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ค าสั่งโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 
ที ่ ๔๑๐ /๒๕๖๕ 

เรื่อง   แต่งตั้งและมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที ่ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
----------------------------------- 

 เพ่ือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม  บรรลุตามวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง   และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  ตลอดจนเป้าหมายของการบริหารจัดการตามพันธกิจแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ  ๓  ปี 
ของโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘)  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล  อาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๗  และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา  ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาที่
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน พ.ศ. ๒๕๔๘  เพ่ีอให้การบริหารสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดต่อทางราชการ จึงแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ราชการงานสนับสนุนการสอนให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้ 
๑. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

๑. นายโชติ   จิตขาว     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ประธานคณะกรรมการ 
๒. นางวิลาสินี   ปานเพชร     ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียน         รองประธานคณะกรรมการ 
๓. นางสาวลัดดา  แสงจันทร์  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียน         รองประธานคณะกรรมการ 
๔. นางปิยธิดา    อุ่นปลอด ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
๕. นางวิมล   เมืองจันทร์ ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ  กรรมการ 
๖. นายภานุวัฒน์   ปะรา      ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  กรรมการ 
๗. นายทิวานนท์   สูบผอม    ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป  กรรมการ 
๘. นายชาญวิทย์   สีนาค      ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กรรมการ 
๙. นางสาวกาญจนา  จิตตะโสภา ต าแหน่ง   ครู        กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
 ๑. ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่าง   เกี่ยวกับการบริหารงานในสถานศึกษาเพ่ือให้ด าเนินไปด้วยความ    
               เรียบร้อยและเกิดผลดีแก่ทางราชการ 

๒. วิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติงานตามนโยบายของทางราชการ 
๓. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในงานฝ่ายต่าง   ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน   ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 



๒ 
๒.  งานเลขานุการ 
 ๑. นางสาวกาญจนา    จิตตะโสภา  หัวหน้างานเลขานุการ 
 ๒. นายพรภวิษย์     ทับชุม   กรรมการ 
 ๓. นางสาวคณาทิพ   เบ่าล่าย   กรรมการ 

๔. นางสาวศิริพร    กลับแป้น  กรรมการ 
๕. นางจริยา     สังข์แก้ว   กรรมการและเลขานุการ 

๓.  งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๑. นายโชติ  จิตขาว     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ประธานคณะกรรมการ 
๒. นางวิลาสินี  ปานเพชร     ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียน         รองประธานคณะกรรมการ 
๓. นางสาวลัดดา  แสงจันทร์  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียน         รองประธานคณะกรรมการ 
๔. นางปิยธิดา   อุ่นปลอด  ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
๕. นางวิมล เมืองจันทร์ ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ  กรรมการ 
๖. นายภานุวัฒน์   ปะรา      ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  กรรมการ 
๗. นายทิวานนท์   สูบผอม    ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป  กรรมการ 
๘. นายชาญวิทย์   สีนาค      ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กรรมการ 
๙. นางประนอม   คงหนู   ต าแหน่ง หัวหน้างานนโยบายและแผน   กรรมการ 
๑๐นางพรทิพย์  เสาวโค  ต าแหน่ง  หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
     ๑.  จัดระบบ  โครงสร้างองค์กร ให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
     ๒.  ก าหนดเกณฑ์การประเมิน เป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัด 
               ของกระทรวงเป้าหมายความส าเร็จของเขตพ้ืนที่การศึกษา  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของ      
               ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
     ๓.  วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย      
                ความส าเร็จของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
     ๔.  ด าเนินการพัฒนาตามแผนและติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพภายในเพ่ือปรับปรุงพัฒนา    
                อย่างต่อเนื่อง 
     ๕.  ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืน ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ ประกัน    
               คุณภาพภายในและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
     ๖.  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบการ     
               ประกันคุณภาพเพ่ือจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
     ๗.  ประสานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบการ   
               ประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     ๘.  ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมิน  
               สถานศึกษาเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
     ๙.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน   ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 



๓ 
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

นางวิลาสินี     ปานเพชร    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
นางวิมล         เมืองจันทร์   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

