทําข๎อมูลสถิติ ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมการใช๎จํายเงินตามแผนงาน/โครงการของ
โรงเรียนให๎ถูกต๎องตามระเบียบ 

  ๓. รับผิดชอบการเก็บรักษาเงินและเอกสารการเงิน-การบัญชีตํางๆ 
  ๔. จัดทําหลักฐานการเงินประเภทตํางๆ ให๎ถูกต๎องและเป็นปัจจุบัน ประกอบด๎วย 

- สมุดเงินสด 
- สมุดรายงานเงินคงเหลือประจําวัน 
- ทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน 
- ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ (ประเภทเงินอุดหนุน หมวด 800) 
- ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
- ทะเบียนคุมเงินฝากระแสรายวัน 
- ทะเบียนคุมเงินฝากออมทรัพย์ 
- ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 
- บัญชีอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎อง 

  ๕. ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจํายเงินนอกงบประมาณทุกชนิด พร๎อมเสนอ
ผู๎อํานวยการสถานศึกษาเพ่ือขออนุมัติเงินจํายเงิน 

  ๖. จํายเงินนอกงบประมาณและเงินงบประมาณ (รํวมกับกรรมการพัสดุ ในกรณีที่มีการจัดซื้อ 
จัดจ๎างพัสดุของโรงเรียน) 

 ๗. จัดทํารายงานการเงิน ประกอบด๎วย 
  - รายงานการเงินประจําเดือนทุกเดือน (สพม.เชียงราย) 
  - รายงานการรับ-จํายเงินนอกงบประมาณ ทุกประเภท ทุกสิ้นเดือน (โรงเรียน) 
  - รายงานการรับ-จํายเงินนอกงบประมาณประจําไตรมาส (สพม.เชียงราย) 
  - รายงานเงินสาธารณูปโภครายไตรมาส (เวลา 3 เดือน) (สพม.เชียงราย)  

๘. นําเสนอปัญหาด๎านการเงินเพ่ือขอความเห็นชอบตํอรองผู๎ อํานวยการสถานศึกษา และ
ผู๎อํานวยการสถานศึกษาเก็บรักษากุญแจนิรภัย 

 ๙. จัดทํารายละเอียดการเบิกจํายเงินทุกประเภทให๎ผู๎อํานวยการสถานศึกษารับทราบเป็น
ประจําทุกเดือน 

๑๐. จัดทํารายละเอียดการรับ-จํายเงินเดือน และการรับเงินเดือนทุกเดือน 
๑๑. ตรวจสอบเอกสารการเบิกเงินงบประมาณเงินสวัสดิการ ประกอบด๎วย เงินเดือน           

เงินคําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ คําครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งกํอสร๎างคําสาธารณูปโภค และเงินคําตํางๆ 
๑๒. จัดทําทะเบียนคุมเงินงบประมาณท่ีได๎รับการจัดสรร 

 ๑๓. จัดทําทะเบียนคุมเงินหลักฐานขอเบิกเงิน ตามข๎อ 12 
 ๑๔. ทําทะเบียนคุมการเบิกเงินงบประมาณ ตามข๎อ 12 

/(ข) การรับเงินฯ... 



  (ข) การรับเงินทุกประเภท 
 ๑. รับเงินบํารุงการศึกษาทุกประเภท 
 ๒. รับเงินลูกเสือและยุวกาชาด 
 ๓. รับเงินกิจกรรมนักเรียน 
 ๔. ลงทะเบียนคุมรายรับเงินลูกเสือและยุวกาชาด 
 ๕. ลงทะเบียนคุมลูกเสือและยุวกาชาด รายบุคคล 
 ๖. รับเงินประกันอุบัติเหตุ 
 ๗. นําเงินที่ได๎รับนําฝากธนาคาร 
 ๘. ลงทะเบียนคุมเงินรายรับ 
 ๙. ลงทะเบียนคุมรายรับนักเรียนรายบุคคล 
 ๑๐. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ  
 ๑๑. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได๎รับมอบหมาย 
 

 1.๔ งานพัสดุและทรัพย์สิน 
 1. นายกริชนริศ ปะวะภูสะโก ครูชํานาญการ หัวหน๎างาน 

  2. นายเจตน์สฤษฏิ์ บุญเมือง  ครูชํานาญการพิเศษ     กรรมการ 
  3. นางสาวมณีรัตน์  สาระรัตน์  ครูอัตราจ๎าง  กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที ่  
 (ก) หัวหน๎าพัสดุ หน๎าที่และความรับผิดชอบ 
  ๑. ดําเนินการวางแผนและควบคุมการจัดหา จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ตามแผนการจัดสรร
งบประมาณของโรงเรียน 
  ๒. กํากับติดตาม และควบคุมการจัดซื้อ -จัดจ๎าง จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์และการตรวจรับ 
ลงทะเบียน รวมทั้งการเก็บรักษาให๎เป็นไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการ 
  ๓. ควบคุมตรวจสอบการจัดทําบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ ตลอดจนทะเบียนที่ดิน
สิ่งกํอสร๎างในโรงเรียนให๎เป็นปัจจุบัน 
  ๔. ควบคุมและอํานวยความสะดวกในการเบิกจําย พัสดุ และการยืมให๎เป็นไปตามระเบียบ 
  ๕. ดําเนินการให๎มีการตรวจสอบและจําหนํายพัสดุประจําปี 
  ๖. กํากับติดตาม การปรับซํอม บํารุง ดูแลรักษาพัสดุและที่ดินสิ่งกํอสร๎าง 
  ๗. จัดทําแผนปฏิบัติการควบคุมการเบิกจํายเงินที่ได๎รับอนุมัติจัดสรรให๎ของแตํละฝุาย/หมวด/
งาน ตามแผนปฏิบัติการประจําปีของโรงเรียน 
 ๘. เป็นบุคลากรหลักในคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ๎าง พัสดุโรงเรียน 
  ๙. เสนอรายชื่อครู เป็นคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ๎าง พัสดุของโรงเรียนเพ่ิมอีก 2 คน ในการ
จัดซื้อ - จัดจ๎างในแตํละครั้ง 
  ๑๐. ดําเนินการจัดซื้อ – จัดจ๎าง พัสดุของโรงเรียนตามระเบียบ 
  ๑๑. มอบหมายและสั่งการให๎กรรมการพัสดุดําเนินการจัดทําเอกสาร ลงบัญชี และเบิกจํายพัสดุ
ให๎แกํ ฝุาย/หมวด/งาน ตามแผนการจัดสรรของโรงเรียน ให๎ถูกต๎องตามระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการ 
  ๑๒. เสนอรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุประจําเดือนเพ่ือให๎ผู๎อํานวยการสถานศึกษา
เห็นชอบและแตํงต้ัง 
 ๑๓. จัดทําแผนงาน/โครงการ ปรับซํอม บํารุงดูแลและรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ 
 ๑๔. จัดทําแผนการจัดซื้อ จัดจ๎าง ปรับซํอมบํารุงและจําหนํายวัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ 
 ๑๕. จัดทําประวัติอาคาร ที่ดิน และสิ่งกํอสร๎างของโรงเรียน 
 ๑๖. จัดทํารายงานข๎อมูล สถิติการใช๎อาคารและครุภัณฑ์ทุกประเภท 
 

               /17. จัดทําทะเบียนฯ
... 



 ๑๗. จัดทําทะเบียนที่ดิน สิ่งกํอสร๎างของโรงเรียนตามระเบียบวําด๎วยที่ราชพัสดุ 
  ๑๘. ประเมินผลการใช๎อาคาร และครุภัณฑ์ประจําปี ตลอดจนทําแผนพัฒนางานอยํางตํอเนื่อง 
 ๑๙. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบ 
 ๒๐. ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได๎รับมอบหมาย 
 (ข)  กรรมการพัสดุหน๎าที่และความรับผิดชอบ 
  ๑. จัดทํารายการพัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการพัสดุและการบริหารพัสดุ 
  ๒. ดําเนินการจัดทําเอกสารการลงบัญชีวัสดุ-ครุภัณฑ์ให๎ฝุาย/หมวด/งาน ตํางๆ 
  ๓. จัดทําบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ให๎เป็นปัจจุบันเสมอ 
  ๔. ลงทะเบียนครุภัณฑ์ให๎ถูกต๎องตามระเบียบ 
  ๕. จัดเก็บและรักษาบัญชีวัสดุ ทะเบียน ครุภัณฑ์ ให๎เป็นระบบสามารถตรวจสอบได๎ 
  ๖. ให๎คําปรึกษาแกํพัสดุของ ฝุาย/หมวด/งาน 
  ๗. ตรวจสอบวัสดุถาวร วัสดุคงเหลือ และจัดทํารายงานการดําเนินงานเกี่ยวกับวัสดุทุกชนิดทุก
ประเภทเป็นประจําทุกเดือน/ภาค/ปี 
  ๘. เบิก-จํายพัสดุของโรงเรียน 
  ๙. ปรับปรุงพัฒนาระบบการเบิกจํายพัสดุ ให๎เกิดความคลํองตัวตํอการใช๎งานของทุกฝุาย/หมวด/งาน 
  ๑๐. จัดทําและเตรียมแบบฟอร์มเกี่ยวกับการพัสดุให๎ฝุาย/หมวด/งาน เพ่ือให๎เกิดความสะดวก
และคลํองตวัในการเบิกจํายพัสดุเพื่อการปฏิบัติงาน 
  ๑๑. รับผิดชอบในการลงทะเบียนรับ-จํายวัสดุ ครุภัณฑ์ในโรงเรียน 
  ๑๒. จัดเตรียมแบบฟอร์มและแนวปฏิบัติในการยืมพัสดุแกํบุคลากรภายในโรงเรียนและ
บุคคลภายนอกหรือชุมชนโดยทั่วไป 
  ๑๓. ประเมิน และรายงานผลการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบ 
  ๑๔. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได๎รับมอบหมาย 
 

 1.5 งานควบคุมภายใน 
 1. นางสุมล หลักคํา ครูชํานาญการพิเศษ หัวหน๎างาน 
  ๒. นายสชุาติ ติ่งหมาย ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  3. นายธนงค์ นงค์ยา     ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที ่

  ๑. ประสานงานจัดทําแผนพัฒนางาน  แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานกลุํมงาน 
อํานวยการเสนอผู๎บริหารเพ่ือจัดสรรงบประมาณ 

  ๒. พิจารณาจัดแผนงาน/โครงการของกลุํมงานอํานวยการให๎สอดคล๎องกับนโยบายของโรงเรียน 
และเกณฑ์ประเมินมาตรฐานและการปฏิรูปการศึกษา 

 ๓. กํากับ  ตรวจสอบดูแลงาน/โครงการ  ให๎เกิดการดําเนินงานให๎เป็นไปตามแผน 
  ๔. ประสานงานกับแผนงานของโรงเรียนและกลุํมสาระการเรียนรู๎/กลุํมตํางๆ เพ่ือนําเอา 

เทคโนโลยีมาใช๎ให๎มีประสิทธิภาพ 
 ๕. ประเมิน สรุป รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
 ๖. วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน  ปัญหาตามโครงสร๎างและภารกิจกลุํมงานอํานวยการ 
 ๗. วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดําเนินงานกําหนดปัจจัยเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง 
 ๘. กําหนดมาตรการในการปูองกันความเสี่ยงในการดําเนินงานของกลุํมงานอํานวยการ 
 ๙. วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในกลุํมงานอํานวยการ 
 ๑๐.  ให๎บุคลากรที่เกี่ยวข๎องทุกฝุายนํามาตรการปูองกันความเสี่ยงไปใช๎ในการควบคุมการดําเนินงานตามภารกิจ 
 ๑๑. ดําเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการที่สํานักงานตรวจเงินแผํนดินกําหนด 
 

              /12. ประเมินผลฯ... 



 ๑๒. ประเมินผลการดําเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่กําหนดและปรับปรุงให๎เหมาะสม 
 ๑๓. สรุปรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 
 ๑๔. ปฏิบัติหน๎าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย 

 

 1.6 งานยานพาหนะ 
 1. นายกริชนริศ ปะวะภูสะโก ครูชํานาญการ หัวหน๎างาน 

 2. นายสมบัติ สมแก๎ว ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 3. นายอุดม วรรณสอน ชํางไฟฟูา 3              กรรมการ 
  4. นายอุดม จอมวงศ ์ ชํางสี 3                   กรรมการ 

  5. นางสุมล  หลักคํา  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที ่

 ๑. จัดทําแผนงาน / โครงการ เกี่ยวกับการจัดหา การให๎บริการยานพาหนะแกํคณะครูและบุคลากร 
ของโรงเรียนตลอดจนกําหนดงบประมาณเสนอขออนุมัติ 

 ๒. อํานวยความสะดวกให๎กับบุคลากรในการเดินทางไปราชการและการเบิกจํายคําน้ํามันรถและ 
เบี้ยเลี้ยงตามระเบียบฯ 
 ๓. กําหนดหน๎าที่ความรับผิดชอบ  ให๎ความรู๎ พนักงานขับรถ  
 ๔. ซํอมแซม บํารุงรักษาให๎สะอาด ปลอดภัยอยูํเสมอ  
 ๕. ตรวจสภาพรถและตํอทะเบียน ตํอภาษี พ.ร.บ. เป็นประจําทุกปี 

 6. ประเมินสรุปผลการดําเนินงานประจําปี 
 7. ปฏิบัติหน๎าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู๎บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 1.7 งานแผนงานและกรอบงบประมาณ 
 1. นายสุชาติ ติ่งหมาย ครูชํานาญการพิเศษ  หัวหน๎างาน 

  2. นายธนงค ์ นงค์ยา  ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
  3. นายกริชนริศ ปะวะภูสะโก  ครูชํานาญการ   กรรมการ 
   4. นางมาลิณ ี ตาหล๎า  ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที ่  

 ๑. ศึกษาวิเคราะห์และสรุปนโยบาย ยุทธศาสตร์และจุดเน๎นด๎านการศึกษาของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 ๒. ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปนโยบาย ยุทธศาสตร์และจุดเน๎นด๎านการศึกษาของ สพม. 36      
ในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษา 

 ๓. สรุปข๎อมูล ทบทวนงานและภารกิจที่รับผิดชอบทุกลักษณะงานที่ปฏิบัติของฝุาย/หมวด/งานใน 
โรงเรียน 

 ๔. สรุปการวิเคราะห์ข๎อมูล สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต๎องการ จําเป็น (Needs Assessment) 
  ๕. สรุปการวิเคราะห์ ทบทวนนโยบายและแผนงานในรอบปีที่ผํานมา 
  ๖. วิเคราะห์สารสนเทศ ด๎านทรัพยากรและปัจจัยที่สํงผลกระทบกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
  ๗. จัดเตรียมข๎อมูลด๎านนโยบายและแผน เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการพัฒนางานแผนงานในการ 

พิจารณาจัดทําการกําหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย มาตรการ และเปูาหมายทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของ
โรงเรียน ในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปี 

 ๘. จัดทําเอกสาร วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ และกลยุทธ์ระดับองค์กร (วัตถุประสงค์นโยบาย 
เปูาหมาย  มาตรการ และยุทธศาสตร์ จุดเน๎น ) ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือประกอบการจัดทําแผนงาน/
งาน/โครงการ 
 
 /9. รวบรวมข๎อมูลฯ... 



