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ค าสั่งโรงเรียนนาสาร 
ท่ี  102/2563 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการร่วมรับผิดชอบงานบริหารโรงเรียน 
...................................................................................... 

 เพื่อให้การด าเนินการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนนาสาร  มีประสิทธิภาพอาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 39  และ พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 27  จึงแก้ไขเพิ่มเติมค าส่ังท่ี 
10/2557 และแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีตามโครงสร้างการบริหารงาน
โรงเรียนนาสาร ประจ าปี 2562  รายละเอียดการปฏิบัติงานเป็นไปตามเอกสารคู่มือปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนนาสาร  

ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ส่ัง ณ วันท่ี   1  กันยายน  2563 
  
 
                                                                             (นายวุฒิพร   ศฤงคาร) 
                                                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนนาสาร 
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ค าน า 
 

        เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนนาสาร
เล่มนี้ได้จัดท าขึ้นเพื่อให้เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามกรอบการบริหารงาน
ท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการ
บริหารงานท่ัวไป รวมท้ังการบริหารงานตามนโยบายและจุดเน้น ให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วตลอดจน
เป็นตัวก าหนดแนวทางในการปฏิบัติให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายของโรงเรียนได้ปฏิบัติตาม เพื่อให้การ
ด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  
  โรงเรียนนาสาร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรฉบับนี้จะ
เป็นประโยชน์แก่ ผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการปฏิบัติงานให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง             
ตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป  
 
 
   

โรงเรียนนาสาร 
                                                     ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 

 
1.  ข้อมูลทั่วไป 

1.1) ช่ือ สถานศึกษา  โรงเรียนนาสาร 
                      ต้ังอยู่  ถนนหน้าสถานทีรถไฟ  ต าบลนาสาร  อ าเภอบ้านนาสาร     
                      จังหวัดสุราษฏร์ธานี   รหัสไปรษณีย์  84120  โทรศัพท์ 077-341069 
                      โทรสาร 077-341069   E - mail  : nasan_school@hotmail.com            
                      สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี เขต 3 

1.2)  เปิดสอนต้ังแต่ระดับ ช้ันอนุบาล 1  ถึงระดับ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
1.3)   มีเนื้อที่ 28 ไร่ - ตารางวา   

 
2. ประวัติโรงเรียนนาสาร 
 ก่อน พ.ศ.2466 โรงเรียนไม่มีประวัติท่ีแน่นอน เพียงแต่ทราบว่าตัวอาคารเรียนต้ังอยู่ในตลาด            
นาสาร บริเวณหลังธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการในปัจจุบัน ต้ังอยู่นานเท่าใดไม่มีประวัติท่ีแน่ชัด แต่ต่อมา
ต้องเลิกล้มด้วยเหตุผลใดไม่ปรากฏ 
 พระอธิการชม เกสโร เจ้าอาวาสวัดนาสารในสมัยนั้น เห็นความเดือดร้อนของประชาชนจึงได้จัดต้ัง
โรงเรียนขึ้นใหม่ท่ีวัดนาสาร เมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2469 ใช้ช่ือว่า “โรงเรียนนาสาร” โดยอาศัย
ศาลาการเปรียญของวัดเป็นสถานท่ีเรียนและมีพระอธิการชม เกสโร ท าหน้าท่ีเป็นครูใหญ่ มอบหมายให้
พระภิกษุเติม  ชัยสวัสด์ิ เป็นครูผู้สอน เปิดสอนครั้งแรกเฉพาะ ป.1 และ ป.2 เท่านั้น 
 ครั้น พ.ศ.2470 จึงได้ขยายถึงช้ัน ป.3 ต่อมาพระอธิการชม เกสโร ลาออกจากหน้าท่ีครูใหญ่ ทาง
ราชการจึงแต่งต้ัง นายท่วง  โพธิ์เพชร มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2471 
 ต่อมาเมื่อวันท่ี 16 เมษายน พ.ศ.2479 ทางราชการได้ย้ายนายท่วง  โพธิ์เพชร ไปด ารงต าแหน่ง
ครูใหญ่โรงเรียนบ้านนา และแต่งต้ังนายสกล  ชูช่วง มาด ารงต าแหน่งแทน 
 ด้วยเหตุท่ีโรงเรียนมีจ านวนนักเรียนเพิ่มขึ้น ท าให้ศาลาการเปรียญคับแคบและการเดินทางไปมาไม่
สะดวก กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ไปขอซื้อบ้านสองช้ันของนายเค  หว่อง ซึ่งเป็นคนจีนชาวมาเลเซียพร้อม
ท่ีดินอีก 20 ไร่ และปรับปรุงบ้านพักเป็นอาคารเรียน จัดซื้อครุภัณฑ์เมื่อเสร็จแล้วจึงย้ายโรงเรียนจากวัดนา
สาร มาอยู่ในท่ีแห่งใหม่ เมื่อวันท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2479 จนถึงปัจจุบัน 
 เมื่อวันท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ.2504 โรงเรียนได้เปิดท าการสอนถึงช้ัน ป.5 ตามแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2503 กิจการของโรงเรียนเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ มีนักเรียนและอาคารเรียนเพิ่มขึ้น 
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2 

 
 

 ต่อมามีการเปล่ียนแปลงภาระรับผิดชอบในการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้โอนโรงเรียน
ประชาบาลในเขตเทศบาลให้เทศบาลเป็นผู้ด าเนินการจัดการศึกษาเองต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ.๒๕๐๖ 
และโอนโรงเรียนท่ีอยู่นอกเขตเทศบาลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็น ผู้รับผิดชอบขึ้นกับ
กระทรวงมหาดไทย ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2509 แต่โรงเรียนนาสาร กระทรวงศึกษาธิการ  ได้สงวนไว้
เป็นโรงเรียนปรับปรุงทางวิชาการยังคงสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 ต่อมาได้มีการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง กล่าวคือต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2523 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้โรงเรียนโอนไปสังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
(สปช.) รวมท้ังโรงเรียนนาสารด้วย โรงเรียนนาสารได้รับคัดเลือกจากกรมวิชาการให้เป็นโรงเรียนผู้น า
หลักสูตรใหม่ 2523-2524 ใน พ.ศ.2531 เป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ.2521 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) และใน พ.ศ.2544 โรงเรียนนาสารได้รับคัดเลือกจากกรมวิชาการให้เป็น
โรงเรียนน าร่องหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544  และโรงเรียนแกนน าการใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 ปัจจุบันโรงเรียนนาสารเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดท าการเรียนการสอนต้ังแต่
ระดับอนุบาล  1  - ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   มีนายวุฒิพร  ศฤงคาร   ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียนนาสาร   
 

ตารางที่ 1  แสดงจ านวนนักเรียน 18 กรกฎาคม 2563 
 

ชั้น 
 

จ านวนห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
อนุบาล 1 2 25 18 43 
อนุบาล 2 2 31 26 57 
อนุบาล 3 2 40 27 67 
รวม 6 96 71 167 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 3 48 55 103 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 2 40 47 87 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 2 48 45 93 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 2 39 50 89 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 3 57 42 99 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 3 60 45 105 
รวมประถมศึกษา 15 292 284 576 
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ชั้น จ านวนห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 2 60 45 105 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 2 34 49 83 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 2 40 31 71 
รวมมัธยมศึกษา 6 134 125 259 
รวมทั้งหมด 27 512 480 992 

 
ตารางที่ 2  แสดงจ านวนบุคลากรครู  นักการภารโรง  ปีการศึกษา 2563 

 
บุคลากรครู   ธุรการ /นักการภารโรง/ครูพี่เลี้ยง 

ต าแหน่ง ชาย หญิง รวม 
   ผู้อ านวยการสถานศึกษา              1 - 1 
              ครู 9 32 41 
รวมบุคลากรครู 10 32 42 
ครูอัตราจ้าง - 1 1 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ - 1 1 
นักการภารโรง - 1 1 
ครูพี่เล้ียงเด็กพิเศษเรียนร่วม - 1 1 
รวมทั้งสิ้น 10 36 46 
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ส่วนที่  2 
                             วิสัยทัศน์   พันธกจิ  เป้าประสงค์  กลยุทธ์ 
 

วิสัยทัศน์ 
เป็นองค์กรคุณภาพตามมาตรฐานสากล  มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านวิชาการ  และเทคโนโลยี  ควบคู่

คุณธรรมตามวิถีไทย โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ  สังคม และ

สติปัญญา มีความพร้อมสู่การเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพื่อไปสู่ศักยภาพเป็นพลโลกตาม

มาตรฐานสากล 
3. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ รักความเป็นไทย  มีความเป็น

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่น ด ารงชีวิตตามหลัก  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีทักษะชีวิตและมี
ภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 

4. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เอื้อต่อการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 และเทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยน าวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐาน 

5. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ เสริมทักษะและศักยภาพ  เป็นครูมืออาชีพ 
สร้างขวัญก าลังใจในการท างาน 

6. ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และส่ือ 
ระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสูองคกรคุณภาพท่ีทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล และน้อมน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติให้เป็นท่ียอมรับของชุมชนและสังคม โดยมีภาคีเครือข่ายร่วม
พัฒนา 

8. พัฒนาระบบการประกนัคุณภาพภายในให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
 

เป้าประสงค ์
  1.  เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีความพร้อมสู่
การเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น 
   2.  ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  พร้อมสู่ศักยภาพเป็นพลโลกตามมาตรฐานสากล 
   3.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ รักความเป็นไทย มีความเป็นเอกลักษณ์
และอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่น ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะชีวิตและมีภูมิคุ้มกันจากภัย
คุกคามในรูปแบบใหม่ 
   4.  โรงเรียนมีหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเอื้อต่อการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 และเทียบเคียงมาตรฐานสากล มุ่งเน้นวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐาน 
   5. ครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และศักยภาพในการปฏิบัติงานและการ
จัดการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ มีขวัญก าลังใจในการท างาน 
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   6. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และส่ือระบบ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
   7.  โรงเรียนมีระบบบริการจัดการท่ีดี ผ่านเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (OBECQA) เป็นท่ียอมรับของชุมชนและสังคม โดยมีภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา 
   8.  โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็ง สร้างความเช่ือมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder) 
กลยุทธ์ (Strategy) 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา  สู่ศักยภาพพลโลกตามมาตรฐานสากล 
 2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
 3. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นครูมือ
อาชีพ 
 4. พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และส่ือเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย 
 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพท่ีทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล และน้อมน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ โดยมีภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา  
 

 

ปรัชญา (Philosophy)  

“ยึดมั่นพอเพียง  เคียงคู่สากล” 

อัตลักษณ์ (Identity)  

ยิ้มง่าย  ไหว้สวย   

เอกลักษณ์ (Uniqueness)   

ด าเนินชีวิตตามวิถีพุทธ 

สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียนนาสาร 

สีประจ าโรงเรียนนาสาร    “น้ าเงิน – เหลือง ” 

ค าขวัญโรงเรียนนาสาร    “ท าความดี   มีวิชา    สามัคคี” 

อักษรย่อ     “ น.ส.” 

คุณธรรม  อัตลักษณ์ 

ระเบียบ  วินัย 
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ส่วนที่ 3 
ภารกิจการบริหารและจัดการศกึษา 

   

จากการวิเคราะห์ภารกิจการบริหารและจัดการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง โรงเรียนนาสารได้ก าหนดกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน ออกเป็น  4  ฝ่าย ประกอบด้วย 
 1.งานวิชาการ 
  1.1 งานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

1.2 งานทะเบียนและวัดผล 
1.3 งานพัฒนาส่ือ นวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 
1.4 งานนิเทศและการประกันคุณภาพภายใน 
1.5 งานส่งเสริมสวัสดิการและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 2.งานบริหารงบประมาณ 
  2.1 งานด าเนินการงบประมาณ 

2.2 งานการเงินและบัญช ี
2.3 งานพัสดุและสินทรัพย์ 

3.งานบริหารงานบุคคล 
 3.1 งานอัตราก าลัง 

3.2 งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
3.3 งานส่งเสริมคุณภาพการปฏิบัติงาน 

4.งานบริหารท่ัวไป 
 4.1 งานบริหารองค์กร 

4.2 งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ 
4.3 งานกิจการนักเรียน 
4.4งานอาคารสถานท่ี 
4.5 งานสัมพันธ์ชุมชนและประสานเครือข่าย  

รายละเอียดการปฏิบัติงานโรงเรียนได้จัดท าเป็นแผนภูมิโครงสร้าง  งาน 4  งานและน าเสนองาน
ย่อยๆท่ีต้องด าเนินการในแต่ละงาน   รวมทั้งได้แต่งต้ังหัวหน้างานและคณะท างาน ดังนี้ 
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แผนภูมโิครงสร้างกรอบแนวทางการปฏบิตัิงานวิชาการ 
 

งานหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ 

งานทะเบยีนและ
วัดผล  

งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีและแหล่ง

เรียนรู ้

งานนิเทศและการประกัน
คุณภาพภายใน 

งานส่งเสริมสวัสดิการและ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- (ก) การพัฒนาหรือการ
ด าเนินการเก่ียวกับการให้
ความเห็นการพฒันาสาระ
หลักสูตรท้องถิ่น 
- (ข) การวางแผนงาน
วิชาการ 
- (ค) การจัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา 
- (ง) การพัฒนาหลักสตูร
ของสถานศึกษา 
- (จ) การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ 
- (ช) การวิจัยเพื่อพฒันา
คุณภาพการศึกษา 
- (ฒ) การจัดท าระเบยีบและ
แนวปฏิบตัิเก่ียวกับงานด้าน
วิชาการของสถานศึกษา 
-การยกระดับผลสัมฤทธิฯ์ 
-งานสง่เสริมศักยภาพผู้เรยีน 
-งานจดัการเรียนรู้สู่อาเซียน 
- งานศิลปหัตถกรรม 
-งานสถานศึกษาพอเพยีง 

-  (ฉ) การวัดผล 
ประเมินผล และ
ด าเนินการเทียบโอนผล
การเรียน 
-การรายงานข้อมูล
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
-การทดสอบระดับชาติ 
- การจัดท าส ามะโน
ผู้เรียนและการรับ
นักเรียนเข้าเรียน 
- การลงทะเบียนนักเรียน 
- การย้ายและจ าหน่าย
นักเรียน 
- การรายงานเกี่ยวกับ
นักเรียน 
 

- (ซ) การพัฒนาและ
ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู ้
- (ด) การพัฒนาและใช้
สื่อเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 
- (ณ) การคัดเลือก
หนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้
ในสถานศึกษา 
- งานห้องสมุด 
- งานห้องปฏิบัติการ
พิเศษ 
-งานอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
-งานอนุรักษ์พลังงาน
สิ่งแวดล้อมและการ
ด าเนินงานห้องเรียน               
สีเขียว 
 

- (ฌ) การนิเทศ
การศึกษา 
- (ฎ) การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษา 
- การปฏิบัติงานตาม
จุดเน้นกระทรวงฯ  สพฐ.
และงานนโยบายที่
เก่ียวข้อง 
 

- (ญ) การแนะแนว 
- งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- ประชุมผู้ปกครอง 
- การบริการนักเรียนขาด
แคลน 
- ทุนการศึกษา 
- การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 
- การแก้ปัญหานักเรียน
ขาดเรียน นักเรียนออก
กลางคัน 
- งานเย่ียมบ้านนักเรียน 
-งานจัดการเรียนร่วม 
-งานป้องกันยาเสพติด 
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แผนภูมโิครงสร้างกรอบแนวทางการปฏบิตัิงานงบประมาณ 

งานด าเนินการงบประมาณ งานการเงินและการบัญช ี งานพัสดุและสินทรัพย ์

- (ก) การจัดท าแผนงบประมาณและ
ค าขอต้ังงบประมาณเพ่ือเสนอต่อ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน แล้วแต่กรณี 
- (ข) การจัดท าแผนพัฒนา
สถานศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี
- (ค) การอนุมัติการใช้จ่าย
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
- (ง) การขอโอนและการขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
- (จ) การรายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- (ฉ) การตรวจสอบติดตามและ
รายงานการใช้งบประมาณ 
- (ช) การตรวจสอบติดตามและ
รายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
 

- (ด) การเบิกเงินจากคลัง 
- (ต) การรับเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการจ่ายเงิน 
- (ถ) การน าเงินส่งคลัง 
- (ท) การจัดท าบัญชีการเงิน 
- (ธ) การจัดท ารายงานทางการ
เงินและงบการเงิน 
- (น) การจัดท าหรือจัดหาแบบ
พิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 
- (ซ) การระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา 
- (ฌ) การปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ี
ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุน
เพื่อการศึกษา 
 
 
 