๑. คณะกรรมการบริหารกลุ่มงานงบประมาณ 
๑. นางวิลาสินี     ปานเพชร  ประธานกรรมการ   
๒. นางประนอม    คงหนู   กรรมการ    
๓. นางสาวอิงอร   ชัยเพชร   กรรมการ   
๔. นางสรัณยา     เรืองพุฒ   กรรมการ  
๕. นางสาวจงดี    ศรีอินทร์  กรรมการ   
๖. นางอัจฉรา     ขาวพุ่ม   กรรมการ 
๗. นางสาวญาณดิา   ยิ้มด้วง   กรรมการ 
๘. นางวิลาวัณย์   อ่อนแก้ว  กรรมการ 
๙. นางกนิษฐา  ศรีทองช่วย                  กรรมการ 
๑๐. นางวิมล    เมืองจันทร์  กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. นางสาวคณาทิพ    เบ่าลาย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

มีหน้าที่ 
 ๑.  วางแผน  นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัตงิานทุกกลุ่มงานในกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 ๒.  ประสานความร่วมมือกับกลุ่มอ่ืน   และหน่วยงานภายนอก 
 ๓.  ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน 
 ๔.  ปฏิบัติงานอื่น   ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๒. งานแผนงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 ๑. นางประนอม   คงหนู   หัวหน้างานแผนงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 ๒. นางสาวจงดี  ศรีอินทร์  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
 ๑.  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของกลุ่มฯ ท างบประมาณของกลุ่มฯ เสนอเพ่ือรับการจัดสรรฯ จาก    
               คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน 

๒.  ปฏิบัติงานอื่น   ที่ได้รับมอบหมาย 
๓.  งานนโยบายและแผน 

๑. นางประนอม  คงหนู   หัวหน้างานนโยบายและแผน 
๒. นางอัจฉรา     ขาวพุ่ม   กรรมการ 
๓. นางสาวจงดี    ศรีอินทร์  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
 ๑.  ด าเนินการในการก าหนดนโยบายของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายกลยุทธ์ของส านักงาน 
               เขตพ้ืนที่การศึกษาพัทลุง  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการและ   
               จังหวัดพัทลุง 
 ๒.  ด าเนินการในเรื่องของการจัดท าแผนของสถานศึกษาทุกประเภท 



๔ 
 ๓.  ด าเนินการจัดท ารายงานการใช้แผนของสถานศึกษาทุกประเภท 
 ๔.  ด าเนินการประสานแผนกับหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง 
 ๕.  ด าเนินการประสานงาน  ติดตาม  ประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย  จุดเน้น  และกลยุทธ์   
               ของกระทรวงศึกษาธิการ  เขตพ้ืนที่การศึกษาและจังหวัดพัทลุง 
 ๖.  ปฏิบัติงานอื่น   ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๔. งานบริหารการเงิน – บัญชี  

๑. นางสาวอิงอร    ชัยเพชร   หัวหน้างานบริหารการเงิน – บัญชี  
๒. นางสรัณยา     เรืองพุฒ   กรรมการ 
๓. นางเรวด ี  ดีกล่อม   กรรมการ 
๔. นางสาวญาณิดา   ยิ้มด้วง   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
 ๑.  ด าเนินการเรื่องการบริหารการเงินทุกกรณี  ทุกประเภทให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  ได้แก่         
               การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การจ่ายเงิน  การน าส่งเงิน  การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
 ๒.  ด าเนินการ  เรื่องการบริหารบัญชีให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  ได้แก่  การจัดท าบัญชีการเงิน       
               การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน  การจัดท าและจัดหารแบบพิมพ์บัญชีทะเบียนและ 
               รายงานตามระเบียบกฎหมายของทางราชการ 
 ๓.  ด าเนินการเรื่องการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท 
 ๔.  รายงานสถานะทางการเงินของสถานศึกษาให้ผู้อ านวยการทราบเป็นระยะ 
 ๕.  ปฏิบัติงานอื่น   ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๕.  งานพัสดุและสินทรัพย์ 

๑. นางวิมล    เมืองจันทร์  หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์ 
๒. นางส าอางค์    รัตนพันธ์  กรรมการ 
๓. นางสาวจงดี     ศรีอินทร์  กรรมการ 
๔. นางจริยา     สังข์แก้ว   กรรมการ 
๕. นางสาวธนสิตา   ราชมนตรี  กรรมการ 
๖. นางสาวสุรินทร์         ศรีอินทร์                     กรรมการ 
๗. นายศรายุทธ  ด้วงทอง                     กรรมการ 
๘. นางอัจฉรา     ขาวพุ่ม   กรรมการ 
๙. นางสาวปรัชญานันท์ ไชยหล่อ   กรรมการ 
๑๐. นางสาวพิมพ์ชนก    เลาแก้ว   กรรมการ 
๑๑. นายเอกชัย    สังดุก   กรรมการ 
๑๒. นางสาวพรจิรา       แก้วย้วน            กรรมการ 
๑๓. นางสาวคณาทิพย์  เบ่าล่าย            กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 