 ๙. รวบรวมข๎อมูลและเอกสาร ให๎คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาการศึกษา  
แผนปฏิบัติการประจําปี และปฏิทินงานประจําปีของโรงเรียน ดําเนินการจัดทําเอกสารรูปเลํมตํอไป 

 ๑๐. กํากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 

 1.8 งานโครงการพิเศษและอ่ืนๆ 
 1. นายสุชาติ ติ่งหมาย ครูชํานาญการพิเศษ  หัวหน๎างาน 
 2. นางมาลิณ ี ตาหล๎า ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

  3. นายกริชนริศ ปะวะภูสะโก  ครูชํานาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที ่รับผิดชอบงานโครงการพิเศษและอ่ืนๆ ที่เก่ียวข๎องกับกลุํมงานอํานวยการ 
 

 1.9 งานบริการดนตรี และนาฏศิลป์ 
  ๑. นางรัชนีกรณ์ เหลําภักด ี ครูชํานาญการพิเศษ หัวหน๎างาน 
  2. นายสุชาติ ติ่งหมาย ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  3. นายเจตน์สฤษฎิ์ บุญเมือง ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
   4. นายกริชนริศ  ปะวะภูสะโก ครูชํานาญการ  กรรมการ 
  5. นายสัญญา วงศ์ประสิทธิ์ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที ่
  ๑. กําหนดแผนงาน และปฏิทินปฏิบัติงาน  
   ๒. กํอตั้งและฝึกสอนนาฏศิลป์ วงปี่พาทย์ (ดนตรีไทย) วงดนตรีลูกทุํงและสากล และวงดุริยางค์
ให๎แกํนักเรียนให๎สามารถบริการชุมชนได๎ 
   ๓. บํารุง รักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช๎เกี่ยวกับนาฏศิลป์ ดนตรีและดุริยางค์ 
   ๔. ดําเนินกิจกรรมอนุรักษ์ ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์/นาฏกรรม พื้นบ๎าน 
   ๕. สํงเสริมความสามารถ และจัดกิจกรรมตําง ๆ ให๎แกํนักเรียน 
   ๖. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
   7. ให๎ความอนุเคราะห์และบริการงานดนตรี และนาฏศิลป์ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
   8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย 
 

 1.10 งานประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินภายใน 
  ๑. นายธนงค ์ นงค์ยา ครูชํานาญการพิเศษ หัวหน๎างาน 
  2. นางตรีนุช สมแก๎ว ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  3. นายสมบัติ สมแก๎ว ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
  4. นายสุชาติ ติ่งหมาย ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
  5. นายเอนก แก๎วมาลา ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  6. นายเจตน์สฤษฎิ์ บุญเมือง ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
  7. นายทวีวัฒน์ เหลําภักด ี ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  8. นางรัชนีกรณ์ เหลําภักด ี ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  9. นางมาลิณ ี ตาหล๎า ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
  10. นายกริชนริศ ปะวะภูสะโก ครูชํานาญการ กรรมการ 
  11. นายธนบูลย์ ธิดา ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๑2. นายสันติพงษ์ กันทะ คร ู  กรรมการ 
  13. นางอรอมล แก๎วมหาคุณ ครูชํานาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที ่

 1. เป็นกรรมการ คณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพการสถานศึกษาของโรงเรียน 
 

    /2. เป็นคณะทํางานฯ... 



  ๒. เป็นคณะทํางานในทุกคณะตามภารกิจของงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามท่ีคณะกรรมการ 
พัฒนางานแผนงานมอบหมาย 

  ๓. รวบรวมเอกสารตํางๆเก่ียวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนไว๎เป็นมุมเอกสาร 
เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาไว๎ในห๎องแผนงานและการประกันคุณภาพ 

  ๔. รวบรวมเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีโรงเรียนได๎จัดทําแล๎วในรอบปีที่ผํานมา ไว๎เป็น 
แนวทางในการพัฒนาในปีตํอไป เชํน มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ,ธรรมนูญโรงเรียน/แผนกลยุทธ์
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน SSR และ SAR ของโรงเรียน 

  ๕. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดประชุมกรรมการคณะตํางๆและการ 
จัดทําเอกสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะทํางานตํางๆ 

  ๖. รวบรวมข๎อมูล เอกสารตํางๆ เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในการจัดทํา  
SSR และ SARของโรงเรียนและการเตรียมรับการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
โรงเรียนและคณะกรรมการประเมินภายนอกจากสํานักรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 ๗. นําเสนอ รายงานผลการประเมินตนเอง SSR และ SAR ตํอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและ 
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพ่ือขอความเห็นชอบในการเผยแพรํประชาสัมพันธ์ตํอสาธารณะชน           
ตามมาตรา 48  แหํง พ.ร.บ.การศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542  

  ๘. กํากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการปฏิบัติงาน 
  ๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
 

 1.11 งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   ๑. นางสาวกาญจนา     ยะตั๋น          ครูชํานาญการพิเศษ   หัวหน๎างาน 
   2. นายณัฐวัตร  ปละสอน      นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ   กรรมการ 
  3. นางสาวมณีรัตน์ สาระรัตน์      เจ๎าหน๎าที่บรรณารักษ์    กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที ่
 ๑. ประสานงานและจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 3. รับผิดชอบงานโครงการที่เกี่ยวข๎องกับงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

2. กลุ่มงานวิชาการ   
 นางตรีนุช   สมแก๎ว    ครูชํานาญการพิเศษ เป็นหัวหน๎ากลุํมงานวิชาการ 
 

คณะกรรมการบริหารกลุ่มงานวิชาการ  ประกอบด้วย 
 

 1. นางตรีนุช    สมแก๎ว ครูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2.  นางรัชนีกรณ ์ เหลําภักด ี ครูชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3.  นายสมบัติ สมแก๎ว ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

 4. นางภาวิณี แก๎วแสงอินทร์ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
 5. นายเจตน์สฤษฎิ์ บุญเมือง ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ  
6. นางมาลิณ ี ตาหล๎า ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

 7. นางสุมล หลักคํา ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
8. นายทวีวัฒน์ เหลําภักด ี ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
9. นายกริชนริศ ปะวะภูสะโก ครูชํานาญการ  กรรมการ 

10. นายธนบูลย์ ธิดา ครชูํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
 11. นายสันติพงษ์ กันทะ คร ู    กรรมการ 
 /12. นางสาวเบญจวรรณฯ... 



 12. นางสาวเบญจวรรณ เจือจาน ครูอัตราจ๎าง     กรรมการ 
๑3. นางสาวนภาลัย ใจดี ครอัูตราจ๎าง     กรรมการ 
14. นายอัครวัฒน์ นนท์ธนาวิชญ์ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

 ท าหน้าที ่
 ๑. กําหนดนโยบายและแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพร๎อมทั้งวางแผนพัฒนาการ

เรียนการสอน 
 ๒. รํวมกันพิจารณาและจัดทําแผนงาน/งาน/โครงการ แผนปฏิบัติการประจําปีและปฏิทิน
ปฏิบัติงานของฝุายวิชาการ 
 ๓. คํานวณอัตรากําลังครู และวางแผนการจัดอัตรากําลังครูให๎สอดคล๎องกับการจัดครูเข๎าสอน ตาม
สภาพความพร๎อมและความเหมาะสม 
 ๔. กํากับติดตามและตรวจสอบการวัดผลและประเมินผลการเรียนให๎เป็นไปตามระเบียบและแนว
ปฏิบัติของทางราชการ 
 ๕. วางแผนและดําเนินการนิเทศงานการเรียนการสอนของครูในกลุํมสาระตํางๆ ของโรงเรียน 
 ๖. ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การผลิตและใช๎สื่อรวมทั้งการใช๎
หลักสูตร 
 ๗. ดําเนินการจัดกิจกรรมทางวิชาการ การจัดบรรยากาศที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ และจัดแหลํงเรียนรู๎ทั้ง
ในและนอกโรงเรียนให๎กับนักเรียน 
 ๘. สํงเสริมการพัฒนาบุคลากรครูให๎เป็นครูมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครูและครูแกนนํา 
 ๙. เสนอข๎อคิดเห็นเพื่อขอความเห็นชอบจากผู๎อํานวยการสถานศึกษา ในการสํงข๎าราชการครูเข๎ารับ
การประชุม อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
 ๑๐. เสนอกิจกรรมพัฒนาบุคลากร เพ่ือการสร๎างขวัญและกําลังใจของบุคลากรในการทํางาน 
 ๑๑. จัดศูนย์วิชาการเพ่ือให๎บริการข๎อมูลขําวสารแกํครูและนักเรียนอยํางมีประสิทธิภาพ 
 ๑๒. จัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการบริการทางวิชาการและระบบค๎นคว๎าให๎มีประสิทธิภาพ 
 ๑๓. จัดทําวิจัยเชิงวิชาการเพ่ือพัฒนางานวิชาการโรงเรียน 
 ๑๔. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานห๎องเรียนคุณภาพ 
 ๑๕. พัฒนาและจัดกิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน 
 ๑๖. จัดทําสารสนเทศจากการปฏิบัติงานวิชาการตามกลุํมภาระงานที่รับผิดชอบให๎เป็นปัจจุบันและ 
ตรวจสอบได ๎
 ๑๗. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานตามกลุํมภาระงานที่ได๎รับผิดชอบ 
 ๑๘. สอนและปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 
 

การปฏิบัติหน้าที่และภาระงาน 
 

 2.1 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 1. นายกริชนริศ ปะวะภูสะโก หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย  
 2. นายธนบูลย์ ธิดา     หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์   
 3. นางมาลิณี ตาหล๎า     หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
 4. นายเจตน์สฤษฎิ์ บุญเมือง  หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ 
 5. นายสันติพงษ์ กันทะ     หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และ 
     วัฒนธรรม  
  6. นายสมบัติ สมแก๎ว หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา     
  ๗. นางรัชนีกรณ์ เหลําภักด ี  หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ       

๘. นายทวีวัฒน์ เหลําภักด ี  หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ 
/9. นายอัครวัฒน์ฯ... 



  9. นายอัครวัฒน์ นนท์ธนาวิชญ์ หัวหน๎ากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน  
 ท าหน้าที ่
   ๑. ควบคุม ดูแล กํากับการใช๎หลักสูตรของกลุํมสาระการเรียนรู๎ ประเมินผลการใช๎หลักสูตรอยําง
ตํอเนื่อง รวมทั้งเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเมื่อพบข๎อบกพรํอง หรือจุดที่ควรพัฒนา 
   ๒. จัดทําบริหารกลุํมสาระการเรียนรู๎ให๎เป็นไปตามหลักสูตรของโรงเรียน สอดคล๎องกับนโยบาย
วิสัยทัศน์ พันธะกิจและเปูาหมายของโรงเรียน และของหลักสูตร  
   ๓. เอกสารแผนงาน/โครงการการจัดการเรียนการสอนให๎สอดคล๎องกับแผนงานโรงเรียน 
   ๔. ควบคุม ดูแล กํากับให๎ครูในกลุํมสาระการเรียนรู๎ทุกคนจัดทําหลักสูตรชั้นเรียน แผนการจัดการ
เรียนรู๎และสอนตามแผนการจัดการเรียนรู๎ การตรวจสมุด ปพ.5 ข๎อสอบกลางภาค ข๎อสอบปลายภาค การประเมิน
การอําน คดิวิเคราะห์และเขียน สมรรถนะของผู๎เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๕. กํากับติดตามให๎ครูเข๎าสอนตามตารางสอนทุกคาบ จัดสอนซํอมเสริม สอนชดเชยและสอนแทน
เมื่อครูในกลุํมสาระลาหรือไปราชการ 
   ๖. จัดให๎มีการนิเทศงานวิชาการในกลุํมสาระการเรียนรู๎ ประชุมครูในสังกัดอยํางน๎ อยเดือนละ ๑ 
ครั้ง เพ่ือปรับปรุงแก๎ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยในชั้นเรียน และการพัฒนาครูโดยการ 
ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน  
   ๗. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และรํวมกับงานกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน  
   ๘. ประสานงานระหวํางกลุํมสาระการเรียนรู๎ และกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ในการบูรณาการการเรียน
การสอนระหวํางกลุํมสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 

 ๙. ประสานงานให๎มีการจัดหา ผลิต และใช๎สื่อการเรียนการสอน ปรับซํอมสื่อการเรียนการสอน 
  ๑๐. จัดให๎มีการพัฒนาครูด๎านวิชาการในรูปแบบตํางๆ เพ่ือให๎ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 
  ๑๑. สํงเสริมให๎มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการรูปแบบตําง ๆ เชํน การประกวด แขํงขันและสาธิต 
  ๑๒. จัดระบบข๎อมูล สถิติ เอกสารสารสนเทศของกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
  ๑๓. กํากับดูแลกิจกรรมชุมชน และโครงการพิเศษที่อยูํในความรับผิดชอบของกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
  ๑๔. จัดทําเอกสารสรุปผลการดําเนินงานของกลุํมสาระการเรียนรู๎เสนอตํอโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน/ปี 
  ๑๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย 
 

 2.2 งานหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๑. นางภาวิณี แก๎วแสงอินทร์ ครูชํานาญการพิเศษ หัวหน๎างาน 
 2. นายสมบัติ    สมแก๎ว ครชูํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 3. นางรัชนีกรณ์ เหลําภักด ี ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 4. นายเจตน์สฤษฎิ์ บุญเมือง ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 5. นายทวีวัฒน์ เหลําภักด ี ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 6. นายธนบูลย์ ธิดา ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 7. นางมาลิณ ี ตาหล๎า ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 8. นายกริชนริศ ปะวะภูสะโก ครูชํานาญการ กรรมการ 
 9. นายสันติพงษ์ กันทะ คร ู กรรมการ 
 10. นายอัครวัฒน์ นนท์ธนาวิชญ์ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที ่
  ๑. วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือกําหนดจุดเน๎นหรือประเด็นที่สถานศึกษาหรือกลุํม เครือขําย 
สถานศึกษาให๎ความสําคัญ 

 ๒. ศึกษาและวิเคราะห์สาระการเรียนรู๎ท๎องถิ่น ข๎อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชนเพ่ือ
นํามาเป็นข๎อมูลจัดทําสาระการเรียนรู๎ท๎องถิ่นของสถานศึกษาให๎สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

/3. จัดทําหลักสูตรฯ... 



 ๓. จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุํมสาระ เพื่อนําไปจัดทํารายวิชาพื้นฐานหรือรายวิชาเพิ่มเติม  
  4. จัดทําคําอธิบายรายวิชา หนํวยการเรียนรู๎ แผนการจัดการเรียนรู๎ เพ่ือจัดประสบการณ์และ
กิจกรรมการเรียนการสอนให๎แกํผู๎เรียนประเมินผลและปรับปรุง 

 5. ควบคุม ดูแล กํากับการใช๎หลักสูตรของกลุํมสาระการเรียนรู๎ ประเมินผลการใช๎หลักสูตรอยําง 
ตํอเนื่อง รวมทั้งเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเมื่อพบข๎อบกพรํอง หรือจุดที่ควรพัฒนา 

 6. ควบคุม ดูแล กํากับให๎ครูในกลุํมสาระการเรียนรู๎ทุกคนจัดทําหลักสูตรชั้นเรียน แผนการจัดการ 
เรียนรู๎และสอนตามแผนการจัดการเรียนรู๎ การตรวจสมุด ปพ.5 ข๎อสอบกลางภาค ข๎อสอบปลายภาค การประเมิน
การอําน คิดวิเคราะห์และเขียน สมรรถนะของผู๎เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย 
 

 2.3 งานวัดผลและประเมินผล 
  ๑. นางรัชนีกรณ์ เหลําภักด ี ครูชํานาญการพิเศษ  หัวหน๎างาน 
  2. นายอัครวัฒน์ นนท์ธนาวิชญ์ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
  3. นางสาวนภาลัย ใจดี ครอัูตราจ๎าง  กรรมการ 
  4. นางบัวบาน วะไลใจ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  กรรมการ 
  5. นายธนบูลย์ ธิดา ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที ่

  ๑. กําหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยสอดคล๎อง 
กับนโยบายระดับประเทศ 

  ๒. จัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาให๎เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
  ๓. ดําเนินการวัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์ผลการเรียนและอนุมัติผลการเรียน 
  ๔. จัดให๎มีการประเมินผลการเรียนทุกชํวงชั้นและจัดให๎มีการซํอมเสริมกรณีที่มีผู๎เรียนไมํผํานเกณฑ์ 

การประเมิน 
  ๕. จัดให๎มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
  ๖. จัดระบบสารสนเทศด๎านการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อใช๎ในการอ๎างอิง  

ตรวจสอบและใช๎ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
  ๗. ผู๎บริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการประเมินการเรียนด๎านตํางๆ รายปี/รายภาคและตัดสินผลการ 

เรียนการผํานชํวงชั้นและจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๘. การเทียบโอนผลการเรียนเป็นอํานาจของสถานศึกษาท่ีจะแตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือ 

กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการ ได๎แกํ คณะกรรมการเทียบระดับการศึกษา ทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย   
คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน และเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการพร๎อมทั้งให๎ผู๎บริหาร
สถานศึกษาอนุมัติการเทียบโอน 

       9.  จัดทําข๎อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจําภาคเรียน/ประจําปีการศึกษา 
 

 2.4 งานทะเบียน 
  ๑. นายอัครวัฒน์ นนท์ธนาวิชญ์ ครูชํานาญการพิเศษ หัวหน๎างาน 
  2. นางสาวเบญจวรรณ  เจือจาน            ครูอัตราจ๎าง       กรรมการ 
  3. นางสาวเพียงวรี สมแก๎ว นักศึกษาฝึกประสบการณ ์ กรรมการ 
  4. นางอรอมล แก๎วมหาคุณ ครชูํานาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที ่

  ๑. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร ระเบียบ คูํมือ เกี่ยวกับงานทะเบียนและจัดเก็บเป็นแฟูมอยํางเป็น 
ระบบ 

  ๒. ดําเนินการกรอกข๎อมูลนักเรียน  ลงทะเบียนข๎อมูลลงในโปรแกรมในระบบงานทะเบียน 
  3. จัดทําข๎อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ DMC 

/4. เก็บรักษาเอกสารฯ... 