- (ฎ) การวางแผนพัสดุ 
- (ฏ) การก าหนดรูปแบบรายการ 
หรือคุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑ์ หรือส่ิงก่อสร้างท่ีใช้เงิน
งบประมาณเพื่อเสนอต่อ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน แล้วแต่
กรณี 
- (ฐ) การพัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศเพื่อการจัดท าและ
จัดหาพัสดุ 
- (ฑ) การจัดหาพัสดุ 
- (ฒ) การควบคุมดูแล 
บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 
- (ณ) การจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สิน 
- (ญ) การบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
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แผนผังโครงสร้างกรอบแนวทางการปฏบิตังิานงานบคุคล 

 

งานอัตราก าลัง งานการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

งานส่งเสริมคุณภาพ                        
การปฏิบัติงาน 

- (ก) การวางแผนอัตราก าลัง 
- (ข) การจัดสรรอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
- (ค) การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
- (ฐ) การจัดระบบและการจัดท า
ทะเบียนประวัติ 
 

- (จ) การด าเนินการเกี่ยวกับการ
เลื่อนข้ันเงินเดือน 
- (ฉ) การลาทุกประเภท 
- (ช) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- (ซ) การด าเนินการทางวินัยและการ
ลงโทษ 
- (ฌ) การสั่งพักราชการและการสั่งให้
ออกจากราชการไว้ก่อน 
- (ญ) การรายงานการด าเนินการทาง
วินัยและการลงโทษ 
- (ฎ) การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์
- (ฏ) การออกจากราชการ 
 

- (ง) การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงข้ึน การย้าย
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
- (ฑ) การจัดท า บัญชีรายชื่อและให้ความเห็น
เก่ียวกับการเสนอขอพระราชทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณ ์
- (ฒ) การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
- (ณ) การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
- (ด) การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
- (ต) การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
- (ถ) การริเริ่มสง่เสริมการขอรับใบอนุญาต 
- (ท) การพัฒนาข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา 
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งานบริหารองค์กร งานธุรการและข้อมูล
สารสนเทศ 

งานกิจการนักเรียน งานอาคารสถานที ่ งานสัมพันธ์ชุมชนและ
ประสานเครือข่าย 

- (ค) การวางแผนการ
บริหารงานการศึกษา 
- (ง) งานวิจัยเพ่ือพัฒนา
นโยบายและแผน 
- (จ) การจัดระบบการ
บริหารและพัฒนาองค์กร 
- (ฉ) การพัฒนา
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
- (ฏ) การเสนอความเห็น
เก่ียวกับเรื่องการจัดต้ัง 
ยุบ รวมหรือเลิก
สถานศึกษา 
- (ธ) การจัดระบบการ
ควบคุมภายในหน่วยงาน 
- การพัฒนาสถานศึกษา
เป็นสถานศึกษาชั้นน า 
  - โรงเรียนสู่
มาตรฐานสากล 
  - โรงเรียนรางวัล
พระราชทาน 
 

- (ก) การพัฒนา
ระบบและเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ 
 - (ช) งานเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา 
- (ซ) การด าเนินงาน
ธุรการ 
- (ท) การรายงานผล
การปฏิบัติงาน 
- งาน ICT เพื่อการ
บริหารจัดการ 
 
 

- (ฒ) การทัศนศึกษา 
- (ณ) งานกิจการ
นักเรียนอื่นๆ 
- แนวทางการจัด
กิจกรรมเพื่อ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ในการลงโทษนักเรียน 
- การจัดกิจกรรมกีฬา 
- งานอนามัยโรงเรียน 
- งานโครงการอาหาร
กลางวัน 
- งานกิจกรรมสหกรณ์ 
- งานกิจกรรม
ประชาธิปไตย 
- งานลูกเสือ/เนตร
นารี/ยุวกาชาด 
- การร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญ 
 

- (ฌ) การดูแลอาคาร
สถานท่ีและ
สภาพแวดล้อม 
- งานสาธารณูปโภค 
แสง,เสียง,น้ า,ไฟฟ้า 
- งานดูแลรักษาความ
ปลอดภัยใน
สถานศึกษา 
- งานภูมิทัศน์และ
ส่ิงแวดล้อม 
- งานอาคารเรียน 
อาคารประกอบ 

- (ข) การประสานงานและ
พัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
- (ฐ) การประสานการจัด
การศึกษาในระบบ นอก
ระบบและตามอัธยาศัย 
- (ฑ) การระดมทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา 
- (ด) การประชาสัมพันธ์
งานการศึกษา 
- (ต) การส่งเสริม สนับสนุน
และประสานการจัด
การศึกษาของบุคคล ชุมชน 
องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันสังคม
อื่นที่จัดการศึกษา 
- (ถ) งานประสานราชการ
กับส่วนภูมิภาคและส่วน
ท้องถ่ิน 

 
 

แผนผังโครงสร้างกรอบแนวทางการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป 
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ส่วนที่ ๔ 

คณะกรรมการร่วมรบัผดิชอบงานบรหิารโรงเรียน 
โรงเรียนนาสาร  ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 

 
1.  คณะกรรมการร่วมรับผิดชอบงานบริหารโรงเรียน  มีหน้าท่ี  บริหารงานตามกฎกระทรวงฯ และ

งานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง   ประกอบด้วย 
  1.1   นายวุฒิพร   ศฤงคาร ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
  1.2   นายอนันต์  ฉีดอิ่ม  หัวหน้างานบริหารท่ัวไปและ  

หน.ช่วงช้ันท่ี 3   รองประธานกรรมการ 
  1.3   นายชวิน  มณีนูน  หัวหน้างานวิชาการ  กรรมการ 
  1.4   นางพวงแก้ว  พุทธชาติ หัวหน้างานบประมาณ     กรรมการ 
  1.5   นางสาวพิมณัดฎา  คงภักดี หัวหน้าช่วงช้ันอนุบาล  กรรมการ 
  1.6   นางอุษณี   โชติช่วง หัวหน้าช่วงช้ันท่ี 1  กรรมการ 
  1.7   นางดวงแข   สุขเจริญ หัวหน้าช่วงช้ันท่ี 2 และ  

หัวหน้างานบุคคล      กรรมการและเลขานุการ  
  1.8   นางอ าพันธ์  มั่นหมาย หัวหน้างานนิเทศและ- 

การประกันคุณภาพภายใน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2. คณะกรรมการร่วมรับผิดชอบงานวิชาการ  มีหน้าที่   

  1) พัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น (ก) 
2) วางแผนงานด้านวิชาการ (ข) 
3) จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (ค) 
4) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา (ง) 
5) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ (จ) 
6) วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ช) 
7) จัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา (ฒ) 
8) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ 
9) งานส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 
10) งานจัดการเรียนรู้สู่อาเซียน 
11) งานศิลปหัตถกรรม 
12) งานสถานศึกษาพอเพียง 
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 ประกอบด้วย 
  2.1 นายชวิน  มณีนูน    หัวหน้าคณะท างาน 

2.2 นางกมล   นุ้ยล าพูน    คณะท างาน 
  2.3 นางสาวพิมณัดฎา   คงภักดี   คณะท างาน 
  2.4 นางลักขณา  ภู่ผกาพันธุ์พงษ์   คณะท างาน 
  2.5 นายเชิงชาย  ชูช่วง    คณะท างาน 
  2.6 นางนรารัตน์   ณพัทลุง   คณะท างาน 
  2.7 นายสุกรี   ศรีจรัส    คณะท างาน 
  2.8 นายรังสันต์  ทรัพย์อุปการ   คณะท างาน 
  2.9  นางกรองจิตร์   มติธรรม   คณะท างาน 
  2.10 นายกฤษฎา  ทองชุม   คณะท างาน 
  2.11 นายวันชัย   ศรีนวลใย   คณะท างาน 
  2.12 นางอุษณี   โชติช่วง   คณะท างาน 
  2.13 นางกาญจนา   สัมภวมานะ   คณะท างานและเลขานุการ 

การปฏิบัติงานวิชาการ แบ่งงานรับผิดชอบเป็น 6 งานย่อย ดังนี้ 
2.1  งานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

2.1.1 คณะกรรมการงานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มีหน้าที่   
1) การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น (ก) 

มีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 
     1.1)  วิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดท าไว้ 
     1.2)  วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อก าหนดจุดเน้นหรือประเด็นท่ีสถานศึกษาให้
ความส าคัญ 
     1.3)  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชนเพื่อน ามาเป็นข้อมูล
จัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
     1.4)  จัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาเพื่อน าไปจัดท ารายวิชาพื้นฐานหรือ
รายวิชาเพิ่มเติม จัดท าค าอธิบายรายวิชา  หน่วยการเรียนรู้  แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อจัดประสบการณ์และจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน  ประเมินผลและปรับปรุง 
     1.5)  ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติ 

   2)  การวางแผนงานด้านวิชาการ (ข) มีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 
   2.1)  วางแผนงานด้านวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูล และก ากับ ดูแล  นิเทศและติดตาม

เกี่ยวกับงานวิชาการ  ได้แก่  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล
ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาและ 
ใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

   2.2)  ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
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3)  การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา   (ค) มีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 
                     3.1)  จัดท าแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                    3.2)  จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกช่วงช้ัน  ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  พัฒนาคุณธรรมน าความรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
           3.3) ใช้ส่ือการเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู้   
           3.4)  จัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด  ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้    
           3.5)  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
           3.6)  ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของนักเรียนและช่วยเหลือนักเรียนพิการ  ด้อยโอกาส
และมีความสามารถพิเศษ 

4)  การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา (ง) 
                        4.1)  จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเป็นของตนเอง โดย 
       4.1.1)  จัดให้มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรขึ้นใช้เองให้ทันกับการเปล่ียนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมและเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่น 
      4.1.2)  จัดท าหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย 
จิตใจ  สติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
       4.1.3)  จัดให้มีวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ     

4.1.4)  เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาให้สูงและลึกซึ้งมากขึ้นส าหรับกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ ได้แก่ การศึกษาด้านศาสนา  ดนตรี  นาฏศิลป์  กีฬา อาชีวศึกษา การศึกษาท่ีส่งเสริมความ    เป็นเลิศ                  
ผู้บกพร่อง พิการและการศึกษาทางเลือก 
      4.1.5)  เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาท่ีสอดคล้องสภาพปัญหา ความต้องการของ
ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน  สังคมและโลก 
       4.2)  สถานศึกษาสามารถจัดท าหลักสูตร  การจัดกระบวนการเรียนรู้  การสอนและอื่นๆ              
ให้เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
           4.3)  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา 
            4.4)  นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และรายงานผลให้
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษารับทราบ 
       5)  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (จ)  มีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 
             5.1)  จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
             5.2)   ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้   
มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 
             5.3)  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น                      
ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
              5.4)  จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน 
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
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              5.5)  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และ
อ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมท้ังสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ ท้ังนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการ
ประเภทต่างๆ  
              5.6)  จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือ กับบิดา
มารดา  และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย  เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
              5.7)  ศึกษาค้นคว้าพัฒนารูปแบบหรือการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ท่ีก้าวหน้า เพื่อเป็น
ผู้น าการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเป็นต้นแบบให้กับสถานศึกษาอื่น 

6)  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา   (ช) มีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 
   6.1)  ก าหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้และ

กระบวนการท างานของนักเรียน  ครูและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
       6.2)  พัฒนาครูและนัก เรียนให้มีความรู้ เกี่ ยวกับ  การปฏิรูปการเรียนรู้ โดยใช้

กระบวนการวิจัยเป็นส าคัญในการเรียนรู้ท่ีซับซ้อนขึ้นท าให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด การจัดการ  การหาเหตุผลในการ
ตอบปัญหา การผสมผสานความรู้แบบสหวิทยาการและการเรียนรู้ในปัญหาท่ีตนสนใจ 

   6.3)  พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย 
       6.4)  รวบรวม และเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมท้ัง

สนับสนุนให้ครูน าผลการวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนา  การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
7)  การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา (ฒ) 

     7.1)  ศึกษาและวิเคราะห์ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
เพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน  

       7.2)  จัดท าร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้ท่ี
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน   

   7.3)  ตรวจสอบร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาและ
แก้ไขปรับปรุง   

   7.4)  น าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
   7.5)  ตรวจสอบและประเมินผลการใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ

สถานศึกษาและน าไปแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป 

ประกอบด้วย 
  2.1.1  นายชวิน  มณีนูน    หัวหน้าคณะท างาน 
  2.1.2  นางกมล  นุ้ยล าพูน   คณะท างาน 
  2.1.3  นางสาวพิมณัดฎา  คงภักดี  คณะท างาน 
  2.1.4  นายเชิงชาย    ชูช่วง   คณะท างาน 
  2.1.5  นางนรารัตน์  ณพัทลุง   คณะท างาน 
  2.1.6  นายสุกรี   ศรีจรัส    คณะท างาน 
  2.1.7  นายรังสันต์  ทรัพย์อุปการ   คณะท างาน 
  2.1.8  นางลักขณา  ภู่ผกาพันธุ์พงษ์  คณะท างาน 
  2.1.9  นายวันชัย  ศรีนวลใย   คณะท างาน 
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  2.1.10 นายกฤษฎา    ทองชุม   คณะท างาน 
  2.1.11 นางกาญจนา  สัมภวมานะ  คณะท างานและเลขานุการ 
2.1.2  คณะกรรมการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มีหน้าท่ี  ส ารวจ  เก็บรวบรวมข้อมูลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกระดับช้ัน  วิเคราะห์หาจุดเด่นจุดด้อย  วางแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด าเนินการ
ตามแผน  และรายงานผลการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
  2.1.2.1  นางกาญจนา  สัมภวมานะ  หัวหน้าคณะท างาน 
  2.1.2.2  นายเชิงชาย   ชูช่วง   คณะท างาน 
  2.1.2.3  นางลักขณา  ภู่ผกาพันธุ์พงษ์  คณะท างาน 
  2.1.2.4  นางรุ่งทิพย์  เรืองรัตน์   คณะท างานและเลขานุการ 
2.1.3  คณะกรรมการงานจัดการเรียนรู้สู่อาเซียน  มีหน้าท่ี  ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา  และเอกสาร
ท่ีเกี่ยวข้องกับอาเซียน  วางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาเซียน   ด าเนินการตามแผน และรายงาน
ผลการด าเนินงานประกอบด้วย 
  2.1.3.1  นางดวงแข  สุขเจริญ   หัวหน้าคณะท างาน 
  2.1.3.2  นายวันชัย   ศรีนวลใย   คณะท างาน 
  2.1.3.3  นายเชิงชาย   ชูช่วง   คณะท างาน 
  2.1.3.4  นายสุกรี   ศรีจรัส   คณะท างาน 
  2.1.3.5  นายรังสันต์  ทรัพย์อุปการ  คณะท างาน 
  2.1.3.6  นางนรารัตน์  ณพัทลุง   คณะท างาน 
  2.1.3.7  นางกาญจนา  สัมภวมานะ  คณะท างาน 
  2.1.3.8  นางสาวพรรณา  ศรีแตงอ่อน  คณะท างาน 
  2.1.3.9  นางวิจาริณี  ทิพย์โท            คณะท างาน 
  2.1.3.10 นายชวิน  มณีนูน   คณะท างาน 
  2.1.3.11 นางกมล  นุ้ยล าพูน   คณะท างาน 
  2.1.3.12 นางสาวบุญญานี   ใหญ่ยง  คณะท างาน 
  2.1.3.13 นางดวงพร   ทิมฤกษ์   คณะท างาน 
  2.1.3.14 นายกฤษฎา   ทองชุม   คณะท างาน 
  2.1.3.15 นางสาวฟารีซา  เปาะเลาะ  คณะท างาน 
  2.1.3.16 นางลักขณา  ภู่ผกาพันธุ์พงษ์  คณะท างานและเลขนุการ 
2.1.4  คณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  มีหน้าท่ี ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งนักเรียนเข้า
ร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม วางแผนการจัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ก าหนดกิจกรรมและปฏิทินการฝึกซ้อม 
ประสานผู้เกี่ยวข้อง ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน สรุปรายงานผลการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
  2.1.4.1  นายชวิน   มณีนูน    หัวหน้าคณะท างาน 
  2.1.4.2  นางกมล   นุ้ยล าพูน   คณะท างาน 
  2.1.4.3  นายวันชัย   ศรีนวลใย   คณะท างาน 
  2.1.4.4  นายเชิงชาย   ชูช่วง   คณะท างาน 
  2.1.4.5  นางนรารัตน์  ณพัทลุง   คณะท างาน 
  2.1.4.6  นายสุกรี   ศรีจรัส   คณะท างาน 
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  2.1.4.7  นายรังสันต์  ทรัพย์อุปการ  คณะท างาน 
  2.1.4.8  นางกาญจนา  สัมภวมานะ  คณะท างาน 
  2.1.4.9  นางลักขณา  ภูผ่กาพันธุ์พงษ์  คณะท างาน 
  2.1.4.10 นายวัชรพล   อินทอักษร  คณะท างาน 