๕ 
มีหน้าที่ 
 ๑.  ด าเนินการเรื่องการจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
 ๒.  ด าเนินการเรื่อง  การจัดซื้อจัดจ้าง  การเช่า  การควบคุมดูแลรักษาจ าหน่ายพัสดุ  การตรวจสอบพัสดุ 
               ประจ าปี  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  และระเบียบ   
               กระทรวงการคลังว่าด้วยการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๓.  ด าเนินการเรื่องการให้บริการยืม  คืนพัสดุ 
 ๔.  การลงทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ 

๕.  ด าเนินการในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุ 
 ๕.  ปฏิบัติงานอื่น   ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๖.  งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

๑. นางเรวดี      ดีกล่อม  หัวหน้างานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
๒. นางส ารวย    ดาวดวง  กรรมการและเลขานุการ    

มีหน้าที่ 
 ๑.  ศึกษา วิเคราะห์กิจกรรมและภารกิจ งาน/โครงการ ตามกรอบประมาณการระยะปานกลาง และ 
               แผนปฏิบัติการประจ าปีที่มีความจ าเป็นต้องใช้วงเงินเพ่ิมเติมจากรายได้งบประมาณ เพ่ือจัดล าดับ   
               ความส าคัญของกิจกรรมให้เป็นไปตามความเร่งด่วนและช่วงเวลา 
 ๒.  ศึกษา วิเคราะห์แหล่งทรัพยากรบุคคล หน่วยงาน องค์กร และท้องถิ่นที่มีศักยภาพให้การสนับสนุน 
               การจัดการศึกษา ตลอดจนติดต่อประสานความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม 
 ๓. จัดท าแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษา โดยก าหนดวิธีการแหล่งสนับสนุน เป้าหมาย เวลา 
               ด าเนินงาน และผู้รับผิดชอบ 
 ๔. เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบและ    
              ด าเนินการในรูปคณะกรรมการ 
 ๕. ปฏิบัติงานอื่น   ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๗.  งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
 ๑. นางกนิษฐา  ศรีทองช่วย  หัวหน้างานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
 ๒. นางสาวอุไร     นิตย์ปราณ  กรรมการ 
 ๓. หัวหน้างานประเมินผลกลุ่มบริหารทุกกลุ่ม กรรมการ 

๔. หัวหน้ากลุ่มสารการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ  กรรมการ    
 ๕. นางสาวธนสิตา   ราชมนตรี  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
 ๑. จัดท าแผนงาน/โครงการ/ปฏิทินปฏิบัติงานของงานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
 ๒. ให้ความรู้และค าปรึกษาในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน 
 ๓. ประสานงานกับกลุม่งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน ในการรวบรวมสารสนเทศของสถานศึกษา 
 ๔. วิเคราะห์ข้อมูลละจัดท าสารสนเทศโรงเรียนเพื่อใช้ในการพัฒนางานของสถานศึกษา 
 ๕. ให้บริการและตอบข้อมูล สถิติด้านต่าง ของโรงเรียนแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและบุคคลทั่วไป 
 ๖. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือจัดท ารายงานประจ าปี 



๖ 
 ๗. ดูแลศูนย์สารสนเทศของสถานศึกษา 

๘. จัดท าโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ตามความต้องการของทางราชการ 
๙. ดูแลและประสานงานระบบเครือข่ายข้อมูลทางการศึกษา 
๑๐. ติดตามประเมินผลและสรุปรายงานผลการด าเนินงานสารสนเทศของโรงเรียน 
๑๑. ด าเนินการระบบ DMC 
๑๒. ปฏิบัติงานอื่น   ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๘.  งานควบคุมภายใน 
 ๑. นางสาวจงดี    ศรีอินทร์  หัวหน้างานควบคุมภายใน 
 ๒. นางประนอม  คงหนู   กรรมการ 
 ๓. นางสาวอิงอร  ชัยเพชร   กรรมการ 
 ๔. นางวิมล  เมืองจันทร์  กรรมการ 
 ๕. นางอัจฉรา     ขาวพุ่ม   กรรมการ 
 ๖. นางสาวธนสิตา    ราชมนตรี  กรรมการ 
 ๗. นางสาวคณาทิพ    เบ่าล่าย                      กรรมการ 
 ๘. นางสาวอุไร    นิตย์ปราณ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 