  4. เก็บรักษาเอกสาร/หลักฐานที่เก่ียวข๎องตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
  5. จัดทําแบบฟอร์ม แบบคําร๎องตํางๆ ที่เก่ียวข๎องกับงานทะเบียน 
  6. จัดทําแนวปฏิบัติที่เก่ียวข๎องกับงานทะเบียน 
  7. ประสานงานกับชุมชนและท๎องถิ่นในการสํารวจข๎อมูล จํานวนนักเรียนที่จะเข๎ารับบริการทาง 

การศึกษาในเขตบริการของสถานศึกษา 
  8. จัดทําสํามะโนผู๎เรียนที่จะเข๎ารับบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา 
  9. จัดระบบข๎อมูลสารสนเทศจากสํามะโนผู๎เรียนให๎เขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ 
  10. ดําเนินการจัดทําระเบียนผลการเรียนของนักเรียนให๎ถูกต๎อง สมบูรณ์ตามระเบียบ 
   ๑1. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย 

 

   2.5 งานเทคนิควิชาการ 
  ๑. นางสาวนภาลัย ใจดี ครอัูตราจ๎าง  หัวหน๎างาน 
  2. นางสาวเบญจวรรณ  เจือจาน ครูอัตราจ๎าง  กรรมการ 

 3. นางสาวเพียงวรี สมแก๎ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
    6. นางบัวบาน         วะไลใจ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที ่

  ๑. จัดตารางสอนประเภทตํางๆ ตารางสอนรวม ตารางสอนครูผู๎สอนแตํละคน และตารางการใช๎
ห๎องตํางๆ รวมทั้งตารางสอนประจําของแตํละชั้น 

   2. หัวหน๎ากลุํมสาระวิชาทุกกลุํมดําเนินการจัดสอนแทน ภายในกลุํมสาระวิชาที่รับผิดชอบ 
   3. ดําเนินการจัดสอนแทน เมื่อภายในกลุํมสาระวิชาดําเนินการ แล๎วแตํไมํสามารถดําเนินการไ ด๎

เสร็จสิ้นทุกรายวิชาในวันนั้นๆ 
   4. จัดทําข๎อมูล การแขํงขันทักษะทางวิชาการ 
        5. จัดทําข๎อมูลการทดสอบระดับชาติ, ข๎อสอบกลาง (สํงข๎อมูลรายชื่อ/ห๎องสอบ ให๎ สทศ./สพม. 

ตามกําหนด) 
   6. จัดทําข๎อมูลผลการทดสอบระดับชาติ ข๎อสอบกลาง 
        7. ตรวจสอบข๎อมูล/เพิ่ม/ลด จํานวนนักเรียนรายงานสถิติจํานวนนักเรียน 
   8. ให๎บริการและประสานความรํวมมือกับชุมชน และสถานศึกษาอ่ืนในการบริการข๎อมูลและ

วิทยากรทางวิชาการ ในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ และประชุมอบรมสัมมนา 
   9. รวบรวมผลงานของโรงเรียนในด๎านความรํวมมือทางวิชาการ 

 

 2.6 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   ๑. นายอัครวัฒน์  นนท์ธนาวิชญ์   หัวหน๎ากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน,กิจกรรมนักเรียน,กิจกรรมชุมนุม 
     กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์                                            
   2. นางภาวิณี แก๎วแสงอินทร์ หัวหน๎ากิจกรรมแนะแนว 
   3. นายทวีวัฒน์ เหลําภักด ี หัวหน๎ากิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 

 4. นายธนงค์ นงค์ยา หัวหน๎ากิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ม. 1 
 5. นายสมบัติ สมแก๎ว หัวหน๎ากิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ม. 2 

   6. นายเจตน์สฤษฎิ์   บุญเมือง หัวหน๎ากิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ม. 3 
 7. นางมาลิณี ตาหล๎า หัวหน๎ากิจกรรมลูกเสือ กกต. 
 8. นายสันติพงษ์  กันทะ หัวหน๎ากิจกรรมลูกเสือต๎านภัยยาเสพติด 
 9. นางสุมล หลักคํา หัวหน๎ากิจกรรมยุวกาชาด 
 10. นายเอนก   แก๎วมาลา หัวหน๎ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
 
                   /ทําหน๎าทีฯ่... 



  ท าหน้าที ่
  ๑. จัดกิจกรรมนักเรียนตามที่ได๎รับมอบหมาย ให๎เหมาะสมกับวัย โดยให๎ตรงกับความสนใจ และ 

นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๒. ควบคุม ดูแลการเรียนการสอน และการดําเนินงานในการจัดกิจกรรมของนักเรียนและครู          

ที่ปรึกษา 
  ๓. จัดทําโครงการและประมาณการ เสนองบประมาณในการจัดกิจกรรมตํางๆ พร๎อมทั้งจัดทํา 

ปฏิทินปฏิบัติงานของการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกโรงเรียน 
  ๔. หาแนวทาง ปรับปรุง แก๎ไขปัญหา ในการจัดกิจกรรมตํางๆ 
  ๕. จัดหาสื่อ และอุปกรณ์การเรียนการสอน การปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรม 
  ๖. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของกิจกรรมตํางๆ ในโรงเรียนเสนอผู๎อํานวยการ

สถานศกึษา 
  ๗. ติดตํอ ประสานงานหัวหน๎ากิจกรรมยํอยในกลุํมงานในการจัดกิจกรรมระหวํางครู นักเรียน และ 

ชุมชน 
  ๘. ดูแล ควบคุมและเป็นที่ปรึกษากิจกรรมชุมชน กิจกรรมลูกเสือ -เนตรนารี ยุวกาชาด และ

นักศึกษาวิชาทหาร 
  ๙. สรุป และประเมินผลการเข๎ารํวมกิจกรรมของนักเรียนเสนอตํอฝุายพัฒนาวิชาการ 
 ๑๐. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 ๑๑. สอนและปฏิบัติงานอื่นที่ได๎รับมอบหมาย 

 

 2.7 งานแนะแนว 
  ๑. นางภาวิณี แก๎วแสงอินทร์ ครูชํานาญการพิเศษ  หัวหน๎างาน 
   2. ครูที่ปรึกษาประจําชั้น    กรรมการ 
  3. นางพัชรินทร์    แก๎วมาลา ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที ่

  ๑. กําหนดนโยบายการจัดการศึกษาที่มีการแนะแนวเป็นองค์ประกอบสําคัญ โดยให๎ทุกคนใน
สถานศึกษาตระหนักถึงการมีสํวนรํวมในกระบวนการแนะแนวและการดูแลชํวยเหลือนักเรียน 

  ๒. จัดระบบงานและโครงสร๎างองค์กรแนะแนวและดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
  ๓. ดําเนินการงานศึกษารวบรวมข๎อมูล โดยศึกษารวบรวม วิเคราะห์ สรุปและนําเสนอข๎อมูลของ

ผู๎เรียน 
  ๔. ดําเนินงานสารสนเทศโดยจัดศูนย์สารสนเทศทางการแนะแนวในรูปศูนย์การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง 

โดยครอบคลุมด๎านการศึกษา อาชีพ ชีวิตและสังคม 
  ๕. บริการให๎คําปรึกษาผู๎เรียนทั้งปัญหาสํวนตัว การเรียน อาชีพและนักเรียนที่มีปัญหาด๎าน 

เศรษฐกิจ 
  ๖. จัดกิจกรรมสํงเสริม พัฒนา ชํวยเหลือผู๎เรียน ศึกษารายกรณีและจัดกลุํมปรึกษาปัญหา สํงตํอ

ผู๎เชี่ยวชาญ ในกรณีที่ผู๎เรียนมีปัญหายากแกํการแก๎ไข จัดกลุํมพัฒนาผู๎เรียนด๎วยเทคนิคทางจิตวิทยา จัดบริการ 
สร๎างเสริมประสบการณ์ รวมทั้งให๎การสงเคราะห์ เพ่ือตอบสนองความถนัด ความต๎องการและความสนใจของ
ผู๎เรียน 

  ๗. สร๎างความตระหนักให๎ครูทุกคนเห็นคุณคําของการแนะแนวและดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
  ๘. สํงเสริมและพัฒนาให๎ครูได๎รับความรู๎เพ่ิมเติมในเรื่องจิตวิทยาและการแนะแนวและดูแล

ชํวยเหลือนักเรียนเพื่อให๎สามารถ บูรณาการ ในการจัดการเรียนรู๎และเชื่อมโยง สูํการดํารงชีวิตประจําวัน 
  ๙. คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู๎ ความสามารถและบุคลิกภาพที่เหมาะสม ทําหน๎าที่ครูแนะแนว 

ครูที่ปรึกษา ครูประจําชั้น และคณะอนุกรรมการแนะแนว 

    /10. ดูแล กํากับฯ... 



 ๑๐. ดูแล กํากับ นิเทศ ติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานแนะแนวและดูแลชํวยเหลือนักเรียนอยําง
เป็นระบบ 

 ๑๑. สํงเสริมความรํวมมือและความเข๎าใจอันดีระหวํางครู ผู๎ปกครองและชุมชน 
 ๑๒.ประสานงานด๎านการแนะแนว ระหวํางสถานศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน บ๎าน ศาสนสถาน 

ชุมชน ในลักษณะเครือขํายการแนะแนว หรือกิจกรรมแนะแนวสัญจร 
 ๑๓. เชื่อมโยงระบบแนะแนวและระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
 ๑๔. ดําเนินการพิจารณาทุนการศึกษา และทุนปัจจัยพื้นฐาน แกํนักเรียน 
 ๑๕. ดําเนินการคัดเลือกและพิจารณานักเรียนในกองทุนกู๎ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
 ๑๖. ดําเนินงานติดตามประเมินผล รายงานผลการดําเนินงานแนะแนว 
 ๑๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย 

 

 2.8 งานห้องสมุด 
  1. นายกริชนริศ  ปะวะภูสะโก ครูชํานาญการ  หัวหน๎างาน 
  2. นางสาวมณีรัตน์  สาระรัตน์ ครูอัตราจ๎าง  กรรมการ 
   3. นางสาวศิริยาภรณ์   จัดแจง เจ๎าหน๎าที่บรรณารักษ์  กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที ่
   ๑. บริหารงานห๎องสมุดให๎เป็นไปตามหลักวิชาการบรรณารักษ์ศาสตร์และเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน 
   ๒. จัดทําแผน/โครงการพัฒนาห๎องสมุดให๎เป็นไปตามนโยบายของ สพฐ.และของโรงเรียน 
   ๓. พิจารณาและเสนอแนะในการจัดซื้อ จัดหา คัดเลือกหนังสือสําหรับค๎นคว๎าในห๎องสมุดเพ่ือให๎
เพียงพอตํอการบริการ ให๎แกํนักเรียนและครู 
   ๔. ให๎เลขหมูํหนังสือ ทําดัชนีบรรณานุกรม ทําสาระสังเขป ทํากฤตภาค ทําทะเบียน จัดหมวดหมูํ
หนังสือ  บัตรรายการ บัตรหัวเรื่อง และบริการให๎คําแนะนําในการค๎นคว๎าแกํผู๎มาใช๎ห๎องสมุด 
   ๕. ดําเนินงานบริการการใช๎ห๎องสมุดตามโปรแกรม E-Library 
   ๖. รํวมมือกับหัวหน๎าหมวดวิชาตํางๆ จัดทําสื่อ บรรณานุกรมชื่อเรื่อง เพ่ือสะดวกในการค๎นคว๎า 
   ๗. จัดทําทะเบียนหนังสือ เก็บรักษา และซํอมแซมหนังสือ 
   ๘. รับผิดชอบวัสดุครุภัณฑ์ของห๎องสมุดทั้งห๎องสมุดกลางและห๎องสมุดภาพและเสียง 
   ๙. จัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน สํงเสริมการใช๎ห๎องสมุด จัดปูายนิเทศเนื่องในโอกาสตํางๆ ตลอดจน
จัดให๎ทุกพ้ืนที่ในบริเวณอาคารเรียน (มุมระเบียงตํางๆ) เป็นแหลํงความรู๎ 
  ๑๐. จัดทํารายงาน สถิติตํางๆ เกี่ยวกับการใช๎ห๎องสมุด ประจําภาคเรียน/ประจําปี 
  ๑๑. กําหนดระเบียบการใช๎ห๎องสมุดและรวบรวมบันทึกข๎อมูลการให๎และการใช๎บริการห๎องสมุด 
  ๑๒. ให๎บริการการใช๎ห๎องสมุดและการสืบค๎น 
  ๑๓. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาห๎องสมุด 
  ๑๔. สอนและปฏิบัติงานอื่นที่ได๎รับมอบหมาย 
 

 2.9 งานวิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
  ๑. นางตรีนุช สมแก๎ว หัวหน๎ากลุํมงานวิชาการ หัวหน๎างาน 
   2. นายกริชนริศ ปะวะภูสะโก หัวหน๎ากลุํมสาระภาษาไทย กรรมการ 
   3. นางมาลิณ ี ตาหล๎า หัวหน๎ากลุํมสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
   4. นายสันติพงษ์ กันทะ หัวหน๎ากลุํมสาระสังคมศึกษาฯ กรรมการ 
  5. นายเจตน์สฤษฎิ์   บุญเมือง หัวหน๎ากลุํมสาระภาษาตํางประเทศ    กรรมการ 
   6. นายสมบัติ สมแก๎ว หัวหน๎ากลุํมสาระสุขศึกษาฯ กรรมการ 
   7. นางรัชนีกรณ์ เหลําภักด ี หัวหน๎ากลุํมสาระศิลปะ กรรมการ 
   8. นายทวีวัฒน์ เหลําภักด ี หัวหน๎ากลุํมสาระการงานอาชีพ กรรมการ 
            /9. นายธนบลูย์ฯ... 