2.1.4.11 นางสาวพิมณัดฎา   คงภักดี  คณะท างาน 
2.1.4.12 นางดวงพร  ทิมฤกษ์                   คณะท างาน 
2.1.4.13 นายกฤษฎา  ทองชุม   คณะท างาน 

                     2.1.4.14  นางสาวสาวิตรี   ภูมิระเบียบ  คณะท างานและเลขานุการ 
2.1.5  คณะกรรมการงานสถานศึกษาพอเพียง  มีหน้าท่ี  ศึกษา วิเคราะห์ รวมรวบข้อมูลการด าเนินงานตาม
กรอบสถานศึกษาพอเพียง วางแผนการด าเนินงาน  ด าเนินงานตามแผนงาน ประเมินผลและรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
  2.1.5.1 นายวันชัย   ศรีนวลใย   หัวหน้างานคณะท างาน 
  2.1.5.2 นางนรารัตน์   ณพัทลุง   คณะท างาน 
  2.1.5.3 นายรังสันต์  ทรัพย์อุปการ  คณะท างาน 
  2.1.5.4 นายกฤษฎา  ทองชุม   คณะท างาน 
  2.1.5.5 นายเชิงชาย   ชูช่วง   คณะท างาน 
  2.1.5.6 นายชิตพล   วงค์ศรีชา   คณะท างาน 
  2.1.5.7 นายสุกรี  ศรีจรัส   คณะท างาน 
  2.1.5.8 นายชวิน  มณีนูน   คณะท างาน 
  2.1.5.9 นายอนันต์   ฉีดอิ่ม     คณะท างานและเลขานุการ  
2.2  งานทะเบียนและวัดผล   

2.2  คณะกรรมการงานทะเบียนและวัดประเมินผล  มีหน้าที่ 
  1)  วัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน (ฉ) 

2)  รายงานข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3)  การทดสอบระดับชาติ 
4)  จัดท าส ามะโนผู้เรียนและการรับนักเรียนเข้าเรียน 
5)  ลงทะเบียนนักเรียน 
6)  ย้ายและจ าหน่ายนักเรียน 
7)  รายงานเกี่ยวกับนักเรียน  

              ประกอบด้วย 
2.2.1  นางรุ่งทิพย์  เรืองรัตน์   หัวหน้าคณะท างาน 

  2.2.2  นางสาวพิมณัดฎา   คงภักดี  คณะท างาน 
  2.2.3  นางกาญจนา   สัมภวมานะ  คณะท างาน 
  2.2.4  นางสาวอรสา   ทัยศรี   คณะท างาน 
  2.2.5  นางนรารัตน์   ณพัทลุง   คณะท างานและเลขานุการ 
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2.2.1  คณะกรรมการ การวัด ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  มีหน้าที่ 
1)  ก าหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้

สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ 
2)  จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของ

สถานศึกษา 
3)  วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์  ผลการเรียนและอนุมัติผลการเรียน 
4)  จัดให้มีการประเมินผลการเรียนทุกช่วงช้ัน และจัดให้มีการซ่อมเสริมกรณีท่ีมีผู้เรียนไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน 
5)  จัดให้มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
6)  จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อใช้ในการ

อ้างอิง ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
7)  ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการประเมิน การเรียนด้านต่างๆ รายปี/รายภาคและตัดสิน

ผลการเรียนการผ่านช่วงช้ันและจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
8)  การเทียบโอนผลการเรียนเป็นอ านาจของสถานศึกษาท่ีจะแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ

เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ ได้แก่  คณะกรรมการเทียบระดับการศึกษาท้ังในระบบ  นอกระบบและตาม
อัธยาศัย  คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน และเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการพร้อมท้ังให้
ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติการเทียบโอน   ประกอบด้วย 
   2.2.1.1  นางรุ่งทิพย์   เรืองรัตน์   หัวหน้าคณะท างาน 
  2.2.1.2  นางสาวพิมณัดฎา   คงภักดี  คณะท างาน 
  2.2.1.3  นางนรารัตน์   ณพัทลุง   คณะท างาน 
  2.2.1.4  นางสาวอรสา   ทัยศรี   คณะท างานและเลขานุการ 

2.2.2  คณะกรรมการ การรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มีหน้าท่ี  ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
ผลสัมฤทธิ์ ของนักเรียนทุกระดับช้ัน  วิเคราะห์ข้อมูล  เก็บรวบรวมข้อมูลผลสัมฤทธิ์  รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามท่ีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก าหนดหรือร้องขอและรายงานผลการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
  2.2.2.1  นางสาวอรสา   ทัยศรี   หัวหน้าคณะท างาน 
  2.2.2.2  นางสาวพิมณัดฎา   คงภักดี  คณะท างาน 
  2.2.2.3  นางรุ่งทิพย์  เรืองรัตน์   คณะท างาน 
  2.2.2.4  นางกาญจนา   สัมภวมานะ  คณะท างาน 
  2.2.2.5  นางนรารัตน์   ณพัทลุง   คณะท างานและเลขานุการ 

2.2.3  คณะกรรมการ การทดสอบระดับชาติ  มีหน้าท่ี  ศึกษาระเบียบแนวปฏิบัติการทดสอบ
ระดับชาติ    วางแผนการเตรียมทดสอบ ด าเนินการทดสอบนักเรียน เก็บรวบรวมข้อมูลผู้เข้าสอบ  ผลการ
ทดสอบ  และรายงานผลการด าเนินงาน     ประกอบด้วย 
  2.2.3.1  นางรุ่งทิพย์  เรืองรัตน์   หัวหน้าคณะท างาน 
  2.2.3.2  นางนรารัตน์   ณพัทลุง   คณะท างาน 
  2.2.3.3  นายชวิน  มณีนูน   คณะท างานและเลขานุการ 
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2.2.4  คณะกรรมการ การจัดท าส ามะโนผู้เรียนและการรับนักเรียนเข้าเรียน  มีหน้าท่ี 

  การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
1) ประสานกับชุมชนและท้องถิ่นในการส ารวจและจัดท าส ามะโนผู้เรียนท่ีจะเข้ารับบริการทาง

การศึกษาของสถานศึกษา 
2) เสนอส ามะโนผู้เรียนให้เขตพื้นท่ีการศึกษารับทราบ 
3) จัดระบบข้อมูลสารสนเทศจากการส ามะโนผู้เรียน 
4) เสนอข้อมูลสารสนเทศการส ามะโนผู้เรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
การรับนักเรียน 
1) ร่วมกับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าหนดเขตพื้นท่ีบริการการศึกษาของแต่ละสถานศึกษา 

โดยประสานงานกับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
2) ก าหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยประสานงานกับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
3) ด าเนินการรับนักเรียนตามแผนท่ีก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน     
ประกอบด้วย 

  2.2.4.1  นางรุ่งทิพย์  เรืองรัตน์   หัวหน้าคณะท างาน 
  2.2.4.2  นางสาวพิมณัดฎา   คงภักดี  คณะท างาน 
  2.2.4.3  นางสาวอรสา   ทัยศรี   คณะท างาน 
  2.2.4.4  นางกาญจนา   สัมภวมานะ  คณะท างาน 
  2.2.4.5  นางนรารัตน์   ณพัทลุง   คณะท างานและเลขานุการ 

2.2.5 คณะกรรมการ การลงทะเบียนนักเรียน  มีหน้าท่ี  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการลงทะเบียนนักเรียน  
ประกอบด้วย 
   2.2.5.1  นางนรารัตน์   ณพัทลุง   หัวหน้าคณะท างาน 
  2.2.5.2  นางกาญจนา   สัมภวมานะ  คณะท างาน 
  2.2.5.3  นางสาวอรสา   ทัยศรี   คณะท างาน 
  2.2.5.4  นางรุ่งทิพย์   เรืองรัตน์   คณะท างานและเลขานุการ  

2.2.6.  คณะกรรมการ การย้ายและจ าหน่ายนักเรียน มีหน้าท่ี  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการย้ายและ
จ าหน่ายนักเรียน  ประกอบด้วย 
   2.2.6.1  นางรุ่งทิพย์  เรืองรัตน์   หัวหน้าคณะท างาน 
  2.2.6.2  นางนรารัตน์   ณพัทลุง   คณะท างาน 
  2.2.6.3  นางกาญจนา  สัมภวมานะ  คณะท างาน 

2.2.6.4  นางสาวพิมณัดฎา   คงภักดี  คณะท างาน 
2.2.6.5  นางสาวอรสา   ทัยศรี   คณะท างานและเลขานุการ 

2.2.7  คณะกรรมการ รายงานเ ก่ียวกับนักเรียน มีหน้าท่ี รายงานข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน  
ประกอบด้วย 
   2.2.7.1  นางนรารัตน์   ณพัทลุง   หัวหน้าคณะท างาน 
  2.2.7.2  นางกาญจนา  สัมภวมานะ  คณะท างาน 
  2.2.7.3  นางสาวอรสา   ทัยศรี   คณะท างาน 
  2.2.7.4  นางรุ่งทิพย์   เรืองรัตน์    คณะท างานและเลขานุการ 
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2.3  งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้   มีหน้าท่ี 
  1)  การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ (ซ) 

2)  การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ด) 
3)  การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา (ณ) 
4)  งานห้องสมุด 
5)  งานห้องปฏิบัติการพิเศษ 
6)  งานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
7) งานอนุรักษ์พลังงาน ส่ิงแวดล้อมและการด าเนินงานห้องเรียนสีเขียว 

ประกอบด้วย 
   2.3.1  นายชวิน   มณีนูน  หัวหน้าคณะท างาน 
   2.3.2  นางอุษณี  โชติช่วง         คณะท างาน     
   2.3.3  นางอ าพันธ์  มั่นหมาย  คณะท างาน 
   2.3.4  นางสาวกิตติยา   นุ่มทิพย์  คณะท างาน 
   2.3.5  นางขนิษฐา  ศิวะศิลป์ชัย        คณะท างาน     
   2.3.6  นางดวงแข   สุขเจริญ         คณะท างาน     
   2.3.7  นางสาวฟารีซา  เปาะเลาะ        คณะท างาน     
   2.3.8  นางสาวพิมณัดฎา   คงภักดี  คณะท างาน     
   2.3.9  นางสาวสาวิตรี  ภูมิระเบียบ คณะท างาน 
   2.3.10 นายรังสันต์    ทรัพย์อุปการ คณะท างาน 
   2.3.11 นางนรารัตน์  ณพัทลุง  คณะท างาน 

2.3.12 นายเชิงชาย   ชูช่วง  คณะท างาน 
2.3.13 นายชิตพล  วงค์ศรีชา  คณะท างาน 
2.3.14 นายวันชัย  ศรีนวลใย  คณะท างาน 
2.3.15 นายอนันต์   ฉีดอิ่ม  คณะท างาน   
2.3.16 นางปราณี  มานพ  คณะท างาน 
2.3.17 นางลักขณา  ภู่ผกาพันธุ์พงษ์ คณะท างาน 
2.3.18 นายสุกรี   ศรีจรัส  คณะท างาน 
2.3.19 นางกมล นุ้ยล าพูน                   คณะท างาน 
2.3.20 นางจุฑามาศ   สีแก้ว  คณะท างาน 
2.3.21 นางดวงพร   ทิมฤกษ์  คณะท างาน 
2.3.22 นายกฤษฎา   ทองชุม  คณะท างาน 
2.3.23 นางสาวกาญจนา  ด้วงมาก คณะท างาน 
2.3.24 นางกาญจนา  สัมภวมานะ คณะท างานและเลขานุการ    
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2.3.1  คณะกรรมการ การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้(ซ) มีหน้าที่  
  1) จัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาให้พอเพียงเพื่อ
สนับสนุนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู้  

2) จัดระบบแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น พัฒนา
ห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้  จัดให้มีห้องสมุดหมวดวิชา ห้องสมุดเคล่ือนท่ี มุมหนังสือในห้องเรียน  ห้อง
พิพิธภัณฑ์  ห้องมัลติมีเดีย  ห้องคอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ต ศูนย์วิชาการ  ศูนย์วิทยบริการ  Resource Center 
สวนสุขภาพ  สวนวรรณคดี สวนหนังสือ สวนธรรมะ  เป็นต้น 

3) จัดระบบข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นให้ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนของ
สถานศึกษาของตนเอง เช่น  จัดเส้นทาง/แผนท่ีและระบบการเช่ือมโยงเครือข่ายห้องสมุดประชาชน  ห้องสมุด
สถาบันการศึกษา  พิพิธภัณฑ์  พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 

4) ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้   ท้ังในและนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  
และนิเทศ  ก ากับติดตาม  ประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

5)  ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ในต่างประเทศ 
ประกอบด้วย 
  2.3.1.1  นายชวิน  มณีนูน   หัวหน้าคณะท างาน 
  2.3.1.2  นางอุษณี  โชติช่วง   คณะท างาน  

2.3.1.3  นางสาวสาวิตรี   ภูมิระเบียบ  คณะท างาน 
  2.3.1.4  นางนิตยา  โพธิ์โพ้น   คณะท างาน   
  2.3.1.5  นางภาสิรีย์  ช้องทอง   คณะท างาน 
  2.3.1.6  นางอ าพันธ์  มัน่หมาย   คณะท างาน 
  2.3.1.7  นางสาวกิตติยา   นุ่มทิพย์  คระท างาน 
  2.3.1.8  นางนรารัตน์  ณพัทลุง   คณะท างาน 
  2.3.1.9  นางดวงแข  สุขเจริญ   คณะท างาน 
  2.3.1.10 นายเชิงชาย  ชูช่วง   คณะท างาน 
  2.3.1.11 นายสุกรี  ศรีจรัส   คณะท างาน 
  2.3.1.12 นายชิตพล  วงค์ศรีชา   คณะท างาน 
  2.3.1.13 นางลักขณา  ภู่ผกาพันธุ์พงษ์  คณะท างาน 
  2.3.1.14 นางสาวกาญจนา   รุยันต์  คณะท างาน 
                     2.3.1.15 นางกมล  นุ้ยล าพูน   คณะท างาน 
  2.3.1.16 นางอุมาพร  เพชรแท้   คณะท างาน 
  2.3.1.17 นายวัชรพล  อินทอักษร      คณะท างาน 
  2.3.1.18 นางดวงพร   ทิมฤกษ์   คณะท างาน 
  2.3.1.19 นายวันชัย   ศรีนวลใย   คณะท างานและเลขานุการ 
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2.3.2  คณะกรรมการ การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา(ด)  มีหน้าที่ 
 1) จัดให้มีการร่วมกันก าหนดนโยบาย  วางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนาส่ือการเรียนรู้และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ของสถานศึกษา 

2) พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาส่ือการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
พร้อมท้ังให้มีการจัดต้ังเครือข่ายทางวิชาการ  ชมรมวิชาการเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

3) พัฒนาและใช้ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ท่ีให้ข้อเท็จจริงเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  ๆ เกิดขึ้น โดยเฉพาะหาแหล่งส่ือท่ีเสริมการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

4) พัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาและชุมชน 
5) นิเทศ  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหาผลิตใช้และพัฒนาส่ือและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา  ประกอบด้วย 
   2.3.2.1  นางนรารัตน์  ณพัทลุง  หัวหน้าคณะท างาน 
   2.3.2.2  นางอ าพันธ์  มัน่หมาย  คณะท างาน 
                               2.3.2.3  นายรังสันต์  ทรัพย์อุปการ คณะท างาน 
                               2.3.2.4  นางสาวหทัยชนก  จันทร์ทิน คณะท างาน 
   2.3.2.5  นางสาวกาญจนา  ด้วงมาก คณะท างาน 
   2.3.2.6  นางกาญจนา  สัมภวมานะ คณะท างานและเลขานุการ 
   2.3.3  คณะกรรมการ การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา(ณ) มีหน้าที่ 
  1) ศึกษา วิเคราะห์  คัดเลือกหนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  ท่ีมี คุณภาพสอดคล้อง
กับหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเป็นหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

2) จัดท าหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึกหัด ใบงานใบ
ความรู้เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน 

3) ตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์  หนังสืออ่านประกอบ
แบบฝึกหัด  ใบงาน  ใบความรู้เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน 

ประกอบด้วย 
  2.3.3.1  นายชวิน   มณีนูน   หัวหน้าคณะท างาน 
  2.3.3.2  คุณครูผู้สอนทุกคน   คณะท างาน 
  2.3.3.3  คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย  คณะท างาน 
  2.3.3.4  นางขนิษฐา  ศิวะศิลป์ชัย  คณะท างาน 
  2.3.2.5  นางสาวชลธิชา   พรหมก าเหนิด  คณะท างาน 