๑. วิเคราะห์ก าหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในการด าเนินงานของโรงเรียน 
๒. วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในโรงเรียน 
๓. ด าเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
๔. ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและรายงานให้เขตพ้ืนที่ทราบ 
๕. ปฏิบัติงานอื่น   ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๙.  งานยานพาหนะ 
 ๑.  นางวิลาวัณย ์ อ่อนแก้ว  หัวหน้างานยานพาหนะ 
 ๒.  นางสาวศิริพร    กลับแป้น  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
 ๑.  ด าเนินงานการขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง 
 ๒.  ด าเนินการบ ารุงรักษา  ซ่อมแซมรถส่วนกลาง 
 ๓.  ด าเนินการจัดท าเอกสารหลักฐานการใช้รถส่วนกลางและรายละเอียดการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 
 ๔.  ด าเนินงานต่อทะเบียนรถส่วนกลาง 
 ๕.  จัดท าข้อมูลสถิติการใช้รถส่วนกลางและสถิติการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง  ตลอดจนการก าหนดมาตรการ    
               ประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง 

๖. ปฏิบัติงานอื่น   ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑๐  งานสารบรรณ 
 ๑. นางสาวคณาทิพ   เบ่าล่าย   หัวหน้างานสารบรรณ 

๒. นางสาวศิริพร   กลับแป้น   กรรมการและเลขานุการ 
 



๗ 
มีหน้าที่ 
 ๑.  ปฏิบัติงานบริหารงานหนังสือ  เอกสารของสถานศึกษาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
               งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖   
 ๒.  ด าเนินงานประสานราชการกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๓.  ด าเนินงานประสานราชการกับหน่วยงานราชการและเอกชน 
 ๔.  วางแผน  ด าเนินงาน  ประเมิน  รายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มอ านวยการ 
 ๕.  ปฏิบัติงานอื่น   ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑๑.  งานส านักงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

๑. นางสาวญาณิดา    ยิ้มด้วง   หัวหน้างานส านักงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
๒. นางสาวศิริพร    กลับแป้น  กรรมการ 
๓. นางสาวคณาทิพ    เบ่าล่าย   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงานงานส านักงานงบประมาณ 

 ๒. ดูแล รับผิดชอบงานสารบรรณ พัสดุ ของกลุ่มบริหารงานงบประมาณประสานงานในการจัดหา จัดซื้อ     
                  ลงทะเบียน วสัดุ ครุภัณฑ์ให้เป็น ปัจจุบัน 

๑. จัดท าทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร หนังสือราชการ บันทึกข้อความตามระบบ จ่ายเอกสารให้กับกลุ่มงาน  
๒. ติดตาม รวบรวมเรื่องเข้าแฟ้มต่าง   ของกลุ่มบริหารงาน และจัดท าค าสั่งของกลุ่มงาน 

 ๖. จัดเตรียมเอกสารการประชุม ระเบียบวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุม บันทึกการประชุม และ  
               เสนอรายงานการประชุมของกลุ่มบริหารงานบุคคล 

๕. ดูแลการจัดท าแบบฟอร์มต่าง   ของกลุ่มงานให้เป็นระบบ 
๖. ให้บริการข่าวสารแก่ครูและบุคลากร 
๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน   ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑๒.  งานประเมินผลการด าเนินงานกลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ 
๑.นางสาวจงดี     ศรีอินทร์  หัวหน้างานประเมินผลการด าเนินงาน 

       กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ 
 ๒. นางสาวคณาทิพ   เบ่าล่าย   กรรมการ 
 ๓. นางวิมล    เมืองจันทร์  กรรมการ 
 ๔. นางสาวอิงอร    ชัยเพชร   กรรมการ 
 ๕. นางสาวญาณิดา    ยิ้มด้วง   กรรมการ    
 ๖. นางประนอม  คงหนู   กรรมการและเลขานุการ     
มีหน้าที่ 
 ๑.  ออกแบบหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
 ๒.  ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน / โครงการ ของกลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
 ๓.  จัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกลุ่มงานบริหารงบประมาณให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาทราบ 
 ๔.  ปฏิบัติงานอื่น   ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 