   9. นายธนบูลย์ ธิดา หัวหน๎ากลุํมสาระคณิตศาสตร์           กรรมการ 
10. นายอัครวัฒน์ นนท์ธนาวิชญ์ หัวหน๎ากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน          กรรมการและเลขานุการ 

 ท าหน้าที ่
   ๑. สํารวจข๎อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับศักยภาพด๎านการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 
   ๒. จัดอบรมให๎ความรู๎ และพัฒนาทักษาการทําวิจัยเพื่อพัฒนาให๎แกํบุคลากร 
   ๓. ติดตาม นิเทศ รวบรวมผลการวิจัยของบุคลากร 
   ๔. สํงเสริมขวัญ กําลังใจแกํบุคลากร 
   ๕. สํงเสริมให๎บุคลากรมีพัฒนาการสูํ OBEC AWARDS 

 6. จัดให๎มีการรํวมกันกําหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู๎และ 
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา 

 7. พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู๎และเทคโนโลยี เพ่ือ 
การศึกษา พร๎อมทั้งให๎มีการจัดตั้งเครือขํายทางวิชาการ ชมรมวิชาการเพ่ือเป็นแหลํงเรียนรู๎ของสถานศึกษา 

  8. พัฒนาและใช๎สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยมุํงเน๎นการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการ 
ศึกษาท่ีให๎ข๎อเท็จจริงเพื่อสร๎างองค์ความรู๎ใหมํๆเกิดข้ึน โดยเฉพาะหาแหลํงสื่อท่ีเสริมการจัดการศึกษา ของ 
สถานศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ 

 9. พัฒนาห๎องสมุดของสถานศึกษาให๎เป็นแหลํงการเรียนรู๎ของสถานศึกษาและชุมชน 
 10. จัดทําทะเบียนแหลํงเรียนรู๎ทั้งในและนอกสถานศึกษาที่เกี่ยวข๎องกับสาระการเรียนรู๎ตํางๆ 
   11. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหา ผลิตใช๎และพัฒนาสื่อ 

และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย 

 

 2.10 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
  ๑. นางอรอมล แก๎วมหาคณุ ครูชํานาญการ  หัวหน๎างาน 
  2. นายสัญญา วงศ์ประสิทธิ์ ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที ่

 ๑. วางระบบเครือขํายอินเตอร์เน็ต (LAN ) ทุกระบบโรงเรียน 
 ๒. ควบคุม ดูแล แก๎ไขปัญหาการใช๎ระบบเครือขํายอินเตอร์เน็ตทั้งเครือขํายการบริหารจัดการ 
เครือขํายการเรียนการสอนทุกกลุํมสาระ และเครือขํายห๎องสมุด /E-Library และแหลํงเรียนรู๎ ICT 
 ๓. ทําหน๎าที่ จัดทําเว็บไซต์ของโรงเรียน เชื่อมโยงระบบเครือขํายกับ สพม.เขต ๓๖ และศูนย์
ประสานงานโครงการ ๑ อําเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสํวนกลางและ Link กับ 
Web หนํวยงานต๎นสังกัดทุกระดับ รวมทั้ง Web สําคัญๆ ที่เป็นแหลํงเรียนรู๎ที่เก่ียวข๎องกับการเรียนการสอน 

 ๔. ควบคุม ดูแล การใช๎และการให๎บริการคอมพิวเตอร์และการสืบค๎นทางอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน  
รวมทั้งการเปิดบริการ อินเตอร์เน็ตคําเฟุ สําหรับบุคคลภายนอกทั้งในและนอกเวลาราชการ 
 ๕. ปรับปรุง ซํอมแซม บํารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดในโรงเรียน 
 ๖. ติดตาม ประเมินผล และรายงานอยํางตํอเนื่อง 
 ๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 
 

 2.11 งานนิเทศการศึกษา 
  ๑. นางตรีนุช สมแก๎ว ครูชํานาญการพิเศษ  หัวหน๎างาน 
  2. นางรัชนีกรณ์ เหลําภักด ี ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
  3. นายสมบัติ สมแก๎ว ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
  4. นายเจตน์สฤษฏิ์ บุญเมือง ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
  5. นายกริชนริศ ปะวะภูสะโก ครูชํานาญการ   กรรมการ 
             /6. นายธนบูลยฯ์.... 



   6. นายธนบูลย์  ธิดา ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
  7. นายสันติพงษ์ กันทะ คร ู   กรรมการ 
  8. นายทวีวัฒน์ เหลําภักด ี ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
         9. นางมาลิณ ี  ตาหล๎า ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที ่

 ๑. สร๎างความตระหนักให๎แกํครูและผู๎ เกี่ยวข๎องให๎เข๎าใจกระบวนการนิเทศภายในวําเป็น
กระบวนการทํางานรํวมกันที่ใช๎เหตุผลการนิเทศเป็นการพัฒนาปรับปรุงวิธีการทํางานของแตํละบุคคลให๎มีคุณภาพ 
การนิเทศเป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือให๎ทุกคนเกิดความเชื่อมั่นวํา ได๎ปฏิบัติถูกต๎อง ก๎าวหน๎า และ
เกิดประโยชน์สูงสุดตํอผู๎เรียนและตัวครูเอง 

 ๒. วางแผนและจัดทําปฏิทินการนิเทศภายในและดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาให๎มีคุณภาพ
ทั่วถึงและตํอเนื่องเป็นระบบและกระบวนการ 

 ๓. จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให๎เชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

 ๔. สรุปผลการดําเนินการนิเทศ รายงานผล เสนอตํอผู๎บริหาร 
 ๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย 

 

 2.12 งานโครงการพิเศษและอ่ืนๆ 
2.12.1 งานส่งเสริมการอ่าน 

  1. นายกริชนริศ ปะวะภูสะโก ครูชํานาญการ  หัวหน๎างาน 
  2. นางสาวมณีรัตน์  สาระรัตน์ ครูอัตราจ๎าง  กรรมการ 
  3. นางสาวศิริยาภรณ์   จัดแจง เจ๎าหน๎าที่บรรณารักษ์     กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที ่

 ๑. จัดทําแผนการดําเนินงานกิจกรรมสํงเสริมการอํานให๎นักเรียนอยํางหลากหลายรูปแบบ 
 ๒. จัดกิจกรรมให๎นักเรียนทุกคนได๎บันทึกการอําน 
 ๓. ตรวจสอบบันทึกการอํานของนักเรียนและผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการจัดกิจกรรม 
 ๔. ประเมินผลการอํานของนักเรียนและจัดลําดับคุณภาพด๎านการอํานของนักเรียน 
 ๕. สรุปและนําผลการประเมินในกิจกรรมไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน 

๖. เสนอแนวทางแก๎ไขและดําเนินการแก๎ไขให๎มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 

 2.12.2 งานโรงเรียนในฝัน/โรงเรียนพัฒนาคุณภาพประจ าต าบล 
  1. นางตรีนุช สมแก๎ว ครูชํานาญการพเิศษ หัวหน๎างาน 
  2. นายสมบัติ สมแก๎ว ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
  3. นางรัชนีกรณ์ เหลําภักด ี ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
  4. นายเอนก แก๎วมาลา ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
  5. นายสุชาติ ติ่งหมาย ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
   6. นายกริชนริศ  ปะวะภูสะโก ครูชํานาญการ  กรรมการ 
   7. นางมาลิณ ี  ตาหล๎า ครชูํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
    8. นายเจตน์สฤษฎิ์ บุญเมือง ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
    9. นายธนบูลย์ ธิดา ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
       10. นายสันติพงษ์ กันทะ คร ู  กรรมการ 
  11. นางสาวนภาลัย ใจดี ครอัูตราจ๎าง  กรรมการ  
  12. นายอัครวัฒน์ นนท์ธนาวิชญ์ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
 
 /ทําหน๎าทีฯ่... 



 ท าหน้าที ่
 ๑. วางแผนการดําเนินโครงการให๎สอดคล๎องกับแนวทาง นโยบาย เปูาหมาย/วัตถุประสงค์ และ 

มาตรการในการบริหารจัดการโรงเรียน 
 ๒. ดําเนินโครงการ ตามกิจกรรมที่กําหนดไว๎ในโครงการตามกําหนดระยะเวลา และจัดทําปฏิทิน 

ปฏิบัติงานของโครงการ 
 ๓. ดําเนินการพัฒนานักเรียนให๎มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๔. ประสานงานกับบุคลากร องค์กร และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งกําหนดไว๎ในโครงการ 
 ๕. รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการตํอหนํวยงานต๎นสังกัดและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
 ๖. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 ๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย 
 

  2.12.3 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
  ๑. นางมาลิณ ี     ตาหล๎า ครูชํานาญการพิเศษ หัวหน๎างาน 
  2. นายอัครวัฒน์  นนท์ธนาวิชญ์ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
  3. นางภาวิณี  แก๎วแสงอินทร์ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
  4. นางอรอมล  แก๎วมหาคุณ ครูชํานาญการ   กรรมการ 
  5. นางตรีนุช  สมแก๎ว ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
  6. นายสมบัติ  สมแก๎ว ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
    7. นายสุชาติ   ติ่งหมาย ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
   8. นายเอนก   แก๎วมาลา ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
  9. นายทวีวัฒน์  เหลําภักด ี ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
  10. นายเจตน์สฤษฎิ์  บุญเมือง ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ  
  11. นางรัชนีกรณ์  เหลําภักด ี ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ  
  12. นายธนบูลย์  ธิดา ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
  13. นายกริชนริศ  ปะวะภูสะโก ครูชํานาญการ   กรรมการ 
  14. นายสันติพงษ์  กันทะ ครู   กรรมการ 
  15. นายณัฐวัตร   ปละสอน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 

16. นายมลคล ชํวยบ๎าน   นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
17. นายเสกสรรค์ สามสี   นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
18. นางสาวนันทิกานต์ อินปันสํวน   นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
19. นางสาวเพียงวรี สมแก๎ว   นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 

  20. นางสาวกาญจนา  ยะตั๋น  ครูชํานาญการพิเศษ     กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที ่

 ๑. วางแผนการดําเนินโครงการให๎สอดคล๎องกับแนวทาง นโยบาย เปูาหมาย/วัตถุประสงค์ ในการ 
จัดทําโครงการ 

 ๒. ดําเนินโครงการ ตามกิจกรรมที่กําหนดไว๎ในโครงการตามกําหนดระยะเวลา และจัดทําปฏิทิน  
ปฏิบัติงานของโครงการ 

 ๓. ประสานงานกับบุคลากร องค์กร และหนํวยงานที่เก่ียวข๎อง ซึ่งกําหนดไว๎ในโครงการ 
 ๔. รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการตํอหนํวยงานต๎นสังกัดและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
 ๕. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 ๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย 
 
 
  /2.12.4 งานเศรษฐกิจพอเพียงฯ... 



  2.12.4 งานเศรษฐกิจพอเพียง 
  1. นายสันติพงษ์ กันทะ คร ู  หัวหน๎างาน 
  2. นายสมบัติ สมแก๎ว ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
  3. นางรัชนีกรณ์ เหลําภักด ี ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
  4. นายธนบูลย์ ธิดา ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
  5. นายเจตน์สฤษฏิ์ บุญเมือง ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
  6. นางมาลิณ ี ตาหล๎า ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
    7. นายกริชนริศ ปะวะภูสะโก ครูชํานาญการ   กรรมการ 
    8. นายทวีวัฒน์ เหลําภักด ี ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที่  

 ๑. วางแผนการดําเนินโครงการให๎สอดคล๎องกับแนวทาง นโยบาย เปูาหมาย/วัตถุประสงค์ ในการ 
จัดทําโครงการ 

 ๒. ดําเนินโครงการ ตามกิจกรรมที่กําหนดไว๎ในโครงการตามกําหนดระยะเวลา และจัดทําปฏิทิน 
ปฏิบัติงานของโครงการ 

 ๓. ประสานงานกับบุคลากร องค์กร และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งกําหนดไว๎ในโครงการ 
 ๔. ประเมินและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการตํอหนํวยงานต๎นสังกัดและหนํวยงานที่ 

เกี่ยวข๎อง 
 ๕. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได๎รับมอบหมาย 

 

  2.12.5 งานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
  1. นางตรีนุช สมแก๎ว ครูชํานาญการพิเศษ หัวหน๎างาน 
  2. นายสมบัติ สมแก๎ว ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  3. นางรัชนีกรณ์ เหลําภักด ี ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
  4. นายทวีวัฒน์ เหลําภักด ี ครชูํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
  5. นายเจตน์สฤษฎิ์ บุญเมือง ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
  6. นายกริชนริศ ปะวะภูสะโก ครูชํานาญการ  กรรมการ 
   7. นายธนบูลย์  ธิดา ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
  8. นายสันติพงษ์ กันทะ คร ู  กรรมการ 
         9. นางมาลิณ ี ตาหล๎า ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ  
  10. นางสาวนภาลัย ใจดี ครูอัตราจ๎าง  กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที่ 

 ๑. วางแผนการดําเนินงานจัดกิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุํมสาระตํางๆ ให๎ได๎มาตรฐาน 
 ๒. สํงเสริมความรู๎ ความสามารถเฉพาะด๎านให๎แกํนักเรียน ในกลุํมสาระตํางๆ  
 ๓. จัดกิจกรรมสํงเสริมความรู๎ความสามารถของนักเรียนในระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับ 

ภูมิภาคและระดับชาติ 
 ๔. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ของครูและนักเรียน ทั้งในระดับโรงเรียน เครือขํายการศึกษาตํางๆ 
 ๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย 
 

  2.12.6 งานเรียนรวม 
  ๑. นางสุมล หลักคํา ครูชํานาญการพิเศษ หัวหน๎างาน 
  2. นางมาลิณ ี ตาหล๎า ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  3. นางลําดวน มะโนชัย ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  4. นางบัวบาน วะไลใจ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ กรรมการและเลขานุการ 
 

                  /ทําหน๎าทีฯ่... 



 ท าหน้าที ่
  ๑. จัดระบบการดําเนินงานจัดการเรียนรํวมให๎มีความชัดเจน เป็นระบบตามโครงสร๎าง SEAT และ SBM 
  ๒. จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสําหรับ
นักเรียนที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎ 
  ๓. สร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎ 
  ๔. คัดกรองนักเรียนตามลักษณะความพิการประเภทตํางๆ 
  ๕. จัดทําแผน IEP และแผนการเรียนการสอนเป็นรายบุคคล IIP 
  ๖. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อ สิ่งอํานวยความสะดวก และคูปองทางการศึกษา แกํนักเรียนที่มีความ
บกพรํองทางการเรียนรู๎ 
  ๗. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับเด็กพิการเรียนรํวมอยํางทั่วถึง 
  ๘. ประสานงานกับครูประจําวิชาในกลุํมสาระตํางๆ ที่มีเด็กพิการเรียนรํวม 
   ๙. จัดทําแผนปฏิบัติการในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับเด็กพิการเรียนรํวม 
  ๑๐. สํารวจและจัดเก็บข๎อมูลของเด็กพิการเรียนรํวมให๎เป็นปัจจุบัน 
  ๑๑. จัดทําระบบเอกสารสารสนเทศในการพัฒนาและผลการเรียนรู๎ของเด็กพิการเรียนรํวมรายบุคคล
เป็นปัจจุบัน 
  ๑๒. ติดตํอประสานงานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาเด็กพิการเรียนรํวม 
  ๑๓. สร๎างความเข๎าใจและให๎ความรู๎และบุคลากรในการจัดการเรียนรู๎และการวัดประเมินผลสําหรับ
เด็กพิการเรียนรํวม 
  ๑๔. ติดตํอประสานงานกับผู๎ปกครองนักเรียนในการติดตามดูแลการพัฒนาการเรียนรู๎ของนักเรียน 
  ๑๕. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
  ๑๖. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได๎รับมอบหมาย 
 

   2.12.7  งานปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ 
    1. นางตรีนุช สมแก๎ว ครูชํานาญการพิเศษ หัวหน๎างาน 
   2. นายสมบัติ สมแก๎ว  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
   3. นางรัชนีกรณ์ เหลําภักด ี  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
   4. นางมาลิณ ี  ตาหล๎า  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  5. นายเจตน์สฤษฎิ์   บุญเมือง  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
   6.นายทวีวัฒน์  เหลําภักด ี  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
   7. นายอัครวัฒน์  นนท์ธนาวิชญ์ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
   8.นายกริชนริศ  ปะวะภูสะโก  ครูชํานาญการ กรรมการ 
   9.นายธนบูลย์  ธิดา  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
   10. นายสันติพงษ์  กันทะ  คร ู กรรมการ 
   11. นางสาวนภาลัย  ใจดี  ครูอัตราจ๎าง กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที ่

1. จัดกิจกรรมวันปฐมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศ 
2. เป็นที่ปรึกษาให๎คําแนะนํา อํานวยความสะดวกในการดําเนินการแกํฝุายตํางๆ 

  3.  ประสานงานในการดําเนินการของคณะกรรมการฝุายตํางๆ 
 

 2.13 งานผลิตเอกสาร 
 1. นายธนงค ์      นงค์ยา ครูชํานาญการพิเศษ  หัวหน๎างาน 

  2. นางสาวนุตประวีณ์   เบ็ญชา  ธุรการโรงเรียน   กรรมการ 
   3. นางบัวบาน            วะไลใจ      พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ   กรรมการ 
 /4. นางสาวเบญจวรรณฯ... 