2.3.3.6  นางกัลปา  รักศรี  คณะท างานและเลขานุการ 
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2.3.4  คณะกรรมการ งานห้องสมุด มีหน้าท่ี จัดหาหนังสือเข้าห้องสมุด ลงทะเบียนหนังสือ แยก
ประเภทหนังสือเข้าช้ันวาง  บริการยืม –คืนซ่อมแซมหนังสือ  และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประกอบด้วย 
  2.3.4.1  นางสาวภาวสุทธิ์   เจียมทวีบุญ  หัวหน้าคณะท างาน 

2.3.4.2  นางสาวกิตติยา   นุ่มทิพย์  คณะท างาน 
  2.3.4.3  นางกมล  นุ้ยล าพูน   คณะท างาน 
  2.3.4.4  นางสาวบุญญานี   ใหญ่ยง  คณะท างาน 
  2.3.4.5  นางนิตยา  โพธิ์โพ้น   คณะท างาน 
  2.3.4.6  นางขนิษฐา  ศิวะศิลป์ชัย  คณะท างาน 
  2.3.4.7  นางปราณี   มานพ   คณะท างาน 
  2.3.4.8  นางนรารัตน์  ณพัทลุง   คณะท างาน 
  2.3.4.9  นางลักขณา  ภู่ผกาพันธ์พงษ์  คณะท างาน 
  2.3.4.10  นางสาวชลธิชา   พรหมก าเหนิด คณะท างาน 
  2.3.4.11  นางอ าพันธ์  มั่นหมาย   คณะท างานและเลขานุการ 

2.3.5  คณะกรรมการ งานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  มีหน้าท่ีส ารวจ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นและของชาติ  ก าหนดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประสานหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง จัดท าปฏิทินด าเนินงาน และรายงานผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
  2.3.5.1  นายชิตพล  วงค์ศรีชา   หัวหน้าคณะท างาน 
  2.3.5.2  นางอ าพันธ์  มั่นหมาย   คณะท างาน 
  2.3.5.3  นางสาวพิมณัดฎา   คงภักดี  คณะท างาน 
  2.3.5.4  นางสาวพรรณา  ศรีแตงอ่อน  คณะท างาน 
  2.3.5.5  นางขนิษฐา  ศิวะศิลป์ชัย  คณะท างาน 
  2.3.5.6  นางปราณี   มานพ   คณะท างาน 
  2.3.5.7  นางลักขณา  ภูผ่กาพันธุ์พงษ์  คณะท างาน 
  2.3.5.8  นางดวงแข  สุขเจริญ   คณะท างาน 
  2.3.5.9  นางนิตยา  โพธิ์โพ้น   คณะท างาน 

2.3.5.10 นางกรองจิตร์  มติธรรม  คณะท างาน 
2.3.5.11  นางกมล  นุ้ยล าพูน   คณะท างาน 
2.3.5.12 นายวัชรพล  อินทอักษร  คณะท างาน 
2.3.5.13 นางดวงพร  ทิมฤกษ์                        คณะท างาน 
2.3.5.14 นางสาวชลธิชา   พรหมก าเหนิด  คณะท างาน 
2.3.5.15 นางสาวบญุญานี   ใหญ่ยง  คณะท างาน 
2.3.5.16 นางสาวฟารีซา   เปาะเลาะ  คณะท างาน 
2.3.5.16 นางนรารัตน์  ณพัทลุง   คณะท างานและเลขานุการ 
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2.3.6  คณะกรรมการ งานอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อมและการด าเนินงานห้องเรียนสีเขียว มีหน้าท่ี 

ศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้พลังงานในโรงเรียน  การด าเนินงานห้องเรียนสีเขียว 
ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม  รายงานผลการ
ด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
  2.3.6.1  นายเชิงชาย    ชูช่วง   หัวหน้าคณะท างาน 
  2.3.6.2  นางภาสิรีย์  ช้องทอง                         คณะท างาน 
            2.3.6.3  นายอนันต์  ฉีดอิ่ม   คณะท างาน 

2.3.6.4  นางอุษณี  โชติช่วง   คณะท างาน 
2.3.6.5  นายวันชัย   ศรีนวลใย   คณะท างาน 

                     2.3.6.6  นางกัลปา   รักศรี   คณะท างาน 
  2.3.6.7  นางสาวอุมาพร   เพชรแท้  คณะท างาน 
  2.3.6.8  นายสุกรี  ศรีจรัส   คณะท างานและเลขานุการ 
2.4  คณะกรรมการร่วมรับผิดชอบ งานนิเทศและการประกันคุณภาพภายใน  มีหน้าที่ 
 1)  การนิเทศการศึกษา (ฌ) 

2)  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา (ฎ) 
3)  การปฏิบัติงานตามจุดเน้นกระทรวงฯ  สพฐ. และงานนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง 

 ประกอบด้วย 
2.4.1  นางอ าพันธ์  มั่นหมาย                           หัวหน้าคณะท างาน 

  2.4.2  นางพวงแก้ว  พุทธชาติ                      คณะท างาน     
  2.4.3  นางสาวพิมณัดฎา  คงภักดี                     คณะท างาน     
  2.4.4  นางสาวภาวสุทธิ์  เจียมทวีบุญ                 คณะท างาน     
  2.4.5  นางดวงแข  สุขเจริญ                      คณะท างาน 
  2.4.6  นางสาวกิตติยา  นุ่มทิพย์   คณะท างาน     
  2.4.7  นางจุฑามาศ   สีแก้ว   คณะท างาน 
  2.7.8 นางสาวกาญจนา  รุยันต์   คณะท างาน 
  2.7.9 นายกฤษฎา   ทองชุม   คณะท างาน 
  2.7.10 นางสาวสาวิตรี    ภูมิระเบียบ  คณะท างาน 
  2.4.11  นางสาวกุลกาญจน์   จิตราภิรมย์  คณะท างาน 
  2.4.12 นางสาวชลธิชา  พรหมเหนิด  คณะท างาน 
  2.4.13 นางสาวบุญญานี   ใหญ่ยง  คณะท างาน 
  2.4.14  นายชวิน   มณีนูน   คณะท างานและเลขานุการ  

2.4.1  คณะกรรมการ การนิเทศการศึกษา  (ฌ)  มีหน้าที่ 
1) สร้างความตระหนักให้แก่ครูและผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายในว่าเป็นกระบวนการ

ท างานร่วมกันท่ีใช้เหตุผลการนิเทศเป็นการพัฒนาปรับปรุงวิธีการท างานของแต่ละบุคคลให้มีคุณภาพ การนิเทศ
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อให้ทุกคนเกิดความเช่ือมั่นว่า ได้ปฏิบัติถูกต้อง  ก้าวหน้าและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและตัวครูเอง 
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2) จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ท่ัวถึงและต่อเนื่องเป็นระบบและกระบวนการ 
3) จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เช่ือมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา  ประกอบด้วย 
  2.4.1.1  นายชวิน   มณีนูน   หัวหน้าคณะท างาน 
  2.4.1.2  นางอุษณี  โชติช่วง   คณะท างาน 
  2.4.1.3  นางกมล   นุ้ยล าพูน   คณะท างาน 
  2.4.1.4  นางลักขณา   ภูผ่กาพันธ์พงษ์  คณะท างาน 
  2.4.1.5  นางกาญจนา   สัมภวมานะ  คณะท างาน 
  2.4.1.6  นายรังสันต์  ทรัพย์อุปการ  คณะท างาน 
  2.4.1.7  นายวันชัย    ศรีนวลใย   คณะท างาน 
  2.4.1.8  นายสุกรี   ศรีจรัส   คณะท างาน 
  2.4.1.9  นายเชิงชาย  ชูช่วง   คณะท างาน 
  2.4.1.10 นางนรารัตน์   ณพัทลุง   คณะท างาน 
  2.4.1.11 นางดวงแข   สุขเจริญ   คณะท างาน 
  2.4.1.12  นางสาวพิมณัดฎา  คงภักดี  คณะท างาน 
  2.4.1.13 นางสาวชลธิชา   พรหมกเหนิด  คณะท างาน 
  2.4.1.14 นางสาวบญุญานี   ใหญ่ยง  คณะท างาน 
  2.4.1.15 นางพวงแก้ว  พุทธชาติ   คณะท างาน 
  2.4.1.16 นายอนันต์   ฉีดอิ่ม   คณะท างาน 
  2.4.1.17  นางอ าพันธ์  มั่นหมาย   คณะท างานและเลขานุการ 

2.4.2  คณะกรรมการ  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  (ฎ) มี
หน้าที่ 
  1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ  
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและความต้องการของชุมชน 
                                              2) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยจัดโครงสร้างการบริหารท่ีเอื้อต่อการพัฒนางาน
และการสร้างระบบประกันคุณภาพภายในจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ข้อมูลมีความสมบูรณ์เรียกใช้ง่าย 
สะดวก รวดเร็ว  ปรับให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

3) จัดท าแผนสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา(แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์) 
4) ด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมสถานศึกษาต้องสร้าง

ระบบการท างานท่ีเข้มแข็งเน้นการมีส่วนร่วมและวงจรการพัฒนาคุณภาพของ เดมมิ่ง (Deming Cycle)  หรือท่ี
รู้จักกันว่าวงจร  PDCA 

5) ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา โดยด าเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่ องด้วยการ
สนับสนุนให้ครู  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 

6) ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ีก าหนดเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

7) จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี (SAR) และสรุปรายงานประจ าปี โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
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ประกอบด้วย 
  2.4.2.1  นางอ าพันธ์  มัน่หมาย   หัวหน้าคณะท างาน 
  2.4.2.2  นางสาวพิมณัดฎา คงภักดี  คณะท างาน 
  2.4.2.3  นางอุษณี   โชติช่วง   คณะท างาน 
  2.4.2.4  นางนรารัตน์  ณพัทลุง   คณะท างาน 
  2.4.2.5  นางสาวกิตติยา  นุ่มทิพย์  คณะท างาน 
  2.4.2.6  นางสาวกุลกาญจน์   จิตราภิรมย์  คณะท างาน 
  2.4.2.7  นางสาวหทัยชนก   จันทร์ทิน  คณะท างาน 
  2.4.2.8  นางสาวสาวิตรี   ภูมิระเบียบ  คณะท างาน 
  2.4.2.9  นายกฤษฎา     ทองชุม   คณะท างาน 
  2.4.2.10  นายชวิน   มณีนูน   คณะท างานและเลขานุการ 
 2.4.3  คณะกรรมการด าเนินการตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  มีหน้าท่ี  อ านวยความ
สะดวก  ติดต่อประสานงาน  นิเทศ  ติดตาม  ก ากับ  ดูและและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในเรื่องนโยบายรัฐลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้  ตลอดถึงการรวบรวมผล รายงานผลการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประกอบด้วย 
  2.4.3.1 นายชวิน   มณีนูน   หัวหน้าคณะท างาน 
  2.4.3.2 นางสาวกุลกาญจน์  จิตราภิรมย์  คณะท างาน 
  2.4.3.3 นางอุษณี   โชติช่วง   คณะท างาน 
  2.4.3.4 นางดวงแข   สุขเจริญ   คณะท างาน 
  2.4.3.5 นางสาวกิตติยา   นุ่มทิพย์  คณะท างาน 
  2.4.3.6 นางกัลปา   รักศรี   คณะท างาน 
  2.4.3.7 นางอ าพันธ์  มัน่หมาย   คณะท างานและเลขานุการ 
2.5  ส่งเสริมสวัสดิการและดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีหน้าที่ 
  1) การแนะแนว (ญ) 

2) งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3) ประชุมผู้ปกครอง 
4) การบริการนักเรียนขาดแคลน 
5) ทุนการศึกษา 
6) การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
7) การแก้ปัญหานักเรียนขาดเรียน นักเรียนออกกลางคัน 
8) งานเย่ียมบ้านนักเรียน 
9) งานจัดการเรียนร่วม 
10)  งานป้องกันยาเสพติด 

 ประกอบด้วย 
     2.5.1  นางสาวกุลกาญจน์   จิตราภิรมย์  หัวหน้าคณะท างาน   
     2.5.2.  นางพวงแก้ว   พุทธชาติ                 คณะท างาน 
     2.5.3  นางนิตยา   โพธิ์โพ้น           คณะท างาน 
                       2.5.4  นางรุ่งทิพย์  เรืองรัตน ์               คณะท างาน 
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     2.5.5  นางนรารัตน์  ณพัทลุง   คณะท างาน 
     2.5.6  นายอนันต์  ฉีดอิ่ม   คณะท างาน 
     2.5.7  นางสาวอุมาพร   เพชรแท้  คณะท างาน  
     2.5.8  นางลักขณา  ภู่ผกาพันธุ์พงษ์  คณะท างาน 
     2.5.9  นางอ าพันธ์  มั่นหมาย   คณะท างาน 
     2.5.10 นางสาวพรรณา  ศรีแตงอ่อน       คณะท างาน   
     2.5.11 นางขนิษฐา  ศิวะศิลป์ชัย  คณะท างาน 
     2.5.12 นางสาววิจาริณี  ทิพย์โท  คณะท างาน 
     2.5.13 นางอุษณี  โชติช่วง   คณะท างาน 
     2.5.14 นางดวงแข  สุขเจริญ   คณะท างาน 
     2.5.15 นางกรองจิตร์   มติธรรม  คณะท างาน 
     2.5.16 นายวัชรพล    อินทอักษร  คณะท างาน 
                        2.5.1  นางดวงพร  ทิมฤกษ์                         คณะท างาน 
                        2.5.16 นางกมล  นุ้ยล าพูน                         คณะท างาน 
                        2.5.17 นางปราณี  มานพ                           คณะท างาน 
     2.5.18 นางสาวบุญญานี   ใหญ่ยง  คณะท างาน 
     2.5.19 นางสาวฟารีซา   เปาะเลาะ  คณะท างาน 
     2.5.20 นายสุกรี   ศรีจรัส     คณะท างานและเลขานุการ 

2.5.1 คณะกรรมการ การแนะแนว  (ญ)  มีหน้าที่ 
1) ก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาท่ีมีการแนะแนวเป็นองค์ประกอบส าคัญ โดยให้ทุกคนใน

สถานศึกษาตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2) จัดระบบงานและโครงสร้างองค์กรแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาให้ชัดเจน

สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนเห็นคุณค่าของการแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3) ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รับความรู้เพิ่มเติมในเรื่องจิตวิทยาและการแนะแนวและดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนเพื่อให้สามารถบูรณาการในการจัดการเรียนรู้และเช่ือมโยงสู่การด ารงชีวิตประจ าวัน 
4) คัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้  ความสามารถและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม ท าหน้าท่ีครูแนะแนว                   

ครูท่ีปรึกษา  ครูประจ าช้ัน  และคณะอนุกรรมการแนะแนว 
5) ดูแล  ก ากับ  นิเทศ ติดตามและสนับสนุนการด าเนินงานแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 
6) ส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครู  ผู้ปกครองและชุมชน 
7) ประสานงานด้านการแนะแนว ระหว่างสถานศึกษา  องค์กรภาครัฐและเอกชน บ้าน  ศาสนสถาน  

ชุมชน ในลักษณะเครือข่าย การแนะแนว 
8) เช่ือมโยงระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ประกอบด้วย 

  2.5.1.1  นางนิตยา  โพธิ์โพ้น   หัวหน้าคณะท างาน 
  2.5.1.2  นางสาวกุลกาญจน์   จิตราภิรมย์  คณะท างาน 
           2.5.1.3  นางสาวกิตติยา   นุ่มทิพย์  คณะท างาน 
  2.5.1.4  นายอนันต์  ฉีดอิ่ม   คณะท างาน 
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2.5.1.5  นางกรองจิตร์  มติธรรม   คณะท างาน 
  2.5.1.6  นางอุษณี   โชติช่วง   คณะท างาน 
  2.5.1.7  นางสาวบุญญานี   ใหญ่ยง  คณะท างาน 
  2.5.1.8  นายวัชรพล   อินทอักษร  คณะท างาน 
  2.5.1.9  นายชวิน  มณีนูน   คณะท างาน 
  2.5.1.10 นางสาวฟารีซา  เปาะเลาะ  คณะท างาน 

2.5.1.11  นางดวงแข   สุขเจริญ   คณะท างานและเลขานุการ 
2.5.2  คณะกรรมการ งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีหน้าท่ีปฏิบัติงานตามกรอบแนวทางงานดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน   ประกอบด้วย 
                     2.5.2.1  นางสาวกุลกาญจน์    จิตราภิรมย์ หัวหน้าคณะท างาน 
  2.5.2.2  นางปราณี   มานพ   คณะท างาน 
  2.5.2.3  นางอุษณี   โชติช่วง   คณะท างาน 
  2.5.2.4  นายอนันต์  ฉีดอิ่ม   คณะท างาน 
  2.5.2.5  นายเชิงชาย  ชูช่วง   คณะท างาน 
  2.5.2.6  นายวันชัย   ศรีนวลใย   คณะท างาน 
  2.5.2.7  นางสาวบุญญานี   ใหญ่ยง  คณะท างาน 
  2.5.2.8  นายวัชรพล  อินทอักษร   คณะท างาน 
  2.5.2.9  นางสาวสาวิตรี   ภูมิระเบียบ  คณะท างาน 
  2.5.2.10 นายชวิน  มณีนูน   คณะท างาน 
  2.5.2.11  นางกรองจิตร์  มติธรรม  คณะท างานและเลขานุการ 