๘ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

นายโชติ         จิตขาว    ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
นางวิลาสินี      ปานเพชร   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 นางปิยธิดา    อุ่นปลอด                    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
๑.คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

๑. นางวิลาสินี     ปานเพชร  ประธานกรรมการ   
๒. นางนลกช    เกตุพลสังข์  กรรมการ    
๓. นางเจริญลักษณ์ เหมือนจันทร์  กรรมการ   
๔. นางจ าเริญศรี   หนูฤกษ์   กรรมการ  
๕. นายศรายุทธ   ด้วงทอง   กรรมการ     
๖. นายพรภวิษย์  ทับชุม   กรรมการ 
๗. นางปิยธิดา  อุ่นปลอด   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
 ๑.  วางแผน  นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัตงิานทุกกลุ่มงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ๒.  ประสานความร่วมมือกับกลุ่มอ่ืน   และหน่วยงานภายนอก 
 ๓.  ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน 
 ๔.  ปฏิบัติงานอื่น   ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๒.   งานแผนงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ๑. นายศรายุทธ    ด้วงทอง   หัวหน้างานแผนงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 

๒. นางจ าเริญศรี     หนูฤกษ์   กรรมการ 
๓. นางปิยธิดา     อุ่นปลอด  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
 ๑. ศึกษารวบรวมข้อมูลสารสนเทศ วางแผนการด าเนินงานและจัดท าปฏิทินของกลุ่มงาน 
 ๒. ประสานงานในการก ากับติดตาม โครงการ ของกลุ่มงาน เพ่ือน าเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง   
 ๓. ประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพ่ือประโยชน์ในการน าไปใช้วางแผนพัฒนา 
 ๔. ให้ความร่วมมือกับงานแผนงานโรงเรียนในเรื่องข้อมูลของกลุ่มงาน 
 ๕. ร่วมท าแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการประจ าปี และปฏิทินงานของโรงเรียน 
 ๖. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 ๗. ปฏิบัติงานอื่น   ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๓.  งานอัตราก าลังก าหนดต าแหน่งสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

๑. นางปิยธิดา     อุ่นปลอด  หัวหน้างานอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
๒.  นายศรายุทธ   ด้วงทอง   กรรมการ 
๓.  นายพรภวิษย์   ทับชุม   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. ตรวจสอบข้อมูลจ านวนนักเรียน  ค านวณอัตราก าลังตามสูตร  รายงาน สพม.ทุกวันที่ ๑๐  มิถุนายน 
๒. รายงานอัตราก าลัง วิชาเอกท่ีขาดแคลน  กรอบอัตราก าลัง 



๙ 
๓. เสนอความเห็นในเรื่องอัตราก าลังในการบริหารงานบุคคล 

 ๔. เสนอขอก าหนดต าแหน่งอัตราจ้างของโรงเรียนตามความจ าเป็น 
๕. ด าเนินการสรรหาและแต่งตั้ง ครูอัตราจ้างของโรงเรียน ตามระเบียบวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ในกรณี     
    โรงเรียนด าเนินการเอง 
๖. ด าเนินการในการขอย้ายประจ าปีของครู 
๗. ปฏิบัติงานอื่น   ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔. งานพัฒนาบุคลากร 
๑. นางนลกช   เกตุพลสังข์  หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร 
๒. นางจ าเริญศรี   หนูฤกษ์   กรรมการ 
๓. นางเจริญลักษณ์   เหมือนจันทร์  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. ส ารวจข้อมูล ความจ าเป็นในการพัฒนาครู  จัดท าโครงการพัฒนาครูเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
๒. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมการอบรม ประชุม สัมมนา ทั้งในและนอกหน่วยงานตาม นโยบาย 
    และความต้องการของครูและความจ าเป็นของโรงเรียน 
๓. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรในลักษณะต่าง   เช่น อบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน  

              เชิญวิทยากรให้ความรู้ เป็นต้น 
๔. ส่งเสริมและด าเนินการการขอประเมินเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร 