  4. นางสาวเบญจวรรณ  เจือจาน         ครูอัตราจ๎าง               กรรมการ 
  5. นายอรรถวัฒน์        สุคํา              ครูอัตราจ๎าง               กรรมการ 

   6. นางสาวมณีรัตน์   สาระรัตน์ ครูอัตราจ๎าง               กรรมการ 
  7. นางสาวศิริยาภรณ์  จัดแจง  เจ๎าหน๎าที่บรรณารักษ์          กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที ่
  ๑. วางแผน, วางแนวปฏิบัติ ในการใช๎เครื่องอัดสําเนา 

  ๒. จัดทําสําเนาเอกสารตามที่ได๎รับมอบหมาย 
  ๓. บันทึกการใช๎เครื่อง,การใช๎กระดาษ,การใช๎หมึกและไขกระดาษ โดยแยกเป็นกลุํมสาระตํางๆ 

  ๔. บํารุงรักษาการใช๎เครื่องอัดสําเนา 
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

  

 2.14   งานจัดซื้อหนังสือเรียน 
  1. นางตรีนุช สมแก๎ว ครูชํานาญการพิเศษ หัวหน๎างาน 
  2. นายสมบัติ สมแก๎ว ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  3. นางรัชนีกรณ์ เหลําภักด ี ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
  4. นายทวีวัฒน์ เหลําภักด ี ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
  5. นายเจตน์สฤษฎิ์ บุญเมือง ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
  6. นางมาลิณ ี ตาหล๎า ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
   7. นายธนบูลย์  ธิดา ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
  8. นายสันติพงษ์ กันทะ คร ู  กรรมการ 
         9. นายกริชนริศ ปะวะภูสะโก ครูชํานาญการ     กรรมการและเลขานุการ  
 ท าหน้าที่ 

1. พิจารณาการจัดซื้อหนังสือเรียน 
  2.  ประสานงานในการดําเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน 
 

3. กลุ่มงานกิจการนักเรียน   
 นายเอนก   แก๎วมาลา   ครูชํานาญการพิเศษ    เป็นหัวหน๎ากลุํมงานกิจการนักเรียน 
 

คณะกรรมการบริหารกลุ่มงานกิจการนักเรียน  ประกอบด้วย 
 

 1. นายเอนก    แก๎วมาลา ครูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2.  นางลําดวน มะโนชัย ครูชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3.  นายเจตน์สฤษฎิ์ บุญเมือง ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

 4. นางพัชรินทร์ แก๎วมาลา ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นายธนบูลย์ ธิดา ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

 6. นายสันติพงษ ์ กันทะ คร ู    กรรมการ 
7. นางสาวเบญจวรรณ เจือจาน ครูอัตราจ๎าง กรรมการ 

  8. นางอรอมล แก๎วมหาคุณ ครูชํานาญการ กรรมการและเลขานุการ 
         ท าหน้าที ่  
  ๑. วางแผนการบริหารงานในฝุายกิจการนักเรียน 
  ๒. วางแผนการปฏิบัติงาน ควบคุม ดูแล และให๎คําปรึกษา พร๎อมจัดทําปฏิทินปฏิบัติงานฝุายกิจการนักเรียน 
  ๓. ประสานงาน ติดตามผลงาน ปูองกัน และแก๎ปัญหาเกี่ยวกับการรักษาระเบียบวินัย ของนักเรียน
ให๎เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน 
  ๔.ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานในฝุายกิจการนักเรียน 

              /การปฏิบัตหิน๎าท่ีฯ... 



การปฏิบัติหน้าที่และภาระงาน 
 

 3.๑ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 1. นางพัชรินทร์ แก๎วมาลา ครูชํานาญการพิเศษ หัวหน๎างาน 

 2. นางภาวิณี แก๎วแสงอินทร์ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 3. ครูที่ปรึกษาประจําชั้น   กรรมการ 

 4. นางอรอมล แก๎วมหาคุณ ครูชํานาญการ กรรมการ 
 5. นางสาวเบญจวรรณ  เจือจาน ครูอัตราจ๎าง กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที ่

 ๑. ประชุมวางแผนดูแลชํวยเหลือนักเรียนตามระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
 ๒. สํงเสริม ติดตาม กํากับ ดูแลและปรับแก๎พฤติกรรมนักเรียนที่เหมาะสมและไมํเหมาะสม  
 
 ๓. รับข๎อมูลจากกรรมการสารวัตรนักเรียน/หัวหน๎าระดับชั้นและครูที่ปรึกษา มาวิเคราะห์สํงเสริม 

ปรับแก๎ ติดตาม วางแผน ปูองกัน  พฤติกรรมทั้งที่เหมาะสมและไมํเหมาะสม 
 ๔. ติดตาม ติดตํอ และประสานงานกับผู๎ปกครองนักเรียนในการสํงเสริมและปรับแก๎พฤติกรรม 

ตํางๆ อยํางเหมาะสม ทันตํอเหตุการณ์ และรายงานให๎โรงเรียนทราบ 
 ๕. จัดทําเอกสาร และบันทึกฐานข๎อมูล ในการสํงเสริมและแก๎ไขความประพฤติของนักเรียน และ 

การสํงเสริมความประพฤติท่ีเหมาะสมของนักเรียน 
 ๖. พิจารณาลงโทษนักเรียน เสนอการลงโทษตํอหัวหน๎าฝุาย และตามลําดับชั้นของผู๎บังคับบัญชา 
 ๗. พิจารณายกยํอง ชมเชย การให๎คะแนนด๎านความประพฤติ เสนอตํอหัวหน๎าฝุายและตามลําดับ 

ชั้นของผู๎บังคับบัญชา 
 ๘. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา 
   ๙. ให๎คําแนะนํา และจัดกิจกรรมให๎กับนักเรียนกลุํมเสี่ยง 
   ๑๐. จัดสื่อสิ่งพิมพ์บริการให๎ความรู๎แกํนักเรียน 
   ๑๑. รายงานผลการปฏิบัติงานตํอทางโรงเรียนทุกภาคเรียน 
   ๑๒. งานอ่ืนๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย 

 

 3.2 งานส่งเสริมระเบียบวินัยและคุณธรรมจริยธรรม 
 1. นางลําดวน มะโนชัย ครูชํานาญการพิเศษ หวัหน๎างาน 
 2. นางภาวิณ ี แก๎วแสงอินทร์ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 3. นางพัชรินทร์ แก๎วมาลา ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 4. นายสันติพงษ์ กันทะ ครู   กรรมการ 
 5. นางสาวเบญจวรรณ  เจือจาน ครูอัตราจ๎าง กรรมการ 
 6. นายเสกสรรค์ สามสี นักศึกษาฝึกประสบการณ ์ กรรมการ 

                  7. นางอรอมล แก๎วมหาคุณ ครูชํานาญการ กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที ่  
  ๑. วางแผนและดําเนินการอบรมประจําวัน/สัปดาห์ หน๎าเสาธง รํวมกับครูเวรประจําวัน 
  ๒. จัดกิจกรรมสํงเสริมการพัฒนา การใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ โดยประสานงานกับฝุายตํางๆ
ดําเนินการ 
  ๓. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนในการอยูํรํวมกัน โดยการควบคุมดูแลตรวจตราพฤติกรรมของ
นักเรียนให๎เป็นไปตามระเบียบ 
  ๔. ประสานงานให๎ครูประจําชั้นได๎ดูแลนักเรียนอยํางใกล๎ชิด 
  ๕. บันทึกพฤติกรรมการกระทําผิด 

     /6. ประสานงานฯ... 



  ๖. ประสานงานกับครูประจําชั้น และผู๎ปกครองนักเรียน ในกรณีที่นักเรียนมีปัญหาด๎านความ
ประพฤต ิ
  ๗. ลงโทษนักเรียนที่กระทําผิดระเบียบวินัยที่ทางโรงเรียนกําหนด ตามความเหมาะสมที่ได๎รับความ 
เห็นชอบและมอบอํานาจในการลงโทษนักเรียนจากผู๎บริหาร 
   ๘. พิจารณาโทษในรูปแบบการนําเสนอ ขอมติ ในกรณีการภาคทัณฑ์ สั่งพักการเรียน การนําเสนอ
เพ่ือให๎ออก/ย๎ายสถานที่เรียน เป็นต๎น 
  ๙. ให๎การชํวยเหลือ พัฒนา ให๎กําลังใจ แก๎ไขพฤติกรรมนักเรียนที่มีปัญหา โดยให๎มีการจัดทําเป็น
ขั้นตอนบันทึกเก็บข๎อมูล 
  ๑๐. ควบคุมความประพฤติเฉพาะราย/กรณี ในกรณีที่มีปัญหาซับซ๎อนหลายด๎าน 
  ๑๑. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
  ๑๒. ปฏิบัติงานอืน่ตามที่ได๎รับมอบหมาย 
 

 3.3 งานสภานักเรียน 
 1. นายธนบูลย์ ธิดา ครูชํานาญการพิเศษ หัวหน๎างาน 

 2. นายสันติพงษ์ กันทะ คร ู  กรรมการ 
  3. คณะกรรมการนักเรียน   กรรมการ 
 4. นางอรอมล แก๎วมหาคุณ ครูชํานาญการ กรรมการและเลขานุการ 

 ท าหน้าที ่  
  ๑. จัดทําเอกสารชี้แจง เผยแพรํหลักการของประชาธิปไตยโรงเรียน 
  ๒. จัดให๎มีหลักฐานการจัดกิจกรรมสํงเสริมประชาธิปไตย 
  ๓. ประสานกับครูของโรงเรียน/ฝุายตํางๆเพ่ือจัดกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียนให๎สอดคล๎องกับ 

นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๔. สนับสนุนสํงเสริมให๎มีบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอยํางเดํนชัด 
  ๕. จัดให๎มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีละ 1 ครั้ง 
  ๖. รํวมกับคณะกรรมการสภานักเรียน เป็นที่ปรึกษาในการประชุมตลอดทั้งวางแผนงาน/โครงการ 

สําหรับปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียน 
  ๗. ประสานกับนักเรียนในการทําความเข๎าใจในกิจการของโรงเรียน เพ่ือความสามัคคีการเคารพ 

นบนอบของนักเรียนตํอครู 
  ๘. สํงเสริม ให๎คําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับการทํากิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียนให๎อยูํใน 

ขอบขํายที่เหมาะสมและไมํขัดตํอระเบียบของโรงเรียน 
  ๙. จัดทําคูํมือคณะกรรมการสภานักเรียน 
 ๑๐. สํงเสริมให๎นักเรียนจัดกิจกรรมและเข๎ารํวมกิจกรรมในวันสําคัญของชาติ/ศาสนา /  

พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย เพ่ือแสดงออกในด๎านประชาธิปไตย 
 ๑๑. ให๎โอกาสครู นักเรียน แสดงความคิดเห็น และข๎อเสนอแนะตํอโรงเรียน 
 ๑๒. ติดตามประเมินผล และรายงานผลให๎ผู๎บริหารทราบ 
 ๑๓. ดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน 
 ๑๔. ดําเนินกิจกรรม TO BE NUMBER ONE 
 ๑๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย 

 

 3.4 งานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี 
 1. นายเจตน์สฤษฎิ์ บุญเมือง ครูชํานาญการพิเศษ หัวหน๎างาน 
 2. นายสมบัติ สมแก๎ว ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 3. นายเอนก แก๎วมาลา ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
        /4. นายธนงค์ฯ... 



 4. นายธนงค์ นงค์ยา ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 5. นางลําดวน มะโนชัย ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 6. นางรัชนีกรณ์ เหลําภักด ี ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
   7. นายสุชาติ ติ่งหมาย ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  8. นายธนบูลย์ ธิดา ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  9. นางอรอมล แก๎วมหาคุณ ครูชํานาญการ กรรมการ  
10. นางสาวเบญจวรรณ  เจือจาน ครูอัตราจ๎าง กรรมการ 
11. นายอรรถวัฒน์ สุคํา ครูอัตราจ๎าง กรรมการ 
12. นางพัชรินทร์ แก๎วมาลา  ครูชํานาญการพิเศษ          กรรมการและเลขานุการ 

 ท าหน้าที่  
 ๑. วางแผนการดําเนินโครงการให๎สอดคล๎องกับแนวทาง นโยบาย เปูาหมาย /วัตถุประสงค์ และ 

มาตรการในการบริหารจัดการโรงเรียน 
 ๒. ดําเนินโครงการตามกิจกรรมที่กําหนดไว๎ในโครงการตามกําหนดระยะเวลา และจัดทําปฏิทิน   

ปฏิบัติงานของโครงการ 
   ๓. ประสานงานกับบุคลากร องค์กร และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งกําหนดไว๎ในโครงการ 
   ๔. รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการตํอหนํวยงานต๎นสังกัดและหนํวยงานที่เก่ียวข๎อง 
      ๕. จัดกิจกรรมเก่ียวกับวันพํอ  วันแมํ  วันสถาปนา  วันไหว๎ครู  วันปีใหมํ  และวันสําคัญทางศาสนา   
      ๖. จัดกิจกรรมคํายคุณธรรม 
      ๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย 
 

 3.5 งานสถานศึกษาสีขาว งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดและโรคเอดส์ 
 1. นายสันติพงษ์ กันทะ คร ู  หัวหน๎างาน 
 2. นางลําดวน มะโนชัย ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 3. นายเอนก แก๎วมาลา ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 4. นางภาวิณี แก๎วแสงอินทร ์ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 5. นางมาลิณี ตาหล๎า ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 6. ครูที่ปรึกษาประจําชั้น   กรรมการ 
  7. นางสาวเบญจวรรณ  เจือจาน  ครูอัตราจ๎าง  กรรมการ 
 8. นายธนบูลย์ ธิดา ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

 ท าหน้าที ่  
  ๑. ติดตามดูแลและแก๎ไขพฤติกรรมนักเรียนที่เกี่ยวข๎องกับยาเสพติด 
  ๒. วางแผนและดําเนินการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
  ๓. จัดกิจกรรมรณรงค์ให๎ความรู๎เกี่ยวกับยาเสพติด 
  ๔. จัดบริการ การให๎คําปรึกษาแกํนักเรียนที่เก่ียวข๎องกับยาเสพติด 
  ๕. ให๎ความรํวมมือกับหนํวยงานภาครัฐ เอกชน ที่จัดกิจกรรมที่เก่ียวข๎อง ตามความเหมาะสม 
  ๖. รายงานผลการดําเนินการให๎โรงเรียนทราบ 
  7. ดําเนินการสถานศึกษาสีขาว 
  8. งานอื่นๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย 
 

 3.6 ครูที่ปรึกษา   
1. นายทวีวัฒน์  เหลําภักดี   ครูประจําชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/1   
2. นางสาวศิริยาภรณ์  จัดแจง  ครูประจําชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/1   
3. นางมาลิณี  ตาหล๎า     ครูประจําชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/2   
 

    /4. นางสาวเบญจวรรณฯ... 