2.5.3  คณะกรรมการ ประชุมผู้ปกครอง มีหน้าท่ีวางแผนการด าเนินงาน  ด าเนินงานตามแผนงาน  
ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

  2.5.3.1  นายอนันต์  ฉีดอิ่ม   หัวหน้าคณะท างาน 
  2.5.3.2  นางอ าพันธ์   มั่นหมาย   คณะท างาน 
  2.5.3.3  นางอุษณี  โชติช่วง   คณะท างาน 
  2.5.3.4  นางสาวพิมณัดฎา   คงภักดี  คณะท างาน 
  2.5.3.5  นายชวิน    มณีนูน   คณะท างาน 
  2.5.3.6  นางดวงแข  สุขเจริญ   คณะท างาน 
  2.5.3.7  นางพวงแก้ว   พุทธชาติ   คณะท างาน 
  2.5.3.8  นางกรองจิตร์  มติธรรม   คณะท างานและเลขานุการ 

2.5.4 คณะกรรมการ ทุนการศึกษามีหน้าท่ี  พิจารณาสรรหานักเรียนรับทุนการศึกษา  จัดท าทะเบียน                  
รับทุนการศึกษา   ประกอบด้วย 
  2.5.4.1  นางสาวกุลกาญจน์   จิตราภิรมย์  หัวหน้าคณะท างาน 
  2.5.4.2  นางสาวพิมณัดฎา  คงภักดี  คณะท างาน 
  2.5.4.3  นางอุษณี   โชติช่วง   คณะท างาน 
  2.5.4.4  นางดวงแข  สุขเจริญ   คณะท างาน 
  2.5.4.5  นายอนันต์  ฉีดอิ่ม   คณะท างาน 
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  2.5.4.6  นางนรารัตน์  ณพัทลุง   คณะท างาน 
  2.5.4.7  นางสาวพรรณา   ศรีแตงอ่อน  คณะท างาน 

2.5.4.8  นางพวงแก้ว  พุทธชาติ   คณะท างานและเลขานุการ 
2.5.5  คณะกรรมการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มีหน้าท่ีวางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรม   ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน  ด าเนินงาน  ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
  2.5.5.1  นางลักขณา  ภู่ผกาพันธุ์พงษ์  หัวหน้าคณะท างาน 
  2.5.5.2  นางนิตยา  โพธิ์โพ้น   คณะท างาน 
  2.5.5.3  นางดวงแข  สุขเจริญ   คณะท างาน 
  2.5.5.4  นางกมล  นุ้ยล าพูน   คณะท างาน 
  2.5.5.5  นางขนิษฐา  ศิวะศิลป์ชัย  คณะท างาน 
  2.5.5.6  นายอนันต์  ฉีดอิ่ม   คณะท างาน 
  2.5.5.7  นายเชิงชาย   ชูช่วง   คณะท างาน 
  2.5.5.8  นางสาวกาญจนา  รุยันต์  คณะท างาน 
                     2.5.5.9  นางอุมาพร เพชรแท้                         คณะท างาน 
  2.5.5.10 นางปราณี   มานพ   คณะท างาน 
  2.5.5.11 นางสาวฟารีซา  เปาะเลาะ  คณะท างาน 

2.5.5.12 นางสาวพรรณา  ศรีแตงอ่อน  คณะท างานและเลขานุการ 
2.5.6  คณะกรรมการ แก้ปัญหานักเรียนขาดเรียน นักเรียนออกกลางคัน มีหน้าท่ี ส ารวจ  รวบรวม

ข้อมูล เกี่ยวกับนักเรียนขาดเรียนนักเรียนออกกลางคัน  ด าเนินงานตามระเบียบ  รายงานผลการด าเนินงาน
ประกอบด้วย 
  2.5.6.1  นางรุ่งทิพย์  เรืองรัตน์   หัวหน้าคณะท างาน 
  2.5.6.2  นางสาวกาญจนา   ด้วงมาก  คณะท างาน 
  2.5.6.3  ครูประจ าช้ันทุกท่าน   คณะท างาน 
  2.5.6.3  นายชวิน   มณีนูน   คณะท างานและเลขานุการ 

2.5.7  คณะกรรมการร่วมงานเยี่ยมบ้านนักเรียน มีหน้าท่ี  วางแผนการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน  
ก าหนดปฏิทินการเย่ียมบ้านนักเรียน  จัดเตรียมเอกสาร  ออกเยี่ยมบ้าน บันทึกข้อมูลและรายงานสรุปการเยี่ยม
บ้านนักเรียน ประกอบด้วย 

 2.5.7.1  นางสาวกุลกาญจน์    จิตราภิรมย์ หัวหน้าคณะท างาน 
  2.5.7.2  ครูผู้สอนทุกท่าน   คณะท างาน 
  2.5.7.3 นางกรองจิตร์  มติธรรม                       คณะท างานและเลขานุการ 
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2.5.8  คณะกรรมการ งานจัดการเรียนร่วม มีหน้าที่  ส ารวจ วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กพิเศษ
ประเภทต่างๆ  ประสานผู้ปกครอง  จัดท าทะเบียนนักเรียนเรียนร่วม  จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเรียนร่วม                       
วัดประเมินผลนักเรียนรายบุคคล  รายงานผลการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
  2.5.8.1 นางอุษณี  โชติช่วง                            หัวหน้าคณะท างาน 
  2.5.8.2 ครูผู้สอนภาษาไทย/คณิตศาสตร์ ป.1-ม.3   คณะท างาน 
  2.5.8.3 นางภาสิรีย์  ช้องทอง   คณะท างาน 
  2.5.8.4 นายชวิน   มณีนูน      คณะท างาน 
  2.5.8.5 นางสาวอังคณา   นาคแป้น           คณะท างาน 
                     2.5.8.6 นางกมล  นุ้ยล าพูน   คณะท างาน 
  2.5.8.7 นางสาวอุมาพร  เพชรแท้  คณะท างาน 
  2.5.8.8 นายชิตพล  วงค์ศรีชา            คณะท างาน 
  2.5.8.9 นางสาวบญุญานี   ใหญ่ยง  คณะท างาน 
  2.5.8.10 นางดวงพร   ทิมฤกษ์   คณะท างาน 
  2.5.8.11 นายเชิงชาย  ชูช่วง   คณะท างาน 
  2.5.8.12 นางนรารัตน์  ณพัทลุง   คณะท างานและเลขานุการ 

2.5.9 คณะกรรมการงานป้องกันยาเสพติด  มีหน้าท่ี  ส ารวจ คัดกรอง รายงานผลและด าเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
  2.5.9.1  นายอนันต์   ฉีดอิ่ม   หัวหน้าคณะท างาน 
  2.5.9.2  นางปราณี  มานพ            คณะท างาน 
  2.5.9.3  นายชิตพล  วงค์ศรีชา   คณะท างาน 
  2.5.9.4  นายสุกรี  ศรีจรัส   คณะท างาน 
  2.5.9.5 นายวันชัย  ศรีนวลใย   คณะท างาน 
  2.5.9.6 นายรังสันต์  ทรัพย์อุปการ  คณะท างาน 
  2.5.9.7 นายวัชรพล   อินทอักษร   คณะท างาน 
  2.5.9.8 นางสาวกุลกาญจน์   จิตราภิรมย์  คณะท างาน 
  2.5.9.9 นางสาวชลธิชา   พรหมก าเหนิด  คณะท างาน 
  2.5.9.10 นางสาวฟารีซา   เปาะเลาะ  คระท างาน 

2.5.9.11 นายเชิงชาย  ชูช่วง   คณะท างานและเลขานุการ 
3.  ด้านงบประมาณ    หัวหน้างาน  นางพวงแก้ว  พุทธชาติ   ประกอบด้วยงานย่อย  3 งาน ได้แก่    

3.1  งานด าเนินการด้านงบประมาณ  มีหน้าที่  ในการจัดแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี  การใช้จ่ายงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม รายงานการใช้งบประมาณ ประกอบด้วย 
  3.1.1  นางพวงแก้ว  พุทธชาติ      หัวหน้าคณะท างาน      
  3.1.2  นางขนิษฐา   ศิวะศิลป์ชัย              คณะท างาน 
  3.1.3  นางกัลปา  รักศรี     คณะท างาน 
                     3.1.4  นางลักขณา  ภู่ผกาพันธุ์พงษ์          คณะท างาน 
  3.1.5  นางสาวพรรณา   ศรีแตงอ่อน        คณะท างาน 
  3.1.6  นางนรารัตน์  ณพัทลุง   คณะท างาน 
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  3.1.7 นายกฤษฎา     ทองชุม   คณะท างาน 
  3.1.8 นางจุฑามาศ   สีแก้ว   คณะท างาน 

3.1.9  นางอ าพันธ์  มั่นหมาย                    คณะท างานและเลขานุการ 
3.2  คณะกรรมการด าเนินงานการเงินและบัญชี  มีหน้าที่  เบิกรับเงิน เก็บรักษาเงิน จ่ายเงิน จัดท า

บัญชีการเงินและการจัดท ารายงานทางการเงิน และส่งเสริมการระดมทุนการศึกษาและทุนเพื่อการพัฒนา
สถานศึกษา ประกอบด้วย 

3.2.1 นางพวงแก้ว  พุทธชาติ              หัวหน้าคณะท างาน    
3.2.2 นางสาวกิตติยา  นุ่มทิพย์     คณะท างาน    

         3.2.3 นางนรารัตน์   ณพัทลุง       คณะท างาน    
3.2.4 นายกฤษฎา    ทองชุม   คณะท างาน 

                     3.2.5 นางจุฑามาศ    สีแก้ว   คณะท างาน 
3.2.6 นางลักขณา  ภู่ผกาพันธุ์พงษ์  คณะท างานและเลขานุการ    

3.3  คณะกรรมการด าเนินงานพัสดุและสนิทรัพย์  มีหน้าที่   ก าหนดรูปแบบรายการหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้าง จัดท าพัสดุ ควบคุม ดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ ประกอบด้วย 

3.3.1  นางขนิษฐา   ศิวะศิลป์ชัย                    หัวหน้าคณะท างาน 
3.3.2  นางกัลปา  รักศรี    คณะท างาน 

       3.3.3  นายพวงแก้ว    พุทธชาติ                       คณะท างาน 
3.3.4  นางสาวพรรณา   ศรีแตงอ่อน                 คณะท างานและเลขานุการ 

4.  ด้านบริหารงานบุคคล  หัวหน้างาน  นางดวงแข   สุขเจริญ   
  การปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล  แบ่งงานย่อย ออกเป็น 3 งาน ดังนี้ 
  4.1  คณะกรรมการ การวางแผนอัตราก าลัง  (ก)  มีหน้าที่  วางแผนอัตราก าลังจัดสรรอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สรรหาและบรรจุแต่งต้ัง จัดระบบและจัดท าทะเบียนประวัติ  
ประกอบด้วย 

4.1.1  นางดวงแข  สุขเจริญ       หัวหน้าคณะท างาน   
  4.1.2  นางสาวพิมณัดฎา    คงภักดี               คณะท างาน   

4.1.3  นางอุษณี   โชติช่วง                  คณะท างาน   
  4.1.4  นายอนันต์  ฉีดอิ่ม   คณะท างาน 
  4.1.5  นางสาวกาญจนา  ด้วงมาก  คณะท างาน 
                     4.1.6   นางสาวศุภกาญจน์  บัวสงค์                   คณะท างาน 
  4.1.7  นางสาวสุวลักษณ์   ทุมพร   คณะท างาน 

4.1.8  นายชวิน  มณีนูน    คณะท างาน 
4.1.9  นางสาวภาวสุทธิ์  เจียมทวีบุญ   คณะท างานและเลขานุการ    

4.2  คณะกรรมการการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีหน้าที่  ด าเนินการเกี่ยวกับการ
เล่ือนขั้นเงินเดือน การลาทุกประเภทการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 

          4.2.1  นางดวงแข  สุขเจริญ   หัวหน้าคณะท างาน 
 4.2.2  นางสาวพิมณัดฎา  คงภักดี  คณะท างาน 
 4.2.3  นางอุษณี   โชติช่วง   คณะท างาน 
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4.2.4  นายชวิน  มณีนูน        คณะท างาน 
          4.2.5  นางพวงแก้ว    พุทธชาติ         คณะท างาน 
 4.2.6  นางอ าพันธ์     มั่นหมาย   คณะท างาน 
 4.2.7  นายอนันต์   ฉีดอิ่ม   คณะท างาน 
 4.2.8  นางสาวภาวสุทธิ์  เจียมทวีบุญ  คณะท างาน 
 4.2.9  นางสาวกาญจนา  ด้วงมาก  คระท างาน 
          4.2.10 นางสาวสุวลักษณ์  ทุมพร      คณะท างานและเลขานุการ              
4.3  คณะกรรมการงานส่งเสริมคุณภาพการปฏิบัติงาน มีหน้าที่ เกี่ยวกับการเปล่ียนต าแหน่งและ

บุคลากรทางการศึกษา จัดท าบัญ ชีราย ช่ือและ ให้ความเห็น เกี่ ยวกับการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ ส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ส่งเสริมวินัยคุณธรรมและจริยธรรม ส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตและพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย 
  4.3.1  นางดวงแข  สุขเจริญ   หัวหน้าคณะท างาน 
  4.3.2  นายอนันต์   ฉีดอิ่ม   คณะท างาน 
  4.3.3  นางสาวพิมณัดฎา  คงภักดี  คณะท างาน 
  4.3.4  นางอุษณี  โชติช่วง                      คณะท างาน 
  4.3.5  นางสาวศุภกาญจน์  บัวสงค์                    คณะท างาน 
              4.3.6 นางสาวภาวสุทธิ์  เจียมทวีบุญ  คณะท างานและเลขานุการ 
5.  ด้านการบริหารงานทั่วไป  หัวหน้างาน  นายอนันต์   ฉีดอิ่ม  ประกอบด้วยงานย่อย 5  งาน 
 5.1  คณะกรรมการ งานบริหารองค์กร  มีหน้าที่ 
  1) วางแผนการบริหารงานการศึกษา (ค) 

2) งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน (ง) 
3) จัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร (จ) 
4) พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน (ฉ) 
5) เสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดต้ัง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา (ฏ) 
6) จัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน (ธ) 

- การพัฒนาสถานศึกษาเป็นสถานศึกษาช้ันน า 
- โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
- โรงเรียนรางวัลพระราชทาน 

            ประกอบด้วย 
  5.1.1  นายอนันต์  ฉีดอิ่ม   หัวหน้าคณะท างาน 
  5.1.2  นางสาวพิมณัดฎา   คงภักดี  คณะท างาน 
  5.1.3  นางอุษณี   โชติช่วง   คณะท างาน 
  5.1.4  นางดวงแข  สุขเจริญ   คณะท างาน 
  5.1.5  นางพวงแก้ว   พุทธชาติ   คณะท างาน 
  5.1.6  นายรังสันต์  ทรัพย์อุปการ   คณะท างาน 

5.1.7  นายวันชัย   ศรีนวลใย   คณะท างาน 
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5.1.8  นายชิตพล  วงค์ศรีชา   คณะท างาน 
5.1.9  นางนรารัตน์   ณพัทลุง   คณะท างาน 
5.1.10 นายเชิงชาย  ชูช่วง   คณะท างาน 
5.1.11 นายสุกรี  ศรีจรัส   คณะท างาน 
5.1.12 นางอ าพันธ์  มั่นหมาย   คณะท างานและเลขานุการ 

5.1.1  คณะกรรมการ การวางแผนการบริหารงานการศึกษา (ค)  มีหน้าที่ 
 1)  จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางของเขตพื้นท่ี
การศึกษาและสนองความต้องการของชุมชนและสังคมโดยการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน องค์กร สถานบันและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

2)  เสนอแผนพัฒนาการศึกษาให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษารับทราบ 
3)  การด าเนินการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร (จ)  มีหน้าที่ 

 1)  ศึกษาวิเคราะห์จัดท าแผนกลยุทธ์พัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษา 
2)  ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของการบริหารจัดการ 
3)  จัดระบบการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
4)  ประเมินผลงานและรายงาน 
5)  ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารงานสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน (ฉ)  มีหน้าที่ 

 1)  ก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งช้ีผลการปฏิบัติงานแต่ละด้านของสถานศึกษา 
2)  เผยแพร่มาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
3)  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
4)  ปรับปรุงและพัฒนาท้ังมาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของ

สถานศึกษา 
การเสนอความเห็นเก่ียวกับเร่ืองการจัดต้ัง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา  (ฏ)  มีหน้าที่ 