              ทางการศึกษาพร้อมจัดท าข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
๕. ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๖. จัดท าหลักฐาน ทะเบียน การพัฒนาบุคลากร และรวบรวมเอกสารรายงานผลการพัฒนาของครู 
๗. ปฏิบัติงานอื่น   ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๕. งานสวัสดิการครูและบุคลากร 
๑. นางเจริญลักษณ์   เหมือนจันทร์  หัวหน้างานสวัสดิการครูและบุคลากร  
๒. นางนลกช     เกตุพลสังข์  กรรมการ 
๓. นางจ าเริญศรี   หนูฤกษ์   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. จัดสวัสดิการบ ารุงขวัญบุคลากร จัดเลี้ยงต้อนรับ จัดเลี้ยงส่งบุคลากร 
๒. สนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการยกย่อง ประกาศคุณความดีและจัดให้มีในระดับโรงเรียน 
๓. จัดท าข้อมูลและประกาศเกียรติคุณครูและบุคลากรที่ได้รับการยกย่อง 
๔. ปฏิบัติงานอื่น   ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๖. งานวินัยและการรักษาวินัย 
๑. นางนลกช     เกตุพลสังข์  หัวหน้างานวินัยและการรักษาวินัย 
๒. นางสาวพรจิรา   แก้วย้วน   กรรมการ 

มีหน้าที่ 
 ๑.  การลา   ควบคุมวันลา ข้าราชการครูบุคลากรและลูกจ้าง 

๒.  ควบคุมก ากับการมาปฏิบัติราชการของครู การขออนุญาต ออกจากบริเวณโรงเรียนในวันท าการ 



๑๐ 
๓.  จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างวินัยประจ าปี 
๔.  การด าเนินการทางวินัย ตามระเบียบ ก.ค.ศ.    
๕.  ศึกษากรณีตัวอย่างการท าผิดทางวินัยในหน้าที่ความรับผิดชอบ  เสนอที่ประชุมเพ่ือให้ความรู้และ  

               ป้องกันการกระท าทางวินัยทุกครั้งที่ประชุมประจ าเดือน 
๖. จัดท าหลักฐานการมาปฏิบัติราชการ 
๗. จัดท าทะเบียนข้อมูลการลา 
๘. ปฏิบัติงานอื่น   ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๗. งานบ าเหน็จความชอบ 
๑. นางปิยธิดา  อุ่นปลอด           หัวหน้างานบ าเหน็จความชอบ 
๒. นายศรายุทธ   ด้วงทอง   กรรมการ 
๓. นายพรภวิษย์   ทับชุม   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. ด าเนินการเรื่องการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู 
๒. ด าเนินการเรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือน  เลื่อนค่าจ้าง  ของข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า 
๓. ปฏิบัติงานอื่น   ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๘. งานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 ๑. นางจ าเริญศรี    หนูฤกษ์   หัวหน้างานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 ๒. นางเจริญลักษณ์   เหมือนจันทร์  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
     ๑.  จัดท าทะเบียนประวัติบุคลากร 
      ๒.  ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบ สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
      ๓.  ด าเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาแก่ข้าราชการ    
                ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
       ๔.  จัดทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา เครื่องราชอิสริยาภรณ์                  
                ดิเรกคุณาภรณ์และผู้คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
       ๕.  ตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง ของผู้ขอมีบัตรกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลต่าง   โดยมีเอกสาร   
               หลักฐานที่เกี่ยวข้อง        

๖.  น าเสนอผู้มีอ านาจลงนามในบัตรประจ าตัว โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับโดยคุมทะเบียน ประวัติไว้ 
      ๗.  ส่งคืนบัตรประจ าตัวถึงสถานศึกษา 
๙.  งานวิทยฐานะ/ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

๑. นางปิยธิดา    อุ่นปลอด  หัวหน้างานวิทยฐานะ/ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
๒. นางนลกช     เกตุพลสังข์  กรรมการ 
๓. นายศรายุทธ   ด้วงทอง   กรรมการ 
๔. นางจริยา    สังข์แก้ว   กรรมการ 
๕. นายพรภวิษย์   ทับชุม   กรรมการและเลขานุการ 

 



๑๑ 
มีหน้าที่ 
 ๑. การส ารวจและรวบรวมข้อมูลการขอให้มีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
              การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจหลักเกณฑ์และ วิธีการให้ 
               ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 ๒. รวบรวมแบบเสนอขอรับการประเมินและรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เสนอขอให้มีและ 
               เลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพื่อ   
               ด าเนินการต่อไป 
๑๐.  งานส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคลากร 
 ๑. นายศรายุทธ    ด้วงทอง   หัวหน้างานส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคลากร 
 ๒. นางเจริญลักษณ์   เหมือนจันทร์  กรรมการ      
 ๓. นางจ าเริญศรี    หนูฤกษ์   กรรมการ 

๔. นางปิยธิดา     อุ่นปลอด              กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 