4. นางสาวเบญจวรรณ  เจือจาน  ครูประจําชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/2   
5. นางตรีนุช  สมแก๎ว   ครูประจําชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/1   
6. นางสาวนภาลัย  ใจดี   ครูประจําชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/1   
7. นายอัครวัฒน์  นนท์ธนาวชิญ์  ครูประจําชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1   
8. นายอรรถวัฒน์  สุคํา   ครูประจําชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1   
9. นางสาวเพียงวรี  สมแก๎ว   ครูประจําชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1   
10. นายสมบัติ  สมแก๎ว   ครูประจําชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/2   
11. นายกริชนริศ  ปะวะภูสะโก  ครูประจําชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/2   
12. นางสาวนันทิกานต์  อินปันสํวน  ครูประจําชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/2   
13. นายมงคล  ชํวยบ๎าน   ครูประจําชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/2    
14. นางภาวิณี  แก๎วแสงอินทร์  ครูประจําชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/1    
15. นางสาวกาญจนา  ยะตั๋น  ครูประจําชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/1    
16. นายณัฐวัตร  ปละสอน   ครูประจําชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/1   
17. นายสัญญา  วงศ์ประสิทธิ์  ครูประจําชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/2   
18. นางสุมล  หลักคํา   ครูประจําชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/2   
19. นายเอนก  แก๎วมาลา   ครูประจําชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/3   
20. นางพัชรินทร์  แก๎วมาลา  ครูประจําชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/3   
21. นายเจตน์สฤษฎิ์  บุญเมือง  ครูประจําชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/1   
22. นางสาวมณีรัตน์  สาระรัตน์  ครูประจําชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/1   
23. นายธนงค์  นงค์ยา   ครูประจําชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/2   
24. นายสุชาติ  ติ่งหมาย   ครูประจําชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/2   
25. นายสันติพงษ์  กันทะ   ครูประจําชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/1   
26. นางบัวบาน  วะไลใน   ครูประจําชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/1   
27. นายเสกสรรค์  สามส ี   ครูประจําชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/1   
28. นางลําดวน  มะโนชัย   ครูประจําชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/2   
29. นางอรอมล  แก๎วมหาคุณ  ครูประจําชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/2   
30. นางรัชนีกรณ์  เหลําภักดี  ครูประจําชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/3   
31. นายธนบูลย์  ธิดา   ครูประจําชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/3   

ท าหน้าที่ 
1. ประชุม กําหนด/จัดทําแผนงาน/แผนปฏิบัติการ/โครงการ/การดําเนินงาน/กิจกรรมประจําปี ให๎สอดคล๎อง

กับนโยบายของโรงเรียนและแผนงานของโรงเรียน 
2. สํารวจนักเรียนที่ปรึกษา ลงในแบบสํารวจการมาสายและการเข๎ารํวมกิจกรรมหน๎าเสาธงของนักเรียน ตํอ

หัวหน๎าระดับชั้น ที่ห๎องกิจการนักเรียน 
3. สํารวจนักเรียนที่ปรึกษาประพฤติฝุาฝืนผิดระเบียบของโรงเรียน เชํน การแตํงกาย  ทรงผม เครื่องประดับ 

ยาเสพตอด ฯลฯ ถ๎าพบวํามีการฝุาฝืนให๎ดําเนินการตามขั้นตอนของระเบียบปกครองของโรงเรียนทันทีที่พบเห็น 
และรํวมตรวจทรงผม การแตํงกาย เครื่องประดับ ยาเสพติด ฯลฯ รํวมกับหัวหน๎าระดับชั้นและงานวินัยฯฝุาย
กิจการนักเรียนที่หน๎าเสาธง เดือนละ 1 ครั้ง 

4. สํงเสริมให๎นักเรียน มีความประพฤติที่เหมาะสมกับสภาพความเป็นนักเรียน และปรับแก๎ไขพฤติกรรมที่ไมํ
เหมาะสมกับความเป็นนักเรียนอยํางตํอเนื่อง 

5. กํากับ ดูแล และควบคุมนักเรียนในที่ปรึกษาระหวํางที่มีการประกาศ อบรม ประชาสัมพันธ์ ของทาง
โรงเรียนให๎อยูํในอาการสงบ และตั้งใจรับฟัง 

6. เรียกเก็บใบลาจากนักเรียนที่ไมํมาเรียน ตรวจสอบข๎อมูล ลงนามรับทราบวํา นําสํงกลุํมงานบริหารกิจการ
นักเรียน เพ่ือเก็บรักษาและแจ๎งชื่อนักเรียนที่ไมํสํงใบลา             /7. ควบคุมนักเรยีนฯ... 



7. ควบคุมนักเรียนในที่ปรึกษาทําความสะอาดห๎องเรียนที่ได๎รับมอบหมายให๎สะอาดเรียบร๎อยอยูํเสมอ 
8. กํากับ ดูแล และควบคุมนักเรียนที่ปรึกษาเข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ ของโรงเรียน ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 

ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
9. ออกเยี่ยมบ๎านนักเรียนในที่ปรึกษาอยํางน๎อยปีละ 2 ครั้ง (ภาคเรียนละ 1 ครั้ง)  
10. สํารวจข๎อมูล/บันทึกข๎อมูล และจัดทําข๎อมูลของนักเรียนในที่ปรึกษาทุกคน ทั้งข๎อมูล ภูมิหลังและ

ปัจจุบัน ตลอดจนต๎องติดตามผลการเรียนของนักเรียนในที่ปรึกษา โดยจัดมี การแก๎ไขให๎เรียบร๎อย          
ไมํให๎มีการติดค๎าง โดยประสานกับงานฝุายบริหารวิชาการอยํางตํอเนื่อง 

11. พิจารณา เสนอชื่อนักเรียนในปกครองที่สมควรได๎รับความชํวยเหลือในด๎านตํางๆ เชํน ทุนการศึกษา  
เสื้อผ๎า  หนังสือเรียน  อาหารกลางวัน ฯลฯ 

12. ให๎ความรํวมมือกับงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนและงานแนะแนวของโรงเรียนในการแก๎ไขปัญหา
ของนักเรียนในที่ปรึกษาที่มีปัญหา  ตามที่งานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนและงานแนะแนวร๎องขอ  

13.   จัดทําเอกสารตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับงานชั้นเรียนและครูที่ปรึกษา ให๎เป็นปัจจุบันอยูํเสมอ 
14. จัดทําฐานข๎อมูลของผู๎ปกครองเครือขําย ภายในชั้นเรียนของแตํละชั้นเรียนที่ครูที่ปรึกษา รับผิดชอบให๎

ครบทุกคน และนําสํงตํอที่ฝุายกิจการนักเรียน เพ่ือดําเนินการตํอไป 
15. ปฏิบัติหน๎าที่อ่ืนๆตามที่รับมอบหมายจากโรงเรียน 

 

 3.7 งานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
   ๑. นายสันติพงษ์ กันทะ คร ู หัวหน๎างาน 
   ๒. นางตรีนุช สมแก๎ว ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๓. นายสมบัติ สมแก๎ว ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  4. นางรัชนีกรณ์ เหลําภักด ี ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  5. นายธนบูลย์ ธิดา ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  6. นางมาลิณ ี ตาหล๎า ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
   7. นายทวีวัฒน์ เหลําภักด ี ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  8. นายเจตน์สฤษฎิ์ บุญเมือง ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  9. นายกริชนริศ ปะวะภูสะโก ครูชํานาญการ กรรมการ 
10. นางสาวเบญจวรรณ  เจือจาน  ครูอัตราจ๎าง    กรรมการ 
12. นายเสกสรรค์ สามสี  นักศึกษาฝึกประสบการณ ์  กรรมการ 

 13. นางพัชรินทร์ แก๎วมาลา ครูชํานาญการพิเศษ            กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที ่ ดําเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 

 3.8 งานประชุมผู้ปกครอง  
   1. นางพัชรินทร์ แก๎วมาลา ครูชํานาญการพิเศษ  หัวหน๎างาน 
    2. นายเอนก แก๎วมาลา ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
   3. นางภาวิณี แก๎วแสงอินทร์ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
   4. นายเจตน์สฤษฏิ์ บุญเมือง ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
    5. นางลําดวน มะโนชัย ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
  6. นายธนบูลย์ ธิดา ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
  7. นางอรอมล แก๎วมหาคุณ ครูชํานาญการ  กรรมการ 
  8. นายสันติพงษ์ กันทะ ครู  กรรมการ 
  9. นางสาวนุตประวีณ์  เบ็ญชา ธุรการโรงเรียน  กรรมการ  
  10. นางสาวเบญจวรรณ  เจือจาน ครูอัตราจ๎าง กรรมการและเลขานุการ 
 
                    /ทําหน๎าที่ฯ... 



 ท าหน้าที ่
 1. จัดกิจกรรมประชุมผู๎ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 2. รับผิดชอบงานประชุมผู๎ปกครอง 
 

 3.9 งานชมรมผู้ปกครอง ครูและบุคลากรโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 
   ๑. นายเอนก แก๎วมาลา  ครูชํานาญการพิเศษ  หัวหน๎างาน 
   2. นางลําดวน มะโนชัย ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
  3. นางพัชรินทร์ แก๎วมาลา ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที ่
 ๑. จัดกิจกรรมชมรมผู๎ปกครอง ครูและบุคลากรโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 
 2. จัดประชุมชมรมผู๎ปกครอง ครูและบุคลากรโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 

 3. รับผิดชอบงานโครงการที่เก่ียวข๎องกับงานชมรมผู๎ปกครอง ครูและบุคลากรโรงเรียน 
ขุนตาลวิทยาคม 
 

 3.10 งานโครงการพิเศษ 
   ๑. นายเอนก แก๎วมาลา  ครูชํานาญการพิเศษ  หัวหน๎างาน 
   2. นางสาวเบญจวรรณ   เจือจาน ครูอัตราจ๎าง  กรรมการ 
  3. นางพัชรินทร์ แก๎วมาลา ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที ่
 ๑. ดูแลควบคุมประสานงานเกี่ยวกับรถตู๎รับ – สํงนักเรียน 
 2. ดําเนินกิจกรรมโครงการพิเศษที่เก่ียวข๎องกับกลุํมงานกิจการนักเรียน 

 3. งานอ่ืนๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 
 
4. กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 นายสมบัติ   สมแก๎ว   ครูชํานาญการพิเศษ    เป็นหัวหน๎ากลุํมงานบริหารทั่วไป 
 

คณะกรรมการบริหารกลุ่มงานบริหารทั่วไป  ประกอบด้วย 
 

 1. นายสมบัติ    สมแก๎ว ครูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2.  นายกริชนริศ ปะวะภูสะโก ครูชํานาญการ            รองประธานกรรมการ 
3.  นายธนงค ์ นงค์ยา ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

 4. นางลําดวน มะโนชัย ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นางมาลิณ ี ตาหล๎า ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

 6. นายเจตน์สฤษฎิ์ บุญเมือง ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
7. นางสุมล หลักคํา ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

 8. นายทวีวัฒน์ เหลําภักด ี ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
  9. นางอรอมล แก๎วมหาคุณ ครชูํานาญการ  กรรมการ 
  10. นายสัญญา วงศ์ประสิทธิ์ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
  11. นายอรรถวัฒน์ สุคํา ครูอัตราจ๎าง     กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

 ท าหน้าที ่
 ๑. วางแผนการบริหารงานในกลุํมงานบริหารทั่วไป 
 ๒. กําหนดหน๎าที่ ความรับผิดชอบและการมอบหมายงานในกลุํมงานบริหารทั่วไป 
 ๓. รวบรวม จัดระเบียบและแนวปฏิบัติในกลุํมงานบริหารทั่วไป 
 ๔. จัดทําแผนงาน และปฏิทินการปฏิบัติงานของกลุํมงานบริหารทั่วไป 
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 ๕. จัดระบบการควบคุมและตรวจสอบงาน 
 ๖. จัดระบบเครือขํายสารสนเทศและงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
 ๗. จัดระบบงานนักการภารโรง ยามและลูกจ๎างชั่วคราว 
 ๘. จัดระบบงานบริหารจัดการอาคารสถานที่ สิ่งแวดล๎อมและสาธารณูปโภค 
 ๙. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุํมงานบริหารทั่วไป วิเคราะห์ประมวลผลและปรับปรุง พัฒนา 

คุณภาพของงานทุกงานในฝุายพร๎อมสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของฝุายตํอผู๎อํานวยการสถานศึกษา 
  10. สอนและปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 
 

การปฏิบัติหน้าที่และภาระงาน 
 

 4.1 งานสวัสดิการ 
  ๑. นายธนงค ์ นงค์ยา ครูชํานาญการพิเศษ หัวหน๎างาน 
  ๒. นายสุชาติ ติ่งหมาย ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  3. นางมาลิณ ี ตาหล๎า ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  4. นางสุมล หลักคํา ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  5. นางสาวกาญจนา ยะตั๋น ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที ่

  ๑. จัดเก็บเงินสวัสดิการครูและลูกจ๎างประจําและจัดทําบัญชีรายรับรายจําย 
  ๒. ดําเนินการจัดงานเลี้ยงรับ-เลี้ยงสํงครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๓. จัดสรรเงินหรือของรางวัล ของที่ระลึกมอบให๎แกํบุคลาการเมื่อมีงานมงคล การเจ็บปุวย  

หรืองานศพในครอบครัว 
   ๔. จัดหารายได๎เพ่ือสํงเสริมสวัสดิการครูโดยการจัดจําหนํายเสื้อผ๎า และกระเป๋านักเรียน 
   ๕. ดําเนินการโครงการเกษียณอายุราชการบุคลากรในโรงเรียน 
 

 4.2 งานปฏิคม 
  ๑. นางลําดวน             มะโนชัย ครูชํานาญการพิเศษ หัวหน๎างาน 
  ๒. นางภาวิณี              แก๎วแสงอินทร์ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๓. นางพัชรินทร์         แก๎วมาลา ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 4. นางมาลิณ ี ตาหล๎า  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
  5. นางสาวนุตประวีณ์    เบ็ญชา              ธุรการโรงเรียน  กรรมการ 
   6. คณะกรรมการนักเรียน                                                       กรรมการ 

            7. นางอรอมล             แก๎วมหาคุณ       ครชูํานาญการ                กรรมการและเลขานุการ  
 ท าหน้าที่    

  ๑. จัดการต๎อนรับแขกผู๎มาเยือนโรงเรียนหรือมาติดตํอราชการ รวมทั้งผู๎ปกครองของนักเรียน 
  ๒. จัดเตรียมและบริการน้ําดื่มหรืออาหารวํางและอ่ืนๆ แกํผู๎มาเยือนหรือมาติดตํอราชการ 
  ๓. จัดเตรียมและบริการน้ําดื่ม หรืออาหารวํางและอ่ืนๆ แกํคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการชมรมผู๎ปกครองและครู/ชมรมศิษย์เกํา และคณะผู๎บริหารหรือกรรมการศูนย์เครือขําย
การศึกษา ในการประชุมแตํละครั้ง ตามเห็นสมควร 

  ๔. จัดเตรียมสมุดบันทึกเยี่ยมไว๎ให๎แขกผู๎มาเยือนได๎บันทึก ติ ชม ให๎ข๎อเสนอแนะและลงนาม เพ่ือ 
นําไปทําข๎อมูลสนเทศในการพัฒนาโรงเรียนตํอไป 