 เสนอข้อมูลและความต้องการในการยุบรวมเลิกหรือเปล่ียนสภาพสถานศึกษาไปยังเขตพื้นท่ีการศึกษา
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ประกอบด้วย 
  5.1.1.1  นายอนันต์  ฉีดอิ่ม   หัวหน้าคณะท างาน 
  5.1.1.2  นางสาวพิมณัดฎา   คงภักดี  คณะท างาน 
  5.1.1.3  นางอุษณี  โชติช่วง   คณะท างาน 
  5.1.1.4  นางดวงแข  สุขเจริญ   คณะท างาน 
  5.1.1.5  นางพวงแก้ว  พุทธชาติ   คณะท างานและเลขานุการ 
              5.1.2  คณะกรรมการ งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน (ง) มีหน้าที่ 
 1) ศึกษาวิเคราะห์วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบ ทิศทางของ เขตพื้นท่ี
การศึกษา และตามความต้องการของสถานศึกษา 

2) แจ้งผลการศึกษาวิจัยของสถานศึกษาให้เขตพื้นท่ีการศึกษารับทราบ 
3)  เผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยของสถานศึกษาให้บุคลากรในสถานศึกษาและสาธารณชนทราบ 
ประกอบด้วย 
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  5.1.2.1  นางอ าพันธ์  มัน่หมาย   หัวหน้าคณะท างาน 
  5.1.2.2  นายชวิน   มณีนูน   คณะท างาน 
  5.1.2.3  นางสาวพิมณัดฎา   คงภักดี  คณะท างาน 
  5.1.2.4  นางอุษณี   โชติช่วง   คณะท างาน 

5.1.2.5  นายอนันต์  ฉีดอิ่ม   คณะท างาน 
  5.1.2.6  นางพวงแก้ว  พุทธชาติ   คณะท างาน 

5.1.2.7 นายกฤษฎา   ทองชุม   คณะท างานและเลขานุการ 
5.1.3  คณะกรรมการ การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน (ธ)  มีหน้าที่ 

 1)  วิเคราะห์ก าหนดมาตรการในการป้องกันความเส่ียงในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
2)  วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 
3)  ด าเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีส านักงานตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
4)  ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและรายงานให้เขตพื้นท่ีการศึกษาทราบ 
ประกอบด้วย 

  5.1.3.1  นายอนันต์  ฉีดอิ่ม   หัวหน้าคณะท างาน 
  5.1.3.2  นางดวงแข  สุขเจริญ   คณะท างาน 
  5.1.3.3  นายรังสันต์  ทรัพย์อุปการ  คณะท างาน 
  5.1.3.4  นายสุกรี  ศรีจรัส   คณะท างาน 
  5.1.3.5  นายเชิงชาย   ชูช่วง   คณะท างาน 
  5.1.3.6  นางอุษณี   โชติช่วง   คณะท างาน 
  5.1.3.7  นายวันชัย   ศรีนวลใย   คณะท างาน 
  5.1.3.8  นางสาวพิมณัดฎา   คงภักดี  คณะท างาน 
  5.1.3.9  นางพวงแก้ว  พุทธชาติ   คณะท างานและเลขานุการ 

5.1.4  คณะกรรมการ การพัฒนาสถานศึกษาเป็นสถานศึกษาชั้นน า มีหน้าท่ีวางแผนการพัฒนา
สถานศึกษาตามกรอบแนวทางท่ีก าหนด  ก าหนดกิจกรรมโดยมวลรวมของสถานศึกษา  จัดท าปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน  ด าเนินงานประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
  5.1.4.1  นายชวิน   มณีนูน   หัวหน้าคณะท างาน 
  5.1.4.2  นางสาวพิมณัดฎา   คงภักดี  คณะท างาน 
  5.1.4.3  นางอุษณี   โชติช่วง   คณะท างาน 
  5.1.4.4  นางดวงแข  สุขเจริญ   คณะท างาน 
  5.1.4.5  นายอนันต์  ฉีดอิ่ม   คณะท างาน 
  5.1.4.6  นางอ าพันธ์  มัน่หมาย   คณะท างานและเลขานุการ 
5.2  งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศมี หน้าที่ 
  1)  การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ- (ก) 

2)  งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  (ช) 
3) การด าเนินงานธุรการ  (ซ) 
4)  การรายงานผลการปฏิบัติงาน (ท) 
5)  งาน ICT เพื่อการบริหารจัดการ 
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ประกอบด้วย 
   5.2.1  นางนรารัตน์   ณพัทลุง             หัวหน้าคณะท างาน     
   5.2.2  นายชวิน    มณีนูน   คณะท างาน   
  5.2.3  นางอุษณี โชติช่วง                       คณะท างาน   
  5.2.4  นางสาวหทัยชนก   จันทร์ทิน  คณะท างาน   
  5.2.5  นางรุ่งทิพย์  เรืองรัตน์                          คณะท างาน   
  5.2.6  นางลักขณา  ภู่ผกาพันธุ์พงษ์                   คณะท างาน   
  5.2.7  นางกรองจิตร์   มติธรรม                        คณะท างาน   
  5.2.8  นางกาญจนา  สัมภวมานะ                  คณะท างาน   
  5.2.9  นางสาวศุภกาญจน์    บัวสงค์                 คณะท างาน 

5.2.10 นางกาญจนา  ด้วงมาก   คณะท างานและเลขานุการ   
5.2.1  คณะกรรมการ การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  (ก)  มีหน้าที่ 

      1)  จัดระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา ให้สอดคล้อง
กับระบบฐานข้อมูลของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

     2)  จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเช่ือมโยงกับสถานศึกษาอื่น เขตพื้นท่ีการศึกษาและ
ส่วนกลาง 

     3)  น าเสนอและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริการ การบริการและการประชาสัมพันธ์ 
ประกอบด้วย 
  5.2.1.1  นางนรารัตน์   ณพัทลุง   หัวหน้าคณะท างาน 
  5.2.1.2  นายกฤษฎา   ทองชุม   คณะท างาน 
  5.2.1.3  นางสาวศุภกาญจน์   บัวสงค์                คณะท างาน 
  5.2.1.4  นางสาวกาญจนา   ด้วงมาก  คณะท างานและเลขานุการ 

5.2.2  คณะกรรมการ งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา(ช)  มีหน้าที่ 
1)  วางแผนและด าเนินการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ในการบริหารและพัฒนา

การศึกษาของสถานศึกษา 
2)  ระดมจัดหาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในงานด้านต่างๆของสถานศึกษา 
3)  สนับสนุนและพัฒนาให้บุคลากรสามารถนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ในการบริหาร

และพัฒนาการศึกษา 
4)  ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิตการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
5)  ติดตามประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
ประกอบด้วย 

  5.2.2.1  นางนรารัตน์    ณพัทลุง   หัวหน้าคณะท างาน 
  5.2.2.2  นายกฤษฎา   ทองชุม   คณะท างาน 
  5.2.2.3  นางกาญจนา  สัมภวมานะ  คณะท างาน 
  5.2.2.4  นางรุ่งทิพย์  เรืองรัตน์   คณะท างาน 
  5.2.2.5  นายชวิน   มณีนูน   คณะท างาน 
  5.2.2.6  นายวันชัย  ศรีนวลใย   คณะท างาน 
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  5.2.2.7  นายสุกรี   ศรีจรัส   คณะท างาน 
  5.2.2.8  นายเชิงชาย   ชูช่วง   คณะท างาน 
  5.2.2.9 นางสาวหทัยชนก  จันทร์ทิน  คณะท างาน 
  5.2.5.10 นางสาวสาวิตรี    ภูมิระเบียบ  คณะท างาน 
  5.2.2.11 นางลักขณา  ภู่ผกาพันธุ์พงษ์  คณะท างาน 

5.2.2.12 นางสาวกาญจนา   ด้วงมาก  คณะท างานและเลขานุการ 
5.2.3  คณะกรรมการ การด าเนินงานธุรการ(ซ)  มีหน้าที่ 

 1)  ศึกษาวิเคราะห์สภาพระบบงานธุรการและระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
2)  วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ โดยน าเทคโนโลยีมาช่วยเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
3)  จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ 
 

4)  จัดหาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยท่ีสามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านธุรการได้ตามระบบงานท่ีก าหนดไว้ 
5) ด าเนินงานธุรการตามระบบท่ีก าหนดไว้ โดยยึดหลักความถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดและคุ้มค่า 
6)  ติดตามประสิทธิผลและปรับปรุงงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ 
การรายงานผลการปฏิบัติงาน  (ท)  มีหน้าที่ 

 1) จัดระบบการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและการรายงานผลการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
             2) จัดท าเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา 

3)  ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบท่ี
ก าหนดไว้ 

4)  รายงานผลการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง และสาธารณชนทราบ 

5)  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานผลการพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา 

ประกอบด้วย 
  5.2.3.1  นางนรารัตน์  ณพัทลุง   หัวหน้าคณะท างาน 
  5.2.3.2  นางกาญจนา  สัมภวมานะ  คณะท างาน 
  5.2.3.3  นางรุ่งทิพย์  เรืองรัตน์   คณะท างาน 
  5.2.3.4  นางลักขณา  ภูผ่กาพันธุ์พงษ์  คณะท างาน 
  5.2.3.5  นางสาวกาญจนา   รุยันต์  คณะท างาน 
  5.2.3.6  นางสาวศุภกาญจน์   บัวสงค์           คณะท างาน 
  5.2.3.7  นายชวิน   มณีนูน   คณะท างานและเลขานุการ 

5.2.4  คณะกรรมการ งาน ICT เพื่อการบริหารจัดการ มีหน้าท่ีวางกรอบการใช้งาน  ICTภายใน
โรงเรียน   จัดหาอุปกรณ์เกี่ยวกับงาน  ICT  ดูแลระบบและการใช้งาน ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  บ ารุง 
รักษาและซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์  ICT ให้พร้อมใช้งาน  ประกอบด้วย 
  5.2.4.1  นางนรารัตน์    ณพัทลุง   หัวหน้าคณะท างาน 
  5.2.4.2  นางสาวหทัยชนก   จันทร์ทิน  คณะท างาน 
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5.2.4.3  นายชวิน   มณีนูน   คณะท างาน 
  5.2.4.4  นางลักขณา  ภู่ผกาพันธุ์พงษ์  คณะท างาน 
  5.2.4.5  นางรุ่งทิพย์  เรืองรัตน์   คณะท างาน 
  5.2.4.6  นางขนิษฐา  ศิวะศิลป์ชัย  คณะท างาน 
  5.2.4.7  นายกฤษฎา  ทองชุม   คณะท างาน 
  5.2.4.8  นางสาวกาญจนา  ด้วงมาก  คณะท างานและเลขานุการ 
5.3  คณะกรรมการ งานกิจการนักเรียน  มีหน้าที่ 
  1)  การทัศนศึกษา  (ฒ) 

2)  งานกิจการนักเรียนอื่นๆ (ณ) 
3)  แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน  (น) 

                           4)  การจัดกิจกรรมกีฬา 
5)  งานอนามัยโรงเรียน 
6)  งานโครงการอาหารกลางวัน 
7)  งานกิจกรรมสหกรณ์ 
8)  งานกิจกรรมประชาธิปไตย 
9)  งานลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 

 ประกอบด้วย 
     5.3.1.  นายกฤษฎา   ทองชุม          หัวหน้าคณะท างาน  
     5.3.2  นางกรองจิตร์ มติธรรม   คณะท างาน 
        5.3.3  นางสาวพิมณัดฎา  คงภักดี  คณะท างาน 
     5.3.4  นางกมล   นุ้ยล าพูน   คณะท างาน 
     5.3.5  นางอนงลักษณ์  ไทยเกิด  คณะท างาน 
     5.3.6  นางสาวอุมาพร   เพชรแท้  คณะท างาน 
     5.3.7  นางลักขณา  ภู่ผกาพันธุ์พงษ์                คณะท างาน 
      8.3.8  นางสาวพรรณา  ศรีแตงอ่อน  คณะท างาน 
     5.3.9  นางนิตยา  โพธิ์โพ้น              คณะท างาน 
     5.3.10 นายชวิน   มณีนูน   คณะท างาน     
     5.3.11  นายรังสันต์  ทรัพย์อุปการ                 คณะท างาน   

   5.3.12  นายสุกรี   ศรีจรัส   คณะท างาน   
   5.3.13  นายวันชัย  ศรีนวลใย   คณะท างาน 
   5.3.14  นายชิตพล   วงค์ศรีชา   คณะท างาน 
   5.3.15  นายเชิงชาย   ชูช่วง   คณะท างาน 
   5.3.16  นางภาสิรีย์  ช้องทอง   คณะท างาน 
   5.3.17  นายอนันต์   ฉีดอิ่ม                  คณะท างาน 

     5.3.18  นายวัชรพล   อินทอักษร  คณะท างาน 
                        5.3.19 นางสาวกิตติยา  นุ่มทิพย์              คณะท างาน 
                        5.3.20 นางดวงพร  ทิมฤกษ์                         คณะท างาน 
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                        5.3.21 นางอุษณี    โชติช่วง                        คณะท างาน 
     5.3.22 นางสาวชลธิชา   พรหมก าเหนิด  คณะท างาน 
     5.3.23 นางดวงแข  สุขเจริญ   คณะท างาน 
     5.3.24 นางสาวฟารีซา  เปาะเลาะ  คณะท างาน 
     5.3.25  นางสาวกุลกาญจน์   จิตราภิรมย์ คณะท างานและเลขานุการ   

5.3.1 คณะกรรมการ การทัศนศึกษา(ฒ)   มีหน้าที่ 
  1) วางแผนการน านักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา 

2) ด าเนินการน านักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนด 
ประกอบด้วย 
  5.3.1.1  นางดวงแข  สุขเจริญ   หัวหน้าคณะท างาน 
  5.3.1.2  นายสุกรี    ศรีจรัส   คณะท างาน 
  5.3.1.3  นางกมล  นุ้ยล าพูน   คณะท างาน 
  5.3.1.4  นางนิตยา  โพธิ์โพ้น   คณะท างาน 
  5.3.1.5  นางภาสิรีย์  ช้องทอง   คณะท างาน 
  5.3.1.6  นางสาวพรรณา   ศรีแตงอ่อน  คณะท างาน 
  5.3.1.7  นางกรองจิตร์   มติธรรม  คณะท างาน 
  5.3.1.8  นางสาวพิมณัดฎา  คงภักดี  คณะท างาน 
  5.3.1.9  นายวัชรพล   อินทอักษร  คณะท างาน 
  5.3.1.10 นางสาวอุมาพร  เพชรแท้  คณะท างาน 
  5.3.1.11  นายอนันต์   ฉีดอิ่ม   คณะท างานและเลขานุการ 

5.3.2  คณะกรรมการ งานกิจการนักเรียนอื่นๆ  มีหน้าที่ 
  ด าเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
อย่างหลากหลายตามความสนใจและความถนัดของนักเรียน สรุปและประเมินผลเพื่อปรับปรุงประกอบด้วย 

5.3.2.1  นายวันชัย   ศรีนวลใย   หัวหน้าคณะท างาน 
  5.3.2.2  นางดวงแข  สุขเจริญ   คณะท างาน  
  5.3.2.3  นายวัชรพล   อินทอักษร  คณะท างาน 
  5.3.2.4  นางนิตยา  โพธิ์โพ้น   คณะท างาน 
  5.3.2.5  นายอนันต์   ฉีดอิ่ม   คณะท างาน 
  5.3.2.6  นางสาวพรรณา   ศรีแตงอ่อน  คณะท างาน 

5.3.2.7  นายสุกรี   ศรีจรัส   คณะท างาน 
5.3.2.8  นางขนิษฐา   ศิวะศิลป์ชัย  คณะท างาน 
5.2.3.9  นายชิตพล   วงค์ศรีชา   คณะท างาน 
5.2.3.10 นายเชิงชาย   ชูช่วง   คณะท างาน 

  5.3.2.11 นางสาวสาวิตรี   ภูมิระเบียบ  คณะท างาน 
  5.3.2.12 นางอุษณี  โชติช่วง   คณะท างาน 

5.3.2.13  นางกรองจิตร์  มติธรรม  คณะท างานและเลขานุการ 
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5.3.3  คณะกรรมการ แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน (น)                  
มีหน้าที่ 
  1)  ศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียน ระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

2)  การวางแผนงานปกครองนักเรียน 
                     3)  การบริหารงานปกครองนักเรียน การก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบการประสานงานปกครอง 

4)  การส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ การจัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การยกย่อง
ให้ก าลังใจแก่นักเรียนผู้ประพฤติดี 

5)  การป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนักเรียน ได้แก่ การป้องกันและแก้ไข
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในโรงเรียน 