๑.  จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงานงานส านักงานบริหารวิชาการ 
 ๒.  ดูแล รับผิดชอบงานสารบรรณ พัสดุ ของกลุ่มบริหารงานบุคคลประสานงานในการจัดหา จัดซื้อ     
                  ลงทะเบียน วสัดุ ครุภัณฑ์ให้เป็น ปัจจุบัน 

๔. จัดท าทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร หนังสือราชการ บันทึกข้อความตามระบบ จ่ายเอกสารให้กับกลุ่มงาน  
๕. ติดตาม รวบรวมเรื่องเข้าแฟ้มต่าง   ของกลุ่มบริหารงาน และจัดท าค าสั่งของกลุ่มงาน 
๖. จัดเตรียมเอกสารการประชุม ระเบียบวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุม บันทึกการประชุม และ 

เสนอรายงานการประชุมของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๕. ดูแลการจัดท าแบบฟอร์มต่าง   ของกลุ่มงานให้เป็นระบบ 
๖. ให้บริการข่าวสารแก่ครูและบุคลากร 
๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน   ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑๑.  งานประเมินผลการด าเนินงานกลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
๑.นางจ าเริญศรี   หนูฤกษ์   หัวหน้างานประเมินผลการด าเนินงาน 

       กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
๒. นางเจริญลักษณ์   เหมือนจันทร์  กรรมการ 
๓. นางปิยธิดา    อุ่นปลอด  กรรมการ    
๔. นายศรายุทธ    ด้วงทอง   กรรมการ 
๕. นางนลกช     เกตุพลสังข์  กรรมการ 
๖. นายพรภวิษย์    ทับชุม   กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที่ 
 ๑.  ออกแบบหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
 ๒.  ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน / โครงการ ของกลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
 ๓. จัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนนิงานของกลุ่มงานบริหารงานบุคคล ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาทราบ 
 ๔. ปฏิบัติงานอ่ืน   ตามที่ได้รับมอบหมาย 



๑๒ 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

นางวิลาสินี     ปานเพชร    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
นายภานุวัฒน์   ปะรา    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ                                                         

๑.คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ 
๑. นางวิลาสินี     ปานเพชร  ประธานกรรมการ   
๒. นางอัจฉราพรรณ หอยนกคง  กรรมการ    
๓. นางประนอม    คงหนู   กรรมการ   
๔. นายห่วง     ฆังคสุวรรณ  กรรมการ  
๕. นายพัฒนพงษ์ อนันต์   กรรมการ     
๖. นางสาวญาณิดา ยิ้มด้วง   กรรมการ 
๗. นายวีระ   เสาวโค   กรรมการ 
๘. นางอัจฉรา  ขาวพุ่ม   กรรมการ 
๙. นายภัคฐาพงศ์ แสงทอง   กรรมการ 
๑๐.นายปิยะ    คงอุบล   กรรมการ 
๑๑.นายพรภวิษย์ ทับชุม   กรรมการ 
๑๒.นางเรณ ู  เรืองมาก  กรรมการ 
๑๓.นายชาญวิทย์ สีนาค   กรรมการ 
๑๔.นางวิลาวัณย ์ อ่อนแก้ว  กรรมการ 
๑๕. นายภานุวัฒน์    ปะรา   กรรมการและเลขานุการ 
๑๖. นางส าอางค์    รัตนพันธุ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

มีหน้าที่ 
๑. วางแผนนิเทศ ก ากับติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานทุกงานในกลุ่มบริหารวิชาการ 
๒. บริหารและจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
๓. บริหารหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนรู้โดยค านึงถึงผู้เรียนเป็นส าคัญ อย่างมีคุณภาพและ มี   

              ประสิทธิภาพ 
๔. ประสานการด าเนินงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการพัฒนาคุณภาพ 

               การศึกษา 
๕. ประสานการด าเนินงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการพัฒนาคุณภาพ   

               การศึกษา 
๖. ร่วมวางแผน จัดท างาน/โครงการ/กิจกรรมเพ่ือบริหารกลุ่มบริหารวิชาการให้มีประสิทธิภาพ 
๗. ประสานการจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารวิชาการให้มีประสิทธิภาพ 
๘. รวบรวม สรุปผล และประเมินผลการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมของกลุ่มบริหารวิชาการเพ่ือ   

               รายงาน และเผยแพร่ 
๙. ปฏิบัติงานอื่น  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 