  ๕. ประเมิน และรายงานผลการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบ 
  ๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
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 4.3 งานสัมพันธ์ชุมชน 
  ๑. นายเจตน์สฤษฎิ์ บุญเมือง ครูชํานาญการพิเศษ หัวหน๎างาน 
  2. นายเอนก แก๎วมาลา ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  3. นายทวีวัฒน์ เหลําภักด ี ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  4. นายสันติพงษ์ กันทะ คร ู กรรมการ 
  5. นายกริชนริศ ปะวะภูสะโก ครูชํานาญการ               กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที ่

  ๑. วิเคราะห์ วางแผน จัดทําแผนงาน โครงการ รวบรวมข๎อมูลพื้นฐานและสภาพแวดล๎อมของ 
ชุมชน วิเคราะห์ จัดระบบฐานข๎อมูลและสารสนเทศ พัฒนาข๎อมูลให๎ครบถ๎วนและเป็นปัจจุบัน 

  ๒. วางแผนการการสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือขํายประสานงาน 
และดําเนินงานเกี่ยวกับงานในโครงสร๎างการบริหารฝุายชุมชน 

  ๓. ดําเนินการตามแผนสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน 
  ๔. จัดทําสารสนเทศและรายงานผลการดําเนินงานประเมินและติดตามผลการสร๎างความสัมพันธ์ 

ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน 
  ๕. นิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลงาน 
  ๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

 

 4.4 งานอนามัยโรงเรียน 
 ๑. นางมาลิณ ี  ตาหล๎า  ครูชํานาญการพิเศษ  หัวหน๎างาน 
 2. นางสาวนุตประวีณ์ เบ็ญชา  ธุรการโรงเรียน  กรรมการ 
 3. นางสุมล  หลักคํา  ครูชํานาญการ         กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที่    

 ๑. วางแผนกําหนดงาน/โครงการ งานออกแบบกํอสร๎าง งานตกแตํง เพ่ือเสนอของบประมาณใน 
การพัฒนา สํงเสริมสุขภาพอนามัย 

 2. จัดบริการสํงเสริมสุขภาพอนามัยโดยเฝูาระวังภาวะสุขภาพ ตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาล
เบื้องต๎นให๎กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนําสํงโรงพยาบาลกรณีที่ไมํสามารถรักษาพยาบาล 
เบื้องต๎นได ๎

  ๓. จัดหาเวชภัณฑ์เพ่ือปูองกันรักษา บรรเทาความเจ็บปุวยของนักเรียน ครูและ บุคลากรทางการ 
ศึกษา 

  ๔. จัดทําสมุดบันทึกการให๎บริการอนามัยโรงเรียนแกํนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
สรุปเป็นสถิติการให๎บริการ 

  ๕. บันทึกสุขภาพ น้ําหนัก สํวนสูงนักเรียน 
  ๖. ประสานงานกับแพทย์และกรรมการสาธารณสุขเพ่ือตรวจสุขภาพและให๎ความรู๎ด๎านสุขภาพ

อนามัยโรงเรียน การปูองกันโรคตํางๆ 
  ๗. ประสานงานกับโรงพยาบาล หนํวยกาชาด หรือผู๎ปุวยในกรณีขอบริจาคโลหิตเพ่ือชํวยเหลือ

เพ่ือนมนุษย ์
  ๘. ติดตามประเมินผลและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานด๎านสํงเสริมสุขภาพอนามัยเพ่ือปรับปรุง 

และพัฒนาอยํางตํอเนื่อง 
  9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

 

 4.5 งานโภชนาการ 
   ๑. นายทวีวัฒน ์ เหลําภักด ี ครูชํานาญการพิเศษ  หัวหน๎างาน 
   2. นางลําดวน มะโนชัย ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
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   3. นางภาวิณ ี แก๎วแสงอินทร์ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
   4. นางรัชนีกรณ์ เหลําภักด ี ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที่    

 ๑. วางแผน กําหนดงาน/โครงการ แผนปฏิบัติงาน เพ่ือเสนอของบประมาณในการพัฒนางาน
โภชนาการ 

 ๒. ควบคุมดูแลงานโภชนาการ อาหารที่ปลอดภัย โดยจัดให๎นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ได๎รับประทานอาหารที่ปลอดภัย ถูกหลักอนามัย 

 ๓. ติดตาม ควบคุม ดูแลการจําหนํายอาหาร เครื่องดื่มภายในโรงเรียนทุกวัน เพ่ือให๎เป็นไปตาม
ระเบียบโรงเรียนวําด๎วยการควบคุมผู๎นําอาหารมาขายในโรงเรียน และรับผิดชอบให๎มีการตรวจสุขภาพของผู๎ที่มา
จําหนํายอาหารอยํางน๎อยปีละ ๑ ครั้ง ร๎านค๎าที่ไมํปฏิบัติตามระเบียบให๎ตักเตือนและรายงานให๎ผู๎บริหารทราบทันที 

 ๔. ให๎ความรู๎แกํนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผํานชํองทางที่เหมาะสม เชํน หน๎าเสาธง  
รายการเสียงตามสาย อบรม เชิญวิทยากรมาบรรยาย จัดนิทรรศการหรือจัดกิจกรรมตํางๆที่เกี่ยวข๎องด๎านอาหาร
และยา 

 ๕. มีมาตรการตรวจสอบคุณภาพของอาหาร ทุกปีการศึกษา 
 ๖. ประเมินผลและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 ๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

 

 4.6 งานอาคารสถานที่ 
  ๑. นายสมบัติ สมแก๎ว ครูชํานาญการพิเศษ หัวหน๎างาน 
  2. นายทวีวัฒน์ เหลําภักด ี ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  3. นายสัญญา วงศ์ประสิทธิ์ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  4. นายอุดม วรรณสอน ชํางไฟฟูา 3 กรรมการ 
  5. นายอุดม จอมวงศ ์ ชํางสี 3 กรรมการ 
   6. นางสาวบัวรอม บุญยัง แมํบ๎าน กรรมการ 
   7. นางบัวกาบ สุใจยา แมํบ๎าน กรรมการ 
  8. นายมงคล ชํวยบ๎าน นักศึกษาฝึกประสบการณ ์ กรรมการ 
  9. นางสาวนันทิกานต์ อินปันสํวน นักศึกษาฝึกประสบการณ ์ กรรมการ 

   10. นายกริชนริศ ปะวะภูสะโก ครูชํานาญการ        กรรมการและเลขานุการ 
                  11. นายอรรถวัฒน์        สุคํา                   ครูอัตราจ๎าง           กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

 

4.6.1 งานดูแลอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ  
  ๑. นายสมบัติ สมแก๎ว หัวหน๎าอาคาร ๑, หัวหน๎าอาคารหอประชุม           
                                                                และโรงผลิตน้ําดื่ม 
  ๒. นางภาวิณี แก๎วแสงอินทร์ หัวหน๎าอาคาร ๒ 
  ๓. นายกริชนริศ ปะวะภูสะโก หัวหน๎าอาคาร ๓ 
  ๔. นายธนงค ์ นงค์ยา หัวหน๎าอาคาร ๔ และหัวหน๎าบ๎านพักครู 
  5. นายสัญญา วงศ์ประสิทธิ์ หัวหน๎าอาคารประกอบ (ศิลปะ) 
  6. นายทวีวัฒน์ เหลําภักด ี หัวหน๎าอาคารประกอบ(อุตสาหกรรม) และ 
    โรงอาหาร 
  7. นายอุดม จอมวงศ ์ ชํางสี 3 ประจําอาคาร 1, 3 และระบบน้ําดื่ม,น้ําใช๎ 
   8. นายอุดม วรรณสอน ชํางไฟฟูา ๓ ประจําอาคาร 2, 4 และระบบไฟฟูา 
   9. นางบัวกาบ สุใจยา แมํบ๎าน ประจําอาคาร 1, 3 
 ๑0. นางสาวบัวรอม บุญยัง แมํบ๎าน ประจําอาคาร 2, 4 
                /ทําหน๎าทีฯ่... 



 ท าหน้าที ่
  ๑. วางแผนกําหนดงาน /โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติ งานด๎านอาคารสถานที่และ

สภาพแวดล๎อม ตลอดจนการติดตามการปฏิบัติงานของนักการ แมํบ๎านทําความสะอาด  
  ๒. วางแผนรํวมกับแผนงานโรงเรียน พัสดุโรงเรียน เพ่ือเสนอของบประมาณจัดสร๎างอาคารเรียน 

และอาคารประกอบ เชํน ห๎องเรียน  ห๎องบริการ  ห๎องพิเศษให๎เพียงพอ  กับการใช๎บริการของโรงเรียน 
  ๓. จัดซื้อ  จัดหาโต๏ะ เก๎าอ้ี  อุปกรณ์การสอน  อุปกรณ์ทําความสะอาดห๎องเรียน  ห๎องบริการ 

ห๎องพิเศษให๎เพียงพอและอยูํในสภาพที่ดีอยูํตลอดเวลา 
   ๔. จัดเครื่องมือรักษาความปลอดภัยในอาคาร  ติดตั้งในที่ที่ใช๎งานได๎สะดวกใช๎งานได๎ทันที 

  ๕. จัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน  ตกแตํงอยํางสวยงาม  เป็นระเบียบ  ประตูหน๎าตํางอยูํใน
สภาพดี  ดูแลสีอาคารตํางๆ ให๎เรียบร๎อย  มีปูายบอกอาคารและห๎องตํางๆ  

  ๖. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการซํอมแซมอาคารสถานที่  ครุภัณฑ์  โต๏ะ  เก๎าอ้ี และอ่ืนๆ ให๎ 
อยูํในสภาพที่เรียบร๎อย 

  ๗. ดูแลความสะอาดทั่วไปของอาคารเรียน  ห๎องน้ํา  ห๎องส๎วม  ให๎สะอาด  ปราศจากกลิ่นรบกวน 
  ๘. ติดตาม  ดูแลให๎คําแนะนําในการใช๎อาคารสถานที่  โดยการอบรมนักเรียนในด๎านการดูแลรักษา 

ทรัพย์สินสมบัติของโรงเรียน 
  ๙. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการจําหนํายพัสดุเสื่อมสภาพออกจากบัญชีพัสดุ 
 ๑๐. ประสานงานกับหัวหน๎าอาคาร โดยนําข๎อเสนอแนะ  มาปรับปรุงงานให๎ทันเหตุการณ์และความ

ต๎องการของบุคลากรในโรงเรียน 
  ๑๑. อํานวยความสะดวกในการใช๎อาคารสถานที่แกํบุคคลภายนอก  รวมทั้งวัสดุอ่ืนๆ จัดทําสถิติการ
ให๎บริการและรวบรวมข๎อมูล 

 ๑๒. ประเมิน สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจําปีการศึกษา 
 ๑๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 
 

4.6.2 งานดูแลห้องปฏิบัติการพิเศษ 
  ๑. นายอัครวัฒน์ นนท์ธนาวิชญ์ ครูชํานาญการพิเศษ ห๎องฟิสิกส์ 
  ๒. นางภาวิณี แก๎วแสงอินทร์ ครูชํานาญการพิเศษ ห๎องชีววิทยา 
  ๓. นางสาวกาญจนา ยะตั๋น ครูชํานาญการพิเศษ ห๎องเคม ี
  ๔. นางอรอมล แก๎วมหาคุณ ครูชํานาญการ         ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

 ท าหน้าที ่
  ๑. วางแผนกําหนดงาน /โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานห๎องปฏิบัติการพิเศษ  
  ๒. วางแผนรํวมกับแผนงานโรงเรียน พัสดุโรงเรียน เพื่อเสนอของบประมาณปรับปรุงซํอมแซม 

ห๎องปฏิบัติการพิเศษให๎เพียงพอกับการใช๎บริการของโรงเรียน 
  ๓. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนจัดซื้อ จัดหาโต๏ะ เก๎าอ้ี อุปกรณ์การสอน อุปกรณ์ทําความสะอาด 

ห๎องปฏิบัติการพิเศษให๎เพียงพอและอยูํในสภาพที่ดีอยูํตลอดเวลา 
   ๔. จัดเครื่องมือรักษาความปลอดภัยห๎องปฏิบัติการพิเศษ 

  ๕. จัดบรรยากาศภายในห๎องปฏิบัติการพิเศษ ตกแตํงอยํางสวยงาม เป็นระเบียบ ประตูหน๎าตําง 
อยูํในสภาพดี พร๎อมใช๎งาน 

  ๖. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการซํอมแซมอาคารสถานที่  ครุภัณฑ์  โต๏ะ  เก๎าอ้ี และอ่ืนๆ  
ให๎อยูํในสภาพที่เรียบร๎อย 

  7. ประเมิน สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจําปีการศึกษา 
   8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 
 
 
 

/4.6.3 งานดูและห๎องฯ... 



4.6.3 งานดูแลห้องกลุ่มสาระและห้องพิเศษ 
  ๑. นายกริชนริศ ปะวะภูสะโก     ห๎องกลุํมสาระภาษาไทย, ห๎องพัสดุ (ห๎อง Server) 
  ๒. นายสันติพงษ์ กันทะ            ห๎องกลุํมสาระสังคมศึกษาฯ, ห๎องพระพุทธศาสนา  
  ๓. นายธนงค ์ นงค์ยา           ห๎องสวัสดิการ, ห๎องอัดสําเนา, ห๎องเกียรติยศ  
  ๔. นายเจตน์สฤษฎิ์ บุญเมือง          ห๎องเรียนสีขาว  
  5. นางตรีนุช สมแก๎ว            ห๎องพัฒนาวิชาการและห๎องกลุํมสาระภาษาตํางประเทศ 
  6. นายสมบัติ            สมแก๎ว           ห๎องกลุํมสาระสุขศึกษาและพลานามัย, ห๎องพิพิธภัณฑ์ 
      ห๎องนอนเวร 
  7. นายอัครวัฒน์ นนท์ธนาวิชญ์    ห๎องกลุํมสาระวิทยาศาสตร์ 
  8. นายสัญญา        วงศ์ประสิทธิ์     ห๎องกลุํมสาระศิลปะ ห๎องดนตรี และห๎องโสตทัศนศึกษา 
  9. นางลําดวน  มะโนชัย           ห๎องปฏิบัติการ คหกรรม    
   10. นายทวีวัฒน์ เหลําภักดี         ห๎องอุตสาหกรรม, ห๎องลูกเสือ 
   ๑1. นางรัชนีกรณ์ เหลําภักดี         ห๎องนาฏศิลป์ 
   ๑2. นางบัวบาน วะไลใจ           ห๎องเรียนรวม 
   ๑3. นางมาลิณี ตาหล๎า            ห๎องพยาบาล และห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
   ๑5. นายเอนก แก๎วมาลา         ห๎องกิจการนักเรียน, โรงรถนักเรียน 
   ๑6. นายสุชาติ ติ่งหมาย          ห๎อง ASEAN LANGUAGE, ห๎องสํานักงานกลุํมงานอํานวยการ 
        18. นางพัชรินทร์   แก๎วมาลา         ห๎องระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน, ห๎องสมุด 
   19. นางสุมล          หลักคํา ห๎องกลุํมสาระคณิตศาสตร์ 
   20. นางสาวนภาลัย ใจดี ห๎องภาษาจีน (ห๎อง Sound Lab) 
   21. นายอรรถวัฒน์ สุคํา ห๎องเทเบิลเทนนิส,ยืดหยุํน 

 ท าหน้าที ่
  ๑. วางแผนกําหนดงาน /โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานห๎องปฏิบัติการและสภาพแวดล๎อม 

ตลอดจนการติดตามการปฏิบัติงานของนักการ แมํบ๎านทําความสะอาด  
  ๒. วางแผนรํวมกับแผนงานโรงเรียน พัสดุโรงเรียน เพื่อเสนอของบประมาณเพ่ือดูแลรักษา  

ปรับปรุงห๎องพิเศษให๎เพียงพอกับการให๎บริการ 
   ๓. จัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน  ตกแตํงอยํางสวยงาม  เป็นระเบียบ  ประตูหน๎าตํางอยูํในสภาพดี   

  ๔. ประสานงานกับหัวหน๎าอาคาร โดยนําข๎อเสนอแนะ  มาปรับปรุง งานให๎ทันเหตุการณ์          
และความต๎องการของบุคลากรในโรงเรียน 

  ๕. ประเมิน สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจําปีการศึกษา 
   ๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 
 

4.6.4 งานการดูแลบ้านพักครู 
  ๑. นายธนงค ์  นงค์ยา   บ๎านพักหลังที่ ๑ 
  2. นายสุชาติ  ติ่งหมาย   บ๎านพักหลังที่ 1 
  3. นายสมบัติ  สมแก๎ว   บ๎านพักหลังที่ ๒ 
  4. นางตรีนุช  สมแก๎ว   บ๎านพักหลังที่ ๒ 
    5. นายเอนก  แก๎วมาลา  บ๎านพักหลังที่ ๓ 
    6. นางพัชรินทร์  แก๎วมาลา  บ๎านพักหลังที่ ๓ 
     7. นางสาวนุตประวีณ์ เบ็ญชา   บ๎านพักหลังที่ 4 
  8. นางสาวเบญจวรรณ เจือจาน   บ๎านพักหลังที่ 4 
     9. นายกริชนริศ  ปะวะภูสะโก  บ๎านพักหลังที่ ๕ 
    10. นายธนบูลย์  ธิดา   บ๎านพักหลังที่ 6 

  /11. นายอรรถวัฒน์ฯ... 