6)  การประเมินผลงานปกครองนักเรียน   ประกอบด้วย 
  5.3.3.1  นายอนันต์  ฉีดอิ่ม   หัวหน้าคณะท างาน 
  5.3.3.2  นายวันชัย  ศรีนวลใย   คณะท างาน 
  5.3.3.3  นางดวงแข  สุขเจริญ   คณะท างาน 
  5.3.3.4  นายชวิน  มณีนูน   คณะท างาน 
  5.3.3.5  นางปราณี  มานพ   คณะท างาน 
  5.3.3.6  นางสาวพรรณา   ศรีแตงอ่อน  คณะท างาน 
  5.3.3.7  นายสุกรี   ศรีจรัส   คณะท างาน 
  5.3.3.8  นายวัชรพล   อินทอักษร  คณะท างาน 
  5.3.3.8  นางอุษณี   โชติช่วง   คณะท างาน      
.                    5.3.3.9  นายเชิงชาย   ชูช่วง            คณะท างานและเลขานุการ 
                 5.3.4  คณะกรรมการ การจัดกิจกรรมกีฬา  มีหน้าที่ 

วางแผนการพัฒนาผู้เรียนด้านกีฬา  จัดทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้เรียนทุกคน   ฝึกสอนนักเรียน
ให้รู้กฎกติกาของกีฬาประเภทต่างๆ  ฝึกปฏิบัติการเล่นกีฬาประเภทต่างๆตามท่ีหลักสูตรก าหนดและตามความ
ถนัด ความสนใจ จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในโอกาสอันควร  ประกอบด้วย   
                   5.3.4.1  นายสุกรี   ศรีจรัส   หัวหน้าคณะท างาน 
            5.3.4.2  นางสาวพิมณัดฎา   คงภักดี  คณะท างาน 
  5.3.4.3  นางพวงแก้ว  พุทธชาติ   คณะท างาน 
  5.3.4.4  นางสาวพรรณา   ศรีแตงอ่อน  คณะท างาน 
  5.3.4.5  นายวันชัย  ศรีนวลใย   คณะท างาน 

5.3.4.6  นายชิตพล   วงค์ศรีชา   คณะท างาน 
5.3.4.7  นายเชิงชาย   ชูช่วง   คณะท างาน 
5.3.4.8  นางสาวกิตติยา  นุ่มทิพย์                     คณะท างาน 
5.3.4.9  นางอุมาพร  เพชรแท้                         คณะท างาน 
5.3.4.10  นางดวงแข  สุขเจริญ   คณะท างาน 
5.3.4.11  นายวัชรพล   อินทอักษร  คณะท างาน 
5.3.4.12  นายอนันต์  ฉีดอิ่ม   คณะท างานและเลขานุการ 
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              5.3.5.  คณะกรรมการ งานอนามัยโรงเรียน   มีหน้าที่ 

การด าเนินกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ป้องกัน รักษา การส่งเสริมสุขภาพของบุคคลากรทุก
คนท่ีอาศัยอยู่ในโรงเรียนเพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้มีสุขภาพดี โดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียน บ้านและชุมชน 
ครอบคลุมกิจกรรมด้านการจัดส่ิงแวดล้อม การบริการสุขภาพและการสอนสุขศึกษา  

ประกอบด้วย 
  5.3.5.1  นางสาวอุมาพร   เพชรแท้  หัวหน้าคณะท างาน 
  5.3.5.2  นายเชิงชาย    ชูช่วง   คณะท างาน 
  5.3.5.3  นายวันชัย   ศรีนวลใย   คณะท างาน 
  5.3.5.4  นายชิตพล  วงค์ศรีชา   คณะท างาน 
  5.3.5.5  นางอุษณี  โชติช่วง   คณะท างาน 

5.3.5.6  นางดวงแข  สุขเจริญ   คณะท างาน 
5.3.5.7  นางนรารัตน์    ณพัทลุง   คณะท างาน 
5.3.5.8  นายรังสันต์  ทรัพย์อุปการ  คณะท างาน 
5.3.5.9 นางสาวกุลกาญจน์  จิตราภิรมย์  คณะท างาน 
5.3.5.10 นางกัลปา   รักศรี   คณะท างาน 
5.3.5.11 นางนิตยา   โพธิ์โพ้น   คณะท างาน 
5.3.5.12 นางกมล  นุ้ยล าพูน                          คณะท างาน 
5.3.5.13 นางสาวบญุญานี   ใหญ่ยง  คณะท างาน 
5.3.5.14 นางสาวกาญจนา  ด้วงมาก  คณะท างาน 
5.3.5.15 นายสุกรี   ศรีจรัส   คณะท างานและเลขานุการ 

5.3.6  คณะกรรมการ งานโครงการอาหารกลางวัน  มีหน้าที่  
ส ารวจจ านวนนักเรียนปกติ และนักเรียนท่ีมีภาวะทุพโภชนาการของโรงเรียน  จัดรายการอาหารท่ี

เหมาะสมให้กับนักเรียน  จัดสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาหารให้สะอาดและพียงพอ ปรุงอาหาร
บริการแก่นักเรียน  สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

ประกอบด้วย 
  5.3.6.1  นางดวงพร   ทิมฤกษ์   หัวหน้าคณะท างาน 
  5.3.6.2  นางอุษณี  โชติช่วง   คณะท างาน 
  5.3.6.3  นางพวงแก้ว  พุทธชาติ   คณะท างาน 
  5.3.6.4  นายวันชัย  ศรีนวลใย   คณะท างาน 
  5.3.6.5  นายเชิงชาย   ชูช่วง   คณะท างาน 
                     5.3.6.6  นายอนันต์  ฉีดอิ่ม   คณะท างาน 
  5.3.6.7  นางกรองจิตร์    มติธรรม  คณะท างานและเลขานุการ 
              5.3.7   คณะกรรมการ งานกิจกรรมสหกรณ์  มีหน้าที่   

จัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ระบบสหกรณ์ ท้ังหลักการและวิธีการ   ด าเนินการด้านสหกรณ์
ร้านค้าในโรงเรียน  ฝึกให้นักเรียนมีส่วนร่วมโดยการปฏิบัติจริง รายงานผลการด าเนินสหกรณ์ต่อโรงเรียนและ
ผู้เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย 
  5.3.7.1  นางนรารัตน์    ณพัทลุง   หัวหน้าคณะท างาน 
  5.3.7.2  นางสาวกุลกาญจ น์   จิตราภิรมย์ คณะท างาน 
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5.3.7.3  นางสาวอุมาพร   เพชรแท้  คณะท างาน 

  5.3.7.4  นางสาวสาวิตรี   ภูมิระเบียบ  คณะท างาน 
  5.3.7.5  นางกาญจนา  สัมภวมานะ  คณะท างาน 
  5.3.7.6  นางกัลปา   รักศรี   คณะท างาน 
  5.3.7.7  นางอรสา  ทัยศรี   คณะท างาน 
  5.3.7.8  นางสาวกิตติยา   นุ่มทิพย์  คณะท างาน 
  5.3.7.9  นางสาวชลธิชา  พรหมก าเหนิด  คณะท างาน 
  5.3.7.10 นางจุฑามาศ   สีแก้ว   คณะท างาน 
  5.3.7.11 นางสาวกาญจนา  ด้วงมาก  คณะท างาน 
  5.3.7.12 นายชิตพล  วงค์ศรีชา   คณะท างานและเลขานุการ 

5.3.8  คณะกรรมการ กิจกรรมประชาธิปไตย    มีหน้าที่   
เตรียมความพร้อมนักเรียนให้เป็นผู้ใหญ่ท่ีดีในสังคม การสร้างนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ ข้อบังคับ 

กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีตนพึงมีต่อหมู่คณะ ชุมชน และสังคมได้อย่างเหมาะสม 
ประกอบด้วย 
  5.3.8.1  นางสาวชลธิชา   พรหมกเหนิด  หัวหน้าคณะท างาน 
  5.3.8.2  นายอนันต์  ฉีดอิ่ม   คณะท างาน 
  5.3.8.3  นางนิตยา  โพธิ์โพ้น   คณะท างาน 
  5.3.8.4  นางสาวพรรณา   ศรีแตงอ่อน  คณะท างาน 
  5.3.8.5  นายเชิงชาย   ชูช่วง   คณะท างาน 
  5.3.8.6  นายวันชัย  ศรีนวลใย   คณะท างาน 

5.3.8.7  นางสาวกุลกาญจน์  จิตราภิรมย์  คณะท างาน 
5.3.8.8  นางลักขณา   ภูผ่กาพันธุ์พงษ์  คณะท างาน 
5.3.8.9  นางกรองจิตร์   มติธรรม  คณะท างาน 

  5.3.8.10  นางดวงแข  สุขเจริญ   คณะท างาน 
  5.3.8.11 นายชวิน   มณีนูน   คณะท างาน 

5.3.8.12 นางสาวบุญญานี   ใหญ่ยง  คณะท างาน 
5.3.8.13 นายสุกรี   ศรีจรัส   คณะท างาน 
5.3.8.14 นางสาวฟารีซา   เปาะเลาะ  คณะท างานและเลขานุการ 

              5.3.9  คณะกรรมการ งานลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด  มีหน้าท่ี 
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  ฝึกให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง  จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม 

ลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด  ประกอบด้วย 
  5.3.9.1  นายวัชรพล    อินทอักษร   หัวหน้าคณะท างาน 
  5.3.9.2  นางสาวพรรณา   ศรีแตงอ่อน  คณะท างาน 
  5.3.9.3  นางดวงแข  สุขเจริญ   คณะท างาน 
  5.3.9.4  นางกมล   นุ้ยล าพูน   คณะท างาน 
  5.3.9.5  นางสาวกุลกาญจน์  จิตราภิรมย์  คณะท างาน 
  5.3.9.6  นางนิตยา  โพธิ์โพ้น   คณะท างาน 
  5.3.9.7 นายเชิงชาย  ชูช่วง   คณะท างาน 
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5.3.9.8 นายชิตพล   วงค์ศรีชา   คณะท างาน 

  5.3.9.9 นายสุกรี   ศรีจรัส   คณะท างาน 
  5.3.9.10 นางอ าพันธ์  มัน่หมาย   คณะท างาน 
  5.3.9.11 นางนรารัตน์    ณพัทลุง  คณะท างาน 
  5.3.9.12 นายรังสันต์  ทรัพย์อุปการ  คณะท างาน 
  5.3.9.13 นางขนิษฐา  ศิวะศิลป์ชัย  คณะท างาน                           

5.3.9.14 นางดวงพร   ทิมฤกษ์                        คณะท างาน 
                     5.3.9.15 นางสาวกิตติยา   นุ่มทิพย์  คณะท างาน 
  5.3.9.16 นางจุฑามาศ    สีแก้ว   คณะท างาน 
                     5.3.9.17 นางอุษณี   โชติช่วง   คณะท างาน 
  5.3.9.18 นางสาวบญุญานี   ใหญ่ยง  คณะท างาน 
  5.3.9.19 นางสาวฟารีซา  เปาะเลาะ  คณะท างาน 
  5.3.9.20 นายอนันต์   ฉีดอิ่ม   คณะท างานและเลขานุการ 
 

5.3.10  คณะกรรมการ งานกิจกรรมวันส าคัญ  มีหน้าที่   
จัดการเรียนรู้วันส าคัญตามหลักสูตร  วางแผนและก าหนดปฏิทินการจัดกิจกรรมวันส าคัญร่วมกับชุมชน

และหน่วยงานอื่น    รายงานผลการปฏิบัติงาน   ประกอบด้วย 
  5.3.10.1  นายชิตพล  วงค์ศรีชา   หัวหน้าคณะท างาน 
  5.3.10.2  นางสาวพรรณา   ศรีแตงอ่อน  คณะท างาน 
  5.3.10.3  นางนิตยา  โพธิ์โพ้น   คณะท างาน 
  5.3.10.4  นางดวงแข  สุขเจริญ   คณะท างาน 
  5.3.10.5  นางลักขณา  ภูผกาพันธุ์พงษ์  คณะท างาน 
  5.3.10.6  นางสาวกุลกาญจน์    จิตราภิรมย์ คณะท างาน 
  5.3.10.7  นางขนิษฐา   ศิวะศิลป์ชัย  คณะท างาน 
  5.3.10.8  นายวันชัย   ศรีนวลใย   คณะท างาน 
  5.3.10.9  นางสาวสาวิตรี   ภูมิระเบียบ  คณะท างาน 

5.3.10.10 นางดวงพร  ทิมฤกษ์   คณะท างาน 
  5.3.10.11 นางสาวกิตติยา  นุ่มทิพย์  คณะท างาน 
  5.3.10.12 นางปราณี   มานพ   คณะท างาน 
  5.3.10.13 นางอ าพันธ์   มัน่หมาย  คณะท างาน 
  5.3.10.14 นางกรองจิตร์  มติธรรม  คณะท างาน 
  5.3.10.15 นายสุกรี   ศรีจรัส   คณะท างาน 
  5.3.10.16 นางกัลปา   รักศรี   คณะท างาน 
  5.3.10.17 นางสาวอรสา   ทัยศรี  คณะท างาน 
  5.310.18 นางนรารัตน์  ณพัทลุง   คณะท างาน 
  5.3.10.19 นางสาวบญุญานี   ใหญ่ยง  คณะท างาน 
  5.3.10.20 นายอนันต์   ฉีดอิ่ม   คณะท างาน 
  5.3.10.21 นางสาวพิมณัดฎา   คงภักดี  คณะท างาน 
  5.3.10.22 นางอุษณี   โชติช่วง   คณะท างานและเลขานุการ 
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5.4  คณะกรรมการ งานอาคารสถานที่  มีหน้าที่ 
  1)  การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม(ฌ) 

2)  งานสาธารณูปโภค แสง,เสียง,น้ า,ไฟฟ้า 
3)  งานดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 
4)  งานภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อม 
5)  งานอาคารเรียน อาคารประกอบ 

 ประกอบด้วย 
  5.4.1   นายอนันต์   ฉีดอิ่ม   หัวหน้าคณะท างาน 
  5.4.2   นางสาวพิมณัดฎา   คงภักดี  คณะท างาน 
  5.4.3   นางอุษณี  โชติช่วง   คณะท างาน 
                     5.4.4   นางดวงพร   ทิมฤกษ์                          คณะท างาน 
  5.4.5   นางดวงแข  สุขเจริญ   คณะท างาน 
  5.4.6  นางสาวสุวลักษณ์   ทุมพร   คณะท างาน 
  5.4.7  นายเชิงชาย  ชูช่วง   คณะท างาน 

5.4.8  นายชิตพล   วงค์ศรีชา   คณะท างาน 
  5.4.9  นายสุกรี   ศรีจรัส    คณะท างาน 
  5.4.10  นายวันชัย  ศรีนวลใย   คณะท างาน 
  5.4.11 นางวิจาริณี   ทิพย์โท   คณะท างาน 
  5.4.12 นายวัชรพล  อินทอักษร   คณะท างาน 
  5.4.13 นายรังสันต์  ทรัพย์อุปการ  คณะท างานและเลขานุการ 

5.4.1   คณะกรรมการ การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  (ฌ)  มีหน้าที่ 
  1)  ก าหนดแนวทางวางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 

2)  บ ารุง ดูแลและพัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้  มั่นคง  ปลอดภัย และสวยงาม 

3)  ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
 ประกอบด้วย 
  5.4.1.1   นายอนันต์   ฉีดอิ่ม   หัวหน้าคณะท างาน 
  5.4.1.2   นางปราณี   มานพ   คณะท างาน 
  5.4.1.3   นางอุษณี   โชติช่วง   คณะท างาน 
  5.4.1.4  นางดวงแข  สุขเจริญ   คณะท างาน 
                     5.4.1.5  นางสาวสุวลักษณ์   ทุมพร  คณะท างาน 

5.4.1.6  นายเชิงชาย  ชูช่วง   คณะท างาน 
  5.4.1.7 นายชิตพล   วงค์ศรีชา   คณะท างาน 
  5.4.1.8 นายสุกรี   ศรีจรัส   คณะท างาน 
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  5.4.1.9  นายวันชัย  ศรีนวลใย   คณะท างาน 
  5.4.1.10  นายวัชรพล  อินทอักษร  คณะท างาน 
  5.4.1.11 นายรังสันต์  ทรัพย์อุปการ  คณะท างานและเลขานุการ 
5.4.2  คณะกรรมการ งานสาธารณูปโภค แสง,เสียง,น้ า,ไฟฟ้า  มีหน้าที่ 