      11. นายอรรถวัฒน์ สุคํา   บ๎านพักหลังที่ 6 
     12. นายวิเชียร  ใจดี   บ๎านพักหลังที่ 7 
 ท าหน้าที ่

  ๑. วางแผนกําหนดงาน /โครงการเพื่อเสนอของบประมาณเพื่อดูแลรักษา ปรับปรุงบ๎านพักครูให๎เหมาะสม 
  2. จัดบรรยากาศภายในบริเวณบ๎านพักครู โดยมีการตกแตํงอยํางสวยงามเป็นระเบียบและตัดหญ๎า   
  3. ประเมิน สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจําปีการศึกษา 
  ๖. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

 

 4.6.5 งานท าความสะอาดอาคารเรียนและดูแลสิ่งแวดล้อม 
 ๑. นายอุดม   วรรณสอน ชํางไฟฟูา ๓   ดูแลเขตอาคาร 2, 4 อาคารอุตสาหกรรม –  

คหกรรม อาคารห๎องดนตรี – หัตถกรรม โรงอาหาร 
ห๎องน้ําชาย – หญิง หน๎าโรงอาหาร หอประชุม    
สวนสิ่งแวดล๎ม และพ้ืนที่วํางบ๎านพักหลังที่ 8 เดิม 
นอกรั้วทางด๎านทิศใต๎ ประตู 1 

 2. นายอุดม   จอมวงศ ์ ชํางสี ๓   ดูแลเขตอาคาร 1, 3 อาคารโรงน้ําดื่ม สวนมะขาม   
                                                            ศาลารัชมังคลาภิเษก บริเวณหนาเสาธง สนาม    
                                                            วอลเลย์บอล สนามบาสเกตบอล สนามฟุตบอล  
                                                            และสวนปุา นอกรั้วทางด๎านทิศเหนือ ประตู 1 

                  3. นางบัวกาบ  สุใจยา  แมํบ๎าน  ทําความสะอาดบริเวณ อาคาร 1 อาคาร 3  
                                                                   ถนนหน๎าอาคาร 1 โรงน้ําดื่มศาลาพระ 
  4. นางสาวบัวรอม   บุญยัง   แมํบ๎าน  ทําความสะอาดบริเวณหน๎าอาคาร 4 

อาคาร 2 ห๎องน้ํานักเรียนและหอประชุม 
 ท าหน้าที ่

 ๑. ดูแลความสะอาดเรียบร๎อยของอาคารสถานที ่
 ๒. ตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์ในอาคารให๎อยูํในสภาพที่ดี 
 ๓. ควบคุมดูแล ซํอมแซม ตกแตํง แก๎ไขปัญหาที่เก่ียวข๎องกับอาคารสถานที่ตํางๆ ให๎เรียบร๎อย และ 

ใช๎งานได๎อยูํเสมอ 
 ๔. วางแผนการปลูก บํารุง ดูแล รักษา ไม๎ยืนต๎น ไม๎ดอก ไม๎ประดับ สนาม เพ่ือความรํมรื่น ความ 

สวยงามในบริเวณโรงเรียน ตกแตํง และปรับปรุงภายในบริเวณโรงเรียนให๎นําดู นําอยูํ นําเรียน และจัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล๎อมภายในโรงเรียน ให๎สอดคล๎องกับนโยบายของโรงเรียน และจัดบรรยากาศสิ่งแวดล๎อมภายในโรงเรียน 
ให๎สอดคล๎องกับนโยบายของโรงเรียน สพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการ 

 ๕. ประดับตกแตํง จัดสถานที่ ที่ใช๎เป็นที่ประชุมสัมมนา และจัดงานและกิจกรรมตํางๆ ของโรงเรียน  
ตามกรอบปฏิบัติการประจําปีของโรงเรียน จัดทําสถิติการใช๎เพื่อวางแผนการพัฒนาโรงเรียน และ     
สาธารณประโยชน์ 

 ๖. วางแผนการใช๎ห๎องเรียน อาคารประกอบการอ่ืนๆ จัดทําสถิติการใช๎ เพ่ือวางแผนการพัฒนา 
โรงเรียนและสาธารณประโยชน์ 

 ๗. กําหนดและควบคุมดูแลการทํางานของคนงาน นักการภารโรง ด๎านโยธา 
 ๘. ประสานงานกับฝุายตํางๆ จัดทําคูํมือชี้แจงแนวปฏิบัติการใช๎อาคารสถานที่ เพ่ือให๎บุคลากรตํางๆ  

ที่เก่ียวข๎องรับทราบและถือปฏิบัติ 
 ๙. ควบคุมดูแลการเข๎าอยูํอาศัย และการออกจากบ๎านพักครูของบุคลากรในโรงเรียน 
 ๑๐. พิจารณาการตํอเติม ซํอมแซม และปรับปรุงบ๎านพักครู 
 ๑๑. วางแผนพัฒนาสาธารณูปโภคและสุขาภิบาล 
 ๑๒. ปรับ ซํอม บํารุงงานสาธารณูปโภคของโรงเรียนทั้งระบบน้ํา และระบบไฟฟูาให๎สามารถใช๎งานได๎   
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 ๑๓. จัดทําข๎อมูล และประมวลผลข๎อมูลสาธารณูปโภคให๎เป็นปัจจุบัน 
 ๑๔. ควบคุม ดูแล และรณรงค์ การใช๎น้ําประปาและไฟฟูาในโรงเรียนอยํางประหยัด 
 ๑๕. จัดระบบในการใช๎กระแสไฟฟูาให๎ถูกต๎องและปลอดภัย 
 ๑๖. จัดซื้อ จัดหา ไม๎กวาด ไม๎ถูพ้ืน ถังขยะ น้ํายาฆําเชื้อโรค น้ํายาขัดพ้ืน น้ํายาเช็ดกระจกน้ํายาดับ 

กลิ่นในห๎องน้ํา นักเรียน และห๎องน้ํา 
 ๑๗. ประสานและติดตํอหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
 ๑๘. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 ๑๙. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได๎รับมอบหมาย 

  

 4.7 งานโสตทัศนศึกษา   
  ๑. นายสัญญา วงศ์ประสิทธิ์ ครูชํานาญการพิเศษ หัวหน๎างาน 
  2. นายอัครวัฒน์ นนท์ธนาวิชญ์ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 3. นายกริชนริศ ปะวะภูสะโก ครูชํานาญการ    กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที ่

  ๑. จัดบริการเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์ให๎กับครู 
  ๒. จัดทําแผนงาน โครงการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ประจําปี 
  ๓. ควบคุม ดูแล การใช๎ และการให๎บริการ โสตทัศนูปกรณ์ภายในโรงเรียนและชุมชน 
  ๔. รํวมมือกับครู ผลิตสื่อ อุปกรณ์ ประกอบการสอน ตลอดจนนวัตกรรมการเรียนรู๎ 
  ๕. จัดกิจกรรม และการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ สื่อ เอกสาร 

ประกอบการสอน สาธิตการผลิตสื่อ และนวัตกรรมทางการศึกษา 
  ๖. รํวมกับครูผู๎สอนประดิษฐ์ คิดค๎น สื่อ และนวัตกรรมประกอบการสอนของครู การเรียนการสอน 

ของนักเรียน ตลอดจนเก็บรวบรวมสื่อ จัดทําบัญชีทะเบียนรายการ ประเภทสื่อ และนวัตกรรมของโรงเรียน 
  ๗. จัดทําบัญชีพัสดุ โสตทัศนูปกรณ์ให๎เป็นปัจจุบัน 
  ๘. ปรับปรุง ซํอมแซม บํารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช๎ไฟฟูาทุกประเภท 
  ๙. จัดทําคําบรรยาย แผํนพับ ปูายประกาศ ปูายนิเทศ สไลด์ ภาพวีดิทัศน์ ชํวยงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
 ๑๐. รับผิดชอบในเรื่อง แสง เสียง ของโรงเรียน 
 ๑๑. บันทึกภาพกิจกรรมตํางๆ ในโรงเรียน 
 ๑๒. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ๑๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 
 

 4.8 งานประชาสัมพันธ์ 
  ๑. นางอรอมล แก๎วมหาคุณ ครูชํานาญการ หัวหน๎างาน 
  2. นายอรรถวัฒน์  สุคํา ครูอัตราจ๎าง กรรมการ 
  3. นายสัญญา  วงศ์ประสิทธิ์  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที ่

  ๑. วางแผนงาน/งาน/โครงการและกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
  ๒. จัดทําเว็บไซต์โรงเรียน เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อและโสตทัศนูปกรณ์สําหรับการประชาสัมพันธ์

โรงเรียน เพื่อเผยแพรํ 
  ๓. บริการแจ๎งขําวสารของโรงเรียนแกํบุคลากรภายในโรงเรียนตามความเหมาะสม 
  ๔. จัดระบบเครือขํายการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก เพ่ือเป็นสื่อกลางในการสร๎างความ 

เข๎าใจที่ดีตํอกันของบุคลากรภายในโรงเรียนและสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนและหนํวยงานอ่ืนๆ 
ในการเผยแพรํขําวสารของทางโรงเรียน 

  ๕. ประสานงานกับผู๎สื่อขําวและสื่อมวลชนตํางๆ  ในการเผยแพรํขําวสารและผลงานดีเดํนของทางโรงเรียน 
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  ๖. ดําเนินการจัดทําหนังสืออนุสรณ์นักเรียนที่จบชํวงชั้นที่ ๒ (ม.๓) และชํวงชั้นที่ ๓ (ม.๖) 
  ๗. ปฏิบัติหน๎าที่อ่ืนๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย 

 

 4.9 งานเวรยามรักษาความปลอดภัย 
  1. นางสุมล  หลักคํา ครูชํานาญการพิเศษ  หัวหน๎า 
  2. นางสาวกาญจนา    ยะตั๋น ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
  3. นางสาวนุตประวีณ์    เบ็ญชา ธุรการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที ่

 ๑. จัดทําคําสั่งแตํงตั้งการอยูํเวรยามของข๎าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ๎างประจํา 
 ๒. จัดทําเอกสารบันทึกการอยูํเวรยามของข๎าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ๎างประจํา 
 ๓. ติดตามตรวจสอบการอยูํเวรยามของข๎าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ๎างประจํา 

และให๎รายงานผู๎อํานวยการสถานศึกษา 
 

 4.10 งานนักการภารโรงและลูกจ้าง 
   ๑. นายสมบัติ สมแก๎ว ครูชํานาญการพิเศษ  หัวหน๎างาน 
   ๒. นายกริชนริศ ปะวะภูสะโก ครูชํานาญการ  กรรมการ 
   3. นายทวีวัฒน์          เหลําภักด ี ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
   4. นายอุดม วรรณสอน ชํางไฟฟูา 3  กรรมการ 
   5. นายอุดม จอมวงศ ์ ชํางสี 3  กรรมการ 
   6. นางบัวกาบ สุใจยา แมํบ๎าน  กรรมการ 
   7. นาบบัวรอม บุญยัง แมํบ๎าน  กรรมการ 
   ๔. นายอรรถวัฒน์ สุคํา ครูอัตราจ๎าง  กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที่    

  ๑. วางแผน กํากับติดตามการปฏิบัติงานของลูกจ๎างประจําและลูกจ๎างชั่วคราว 
  ๒. งานอ่ืนๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 
 

 4.11 งานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
   ๑. นางมาลิณ ี ตาหล๎า ครูชํานาญการพิเศษ  หัวหน๎างาน 
  ๒. นางตรีนุช สมแก๎ว ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
  3. นางรัชนีกรณ์ เหลําภักด ี ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ  
  4. นายธนบูลย์  ธิดา ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๕. นายอัครวัฒน์ นนท์ธนาวิชญ์ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
  6. นายทวีวัฒน์ เหลําภักด ี ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
  7. นายเจตน์สฤษฎิ์ บุญเมือง ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
  8. นายกริชนริศ ปะวะภูสะโก ครูชํานาญการ  กรรมการ 
    9. นายสันติพงษ์    กันทะ คร ู    กรรมการ 

  10. นางสาวนันทิกานต์  อินปันสํวน   นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ   กรรมการ 
  11. นางสาวเพียงวรี    สมแก๎ว   นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ   กรรมการ 
  12. นายณัฐวัตร        ปละสอน   นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ   กรรมการ 
  13. นายมงคล ชํวยบ๎าน          นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
 14. นายเสกสรรค์ สามสี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
  ๑5. นางสุมล หลักคํา ครูชํานาญการพิเศษ       กรรมการและเลขานุการ 

    ท าหน้าที ่
  ดําเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ 
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 4.11 งานโครงการพิเศษและอ่ืนๆ 
   ๑. นายสมบัติ สมแก๎ว ครูชํานาญการพิเศษ  หัวหน๎างาน 
   ๒. นายกริชนริศ ปะวะภูสะโก ครูชํานาญการ  กรรมการ 
   ๓. นายอรรถวัฒน์ สุคํา ครูอัตราจ๎าง      กรรมการและเลขานุการ 
    ท าหน้าที ่
   ๑. จัดทําโครงการพิเศษอ่ืนๆ จากหนํวยงานภายนอกที่เก่ียวกับกลุํมงานบริหารทั่วไป 
   ๒. ดําเนินการโครงการพิเศษอ่ืนๆ 
   ๓. สรุปและประเมินผลโครงการ 
 

 ให๎ผู๎ที่ได๎รับแตํงตั้งและมอบหมายหน๎าที่ ปฏิบัติหน๎าที่ตามคําสั่งโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ด๎วยความ
เครํงครัด รับผิดชอบและตรวจสอบได๎ หากพบมีปัญหาและอุปสรรคให๎ดําเนินการแก๎ไขและเสนอรายงาน         
ตํอผู๎บังคับบัญชาตามลําดับ  การปฏิบัติงานมุํงให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให๎สัมฤทธิ์ผล เกิดผลงานอยําง
มีคุณภาพ ให๎ทุกคนที่ได๎รับคําสั่งแตํงตั้งตามคําสั่งนี้ถือปฏิบัติตามคําสั่งนี้ 
  

 ทั้งนี้  ตั้งแตํวันที่  16  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2565  เป็นต๎นไป 

สั่ง  ณ  วันที่   1  เดือน   มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕65 
 
 
                             ( นายเจริญ  โกศัย ) 
                                                         ผู๎อํานวยการโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 