ส ารวจ ตรวจสอบ บ ารุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ด้านแสงเสียง  น้ า ไฟฟ้า ให้มีสภาพใช้งาน ซ่อมบ ารุงรักษา
วัสดุอุปกรณ์ช ารุด ประกอบด้วย 
  5.4.2.1  นายรังสันต์  ทรัพย์อุปการ  หัวหน้าคณะท างาน 
  5.4.2.2  นายเชิงชาย  ชูช่วง   คณะท างาน 
  5.4.2.3  นายชิตพล   วงค์ศรีชา   คณะท างาน 
  5.4.2.4  นายสุกรี   ศรีจรัส   คณะท างาน 
  5.4.2.5 นายวันชัย  ศรีนวลใย   คณะท างาน 
  5.4.2.6 นายชวิน  มณีนูน   คณะท างาน 
  5.4.2.7  นายวัชรพล   อินทอักษร  คณะท างาน 
  5.4.2.8  นายกฤษฎา    ทองชุม   คณะท างาน 
  5.4.2.9  นายอนันต์  ฉีดอิ่ม   คณะท างานและเลขานุการ 

5.4.3  คณะกรรมการ งานดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา มีหน้าที่ 
1)  จัดระบบการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของ ครู ผู้ปกครอง และ

เครือข่ายท้ังภาครัฐและเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ   
2) ก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน 

  3) มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
ประกอบด้วย 

  5.4.3.1  นายอนันต์  ฉีดอิ่ม   หัวหน้าคณะท างาน 
  5.4.3.2  นายเชิงชาย  ชูช่วง   คณะท างาน 
  5.4.3.3 นายชิตพล   วงค์ศรีชา   คณะท างาน 
  5.4.3.4 นายสุกรี   ศรีจรัส   คณะท างาน 
  5.4.3.5 นายวันชัย  ศรีนวลใย   คณะท างาน 
  5.4.3.6  นายวัชรพล   อินทอักษร  คณะท างาน 
  5.4.3.7  นายกฤษฎา   ทองชุม   คณะท างาน 
  5.4.3.8  นายชวิน   มณีนูน   คณะท างาน 
  5.4.3.9  นายรังสันต์  ทรัพย์อุปการ  คณะท างานและเลขานุการ 

5.4.4  คณะกรรมการ งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่   
วางแผนปรับปรุงภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน ดูแลบ ารุงรักษาสภาพของภูมิทัศน์และ

ส่ิงแวดล้อมให้ร่มรื่น สะอาด  สวยงามเอื้อต่อการเรียนรู้ และการด ารงชีวิตประจ าวันของบุคากรในโรงเรียน  
ประกอบด้วย 

  5.4.4.1  นายวันชัย   ศรีนวลใย   หัวหน้าคณะท างาน 
  5.4.4.2  นายรังสันต์  ทรัพย์อุปการ  คณะท างาน 
  5.4.4.3  นายเชิงชาย  ชูช่วง   คณะท างาน 
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  5.4.4.4 นายชิตพล   วงค์ศรีชา   คณะท างาน 
  5.4.4.5 นายสุกรี   ศรีจรัส   คณะท างาน 
  5.4.4.6 นายชวิน  มณีนูน   คณะท างาน 
  5.4.4.7 นายวัชรพล   อินทอักษร   คณะท างาน 
  5.4.4.8  นายกฤษฎา   ทองชุม   คณะท างาน 
  5.4.4.9 นายอนันต์  ฉีดอิ่ม   คณะท างานและเลขานุการ 

5.4.5  คณะกรรมการ งานอาคารเรียน อาคารประกอบ  มีหน้าที่ 
ส ารวจตรวจสอบสภาพอาคารเรียนอาคารประกอบ  บ ารุงดูแลรักษาสภาพอาคารเรียน   อาคาร

ประกอบให้พร้อมใช้งาน และมีความปลอดภัย ประกอบด้วย 
  5.4.5.1 นายอนันต์  ฉีดอิ่ม   หัวหน้าคณะท างาน 
  5.4.5.2 นายเชิงชาย  ชูช่วง   คณะท างาน 
  5.4.5.3 นายชิตพล   วงค์ศรีชา   คณะท างาน 
  5.4.5.4 นายสุกรี   ศรีจรัส   คณะท างาน 
  5.4.5.5 นายวันชัย  ศรีนวลใย   คณะท างาน 
  5.4.5.6  นางสาวสุวลักษณ์  ทุมพร            คณะท างาน 
  5.4.5.7  นายชวิน   มณีนูน   คณะท างาน 
  5.4.5.8  นายวัชรพล   อินทอักษร  คณะท างาน 
  5.4.5.9  นายกฤษฎา   ทองชุม   คณะท างาน 
  5.4.5.10 นายรังสันต์  ทรัพย์อุปการ  คณะท างานและเลขานุการ 
          5.5  คณะกรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชนและประสานเครือข่าย  มีหน้าที่ 
  1) การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา(ข) 

2) การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย(ฐ) 
3) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา(ฑ) 
4)  การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา(ด) 
5) การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร  หน่วยงาน

และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา(ต) 
6) งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น(ถ) 

ประกอบด้วย 
  5.5.1  นางกรองจิตร์  มติธรรม   หัวหน้าคณะท างาน 
  5.5.2  นางอ าพันธ์   มั่นหมาย   คณะท างาน 

5.5.3  นางนิตยา   โพธิ์โพ้น   คณะท างาน 
  5.5.4  นางภาสิรีย์  ช้องทอง   คณะท างาน 
  5.5.5  นางขนิษฐา  ศิวะศิลป์ชัย   คณะท างาน 
  5.5.6  นางดวงแข  สุขเจริญ   คณะท างาน 
  5.5.7  นาวันชัย  ศรีนวลใย   คณะท างาน 
  5.5.8  นางอุษณี   โชตช่วง   คณะท างาน 
  5.5.9  นายอนันต์  ฉีดอิ่ม     คณะท างาน 
  5.5.9  นางสาวกาญจนา  ด้วงมาก  คณะท างานและเลขานุการ 
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5.5.1  คณะกรรมการ การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา  (ข)   มีหน้าที่ 
  1)   ประสานงานกับเครือข่ายการศึกษาเพื่อแสวงหาความร่วมมือ ความช่วยเหลือ เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนงานการศึกษาของสถานศึกษา 

2)  เผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายการศึกษาให้บุคลากรในสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
3)  ก าหนดแผนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายการศึกษาท่ี

เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา 
4) ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการแก่เครือข่ายการศึกษาของสถานศึกษาและเขต

พื้นท่ีการศึกษาต่อเนื่อง    
ประกอบด้วย 
5.5.1.1  นางอ าพันธ์   มัน่หมาย   หัวหน้าคณะท างาน 

  5.5.1.2  นางกรองจิตร์  มติธรรม   คณะท างาน 
5.5.1.3  นายชิตพล  วงค์ศรีชา   คณะท างาน  
5.5.1.4  นางขนิษฐา  ศิวะศิลป์ชัย  คณะท างาน 

  5.5.1.5  นางสาวพรรณา   ศรีแตงอ่อน  คณะท างาน 
  5.5.1.6  นางกัลปา  รักศรี   คณะท างาน 
  5.5.1.7 นางนิตยา   โพธิ์โพ้น    คณะท างานและเลขานุการ 

5.5.2  คณะกรรมการ งานประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย (ฐ)             
มีหน้าที่ 

1)  ส ารวจความต้องการในการเข้ารับบริการการศึกษาทุกรูปแบบท้ังในระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย 

2)  ก าหนดแนวทางและความเช่ือมโยงในการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท้ังการศึกษาใน
ระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ตามความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
แนวทางของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

3)  ด าเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือท้ัง ๓ รูปแบบตามความเหมาะสมและ
ศักยภาพของสถานศึกษา รวมทั้งเช่ือมโยงประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล 
ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันต่างๆ ท่ีจัดการศึกษา   

ประกอบด้วย 
5.5.2.1  นางกรองจิตร์  มติธรรม   หัวหน้าคณะท างาน 

  5.5.2.2  นางชิตพล  วงค์ศรีชา   คณะท างาน 
5.5.2.3  นางขนิษฐา  ศิวะศิลป์ชัย  คณะท างาน  

  5.5.2.4  นางอ าพันธ์   มั่นหมาย   คณะท างาน 
  5.5.2.5  นางนิตยา   โพธิ์โพ้น   คณะท างาน 
  5.5.2.6  นางสาวพรรณา   ศรีแตงอ่อน  คณะท างาน  
  5.5.2.7  นางกัลปา  รักศรี   คณะท างาน 
  5.5.2.8  นายชวิน  มณีนูน   คณะท างานและเลขานุการ 
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       5.5.3  คณะกรรมการ การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา(ฑ)  มีหน้าที่ 
  1) ก าหนดแนวทางการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 

2) ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาในทุกด้าน ซึ่งครอบคลุมถึงการประสานความ
ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานสถานประกอบการ สถาบันสังคม
อื่นและสถานศึกษาในการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษาในการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษาร่วมกัน 

3) ด าเนินการโดยความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ประกอบด้วย 

5.5.3.1  นางกรองจิตร์  มติธรรม   หัวหน้าคณะท างาน 
  5.5.3.2  นายชิตพล  วงค์ศรีชา   คณะท างาน 

5.5.3.3  นางขนิษฐา  ศิวะศิลป์ชัย  คณะท างาน  
  5.5.3.4  นางอ าพันธ์   มั่นหมาย   คณะท างาน 
  5.5.3.5  นางนิตยา   โพธิ์โพ้น   คณะท างาน 
  5.5.3.6  นายชวิน  มณีนูน   คณะท างาน 
  5.5.3.7  นางสาวพรรณา   ศรีแตงอ่อน  คณะท างาน 
  5.5.3.8  นางกัลปา  รักศรี   คณะท างาน 
  5.5.3.9  นายอนันต์  ฉีดอิ่ม   คณะท างานและเลขานุการ 

5.5.4  คณะกรรมการ การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา (ด) หน้าที่ 
  1) วางแผนการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาของสถานศึกษา 

2) ด าเนินการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาตามแนวทางท่ีก าหนด 
3) ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาการประชาสัมพันธ์การศึกษาของสถานศึกษา 

 ประกอบด้วย 
  5.5.4.1  นางกรองจิตร์  มติธรรม   หัวหน้าคณะท างาน 

5.5.4.2  นางขนิษฐา  ศิวะศิลป์ชัย  คณะท างาน 
  5.5.4.3  นางสาวกาญจนา  รุยันต์  คณะท างาน 

5.5.4.4  นางอุษณี  โชติช่วง   คณะท างาน  
  5.5.4.5  นายชวิน   มณีนูน   คณะท างาน 
  5.5.4.6  นางอ าพันธ์   มั่นหมาย   คณะท างาน 
  5.5.4.7  นางนิตยา   โพธิ์โพ้น   คณะท างาน 
  5.5.4.8  นายอนันต์  ฉีดอิ่ม   คณะท างาน 
  5.5.4.9  นางสาวกาญจนา  ด้วงมาก  คณะท างาน 
  5.5.4.10 นางดวงแข  สุขเจริญ   คณะท างานและเลขานุการ 

5.5.5  คณะกรรมการ การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน 
องคก์ร  หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา(ต)  มีหน้าที่   

ให้ค าปรึกษา แนะน า ส่งเสริม สนับสนุนและประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับบุคคล  ชุน
ชม  องค์กร  หน่วยงาน และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา ประกอบด้วย 

 5.5.5.1 นางกรองจิตร์   มติธรรม   หัวหน้าคณะท างาน 
5.5.5.2  นางดวงแข   สุขเจริญ   คณะท างาน 
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  5.5.5.3  นายชวิน   มณีนูน   คณะท างาน 
5.5.5.4 นางขนิษฐา  ศิวะศิลป์ชัย   คณะท างาน 

  5.5.5.5  นางอุษณี   โชติช่วง   คณะท างาน 
  5.5.5.6  นางนิตยา   โพธิ์โพ้น   คณะท างาน 
  5.5.5.7  นายอนันต์  ฉีดอิ่ม   คณะท างาน 
  5.5.5.8  นางสาวกาญจนา  ด้วงมาก  คณะท างาน 
  5.5.5.9  นางกัลปา   รักศรี   คณะท างาน 
  5.5.5.10  นางอ าพันธ์   มั่นหมาย  คณะท างานและเลขานุการ 
                    5.5.6  คณะกรรมการ งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน (ถ) มีหน้าที่ 
  1) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคในการจัดและพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา 
    2)  ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการจัดและพัฒนาการศึกษาร่วมกัน  ประกอบด้วย 

5.5.6.1  นางกรองจิตร์  มติธรรม   หัวหน้าคณะท างาน 
  5.5.6.2  นายชวิน   มณีนูน   คณะท างาน 

5.5.6.3  นายชิตพล  วงค์ศรีชา   คณะท างาน  
  5.5.6.4  นางขนิษฐา  ศิวะศิลป์ชัย  คณะท างาน 
  5.5.6.5  นางนิตยา   โพธิ์โพ้น   คณะท างาน 
  5.5.6.6  นางสาวพรรณา   ศรีแตงอ่อน  คณะท างาน 
  5.5.6.7  นางสาวกาญจนา  ด้วงมาก  คณะท างาน 
  5.5.6.8  นางอ าพันธ์   มั่นหมาย   คณะท างานและเลขานุการ 
 

*********************************************** 
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รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนนาสาร 
1.  นายวุฒิพร  ศฤงคาร   ผู้อ านวยการโรงเรียนนาสาร 
2.  นางนิตยา  โพธิ์โพ้น   ครู  คศ.3 
3.  นางลักขณา  ภู่ผกาพันธุ์พงษ์  ครู  คศ.3 
4.  นางขนิษฐา  ศิวะศิลป์ชัย  ครู  คศ.3 
5.  นางอ าพันธ์  มั่นหมาย  ครู  คศ.3 
6.  นายรังสันต์  ทรัพย์อุปการ  ครู  คศ.3 
7.  นางกาญจนา  สัมภวมานะ  ครู  คศ.3 
8. นางพวงแก้ว  พุทธชาติ  ครู  คศ.3 
9. นายอนันต์  ฉีดอิ่ม   ครู  คศ.3 
10. นางสาวพรรณา   ศรีแตงอ่อน  ครู  คศ.3 
11. นางสาวภาวสุทธิ์  เจียมทวีบุญ ครู  คศ.3 
12. นางอุษณี  โชติช่วง   ครู  คศ.2 
13.  นางรุ่งทิพย์  เรืองรัตน์  ครู  คศ.2 
14.  นางดวงพร    ทิมฤกษ์   ครู  คศ.2 
15.  นางกรองจิตร์   มติธรรม  ครู  คศ.2 
16.  นางดวงแข  สุขเจริญ  ครู  คศ.2 
17.  นางภาสิรีย์   ช้องทอง  ครู  คศ.2 
18.  นางกมล  นุ้ยล าพูน   ครู คศ.2 
19.  นายวันชัย  ศรีนวลใย  ครู  คศ.2 
20.  นายสุกรี  ศรีจรัส   ครู  คศ.2 
21.  นายวัชรพล   อินทอักษร  ครู คศ.1 
22.  นางสาวพิมณัดฎา  คงภักดี  ครู  คศ.1 
23.  นางกัลปา   รักศรี   ครู  คศ.1 
24.  นางนรารัตน์    ณพัทลุง  ครู  คศ.1 
25.  นายชิตพล  วงค์ศรีชา  ครู  คศ.1 
26.  นางปราณี  มานพ   ครู  คศ.1 
27.  นายเชิงชาย  ชูช่วง   ครู  คศ.1 
28.  นางสาวกิตติยา   นุ่มทิพย์  ครู  คศ.1 
29. นางสาวกุลกาญจน์   จิตราภิรมย์ ครู คศ.1 
30. นางสาวบุญญานี   ใหญ่ยง  ครู คศ.1 
31. นางสาวอุมาพร   เพชรแท้  ครู คศ.1 
32. นายชวิน    มณีนูน   ครู คศ.1 
33. นางสาวสาวิตรี  ภูมิระเบียบ             ครู คศ.1 
34. นายกฤษฎา  ทองชุม                     ครู คศ.1 
35. นางจุฑามาศ    สีแก้ว                    ครู คศ.1 
36. นางสาวกาญจนา  รุยันต์                 ครู คศ.1 
37. นางสาวหทัยชนก    จันทร์ทิน ครู คศ.1 
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38. นางวิจาริณี  ทิพย์โท                      ครู คศ.1 
39. นางสาวอรสา   ทัยศรี  ครูผู้ช่วย 
40. นางสาวชลธิชา   พรหมก าเหนิด ครูผู้ช่วย 
41. นางสาวกาญจนา  ด้วงมาก  ครูผู้ช่วย 
42. นางสาวฟารีซา   เปาะเลาะ    ครูผู้ช่วย 
 
ลูกจ้างชั่วคราว 
1. นางสาวศุภกาญจน์  บัวสงค์  เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
2.  นางสาวสุวลักษณ์  ทุมพร  นักการภารโรง 
3.  นางสาวอังคณา  นาคแป้น  พี้เล้ียงเด็กพิเศษเรียนร่วม 
๔. นางสาวพรพรรณ  กาฬรัตน์  ครูอัตราจ้าง 
 
 