๑๓ 
๒. งานแผนงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๑. นางส าอางค์  รัตนพันธ์  หัวหน้างานแผนงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
๒. นางอัจฉราพรรณ   หอยนกคง  กรรมการ 
๓. นางสาวกานต์รวี จันทร์อักษร  กรรมการ 
๔. นางวิลาวัณย์   อ่อนแก้ว  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. ด าเนินการเกี่ยวกับการท าแผนงาน โครงการ ของกลุ่มบริการวิชาการ 
๒. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับการท าแผนงาน โครงการ   
๓. ประสานงาน ดูแล ติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ของกลุ่มบริการวิชาการ 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน   ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓. งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑. นายภานุวัฒน์   ปะรา   หัวหน้างานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒. นางอัจฉราพรรณ    หอยนกคง  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
๓. นางประนอม    คงหนู   หวัหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
๔. นายห่วง     ฆังคสุวรรณ  หัวหน้ากลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕. นายพัฒนพงษ์     อนันต์   หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๖. นางสาวญาณิดา    ยิ้มด้วง   หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
๗. นายวีระ     เสาวโค   หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ 
๘. นางอัจฉรา     ขาวพุ่ม   หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ 
๙. นายภัคฐาพงศ์   แสงทอง   หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
๑๐. นายปิยะ     คงอุบล   หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
๑๑. นางส าอางค์    รัตนพันธ์  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอน 
๒. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้และด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน ด าเนินวิเคราะห์     
     หลักสูตรและจัดท าหลักสูตรสาระการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ 
๓.  จัดอัตราก าลังของของครูปฏิบัติงานสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๔. ประสานงานกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดท าโครงสร้างรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ในรายวิชา    
    ที่สอนดูแลและประสานงานจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่   
    รับผิดชอบให้เป็นไปตามหลักการของหลักสูตรและนโยบายของสถานศึกษา 
๕. ประสานงานจัดท าและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน ดูแลและ   
    ด าเนนิการการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนให้เป็นไปตามระเบียบว่าดว้ยการวัดผลและประเมินผล    
    ทางการศึกษา 

  ๖. ประสานงานการจัดท าข้อสอบ จัดเก็บข้อสอบ และด าเนินการจัดสอบให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการ 
              วัดผลและประเมินผลการศึกษา ดูแลและด าเนินการตรวจสอบความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไป    
              ตาม ระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา 



๑๔ 
๗. ติดตามดูแลและด าเนินการการสอบแก้ตัวและจัดสอนซ่อมเสริมเพ่ือสอบแก้ตัวเมื่อนักเรียนติด ๐ ร มส. มผ.     
    ใหเ้ป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษาและแนวปฏิบัติของโรงเรียน 
๘. ประสานงานด้านการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรและเสริมหลักสูตรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา    
    เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
๙. จัดครูเข้าสอนแทนเมื่อครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ลาหรือไปราชการ 
๑๐.จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑๑.พัฒนาศูนย์สื่อ ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ และบริการแก่นักเรียน 
๑๒.จัดกิจกรรมวิชาการท่ีหลากหลายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 
๑๓.จัดท าสารสนเทศของกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนางานให้มี     
     ประสิทธิภาพ 
๑๔.ติดตามประเมินผล และสรุปรายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑๕.ปฏิบัติงานอื่น   ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔. งานพัฒนาหลักสูตร  
๑. นายภานุวัฒน์  ปะรา      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร 
๒. วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ    

  ๑. นายศรายุทธ   ด้วงทอง      (ภาษาไทย)  กรรมการ 
  ๒. นางบังอร  ทองสง       (คณิตศาสตร์) กรรมการ 
  ๓. นางสาวพัชราพรรณ   เม่าน้ าพราย (วิทยาศาสตร์) กรรมการ 
  ๔. นายชนสรณ์      ศรีเกตุ      (สังคมศึกษาฯ)   กรรมการ 
  ๕. นางสาวกาญจนา  จิตตะโสภา       (ภาษาต่างประเทศ) กรรมการ  
  ๖. นายเอกชัย สังดุก       (ศิลปะ)  กรรมการ  
  ๗. นางอัจฉรา   ขาวพุ่ม       (การงานอาชีพ) กรรมการ 
  ๘. นายพยุงศักดิ์    หนูด้วง      (สุขศึกษาฯ)  กรรมการ 

๓. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ    กรรมการ 
๔. หัวหน้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพ   กรรมการ 

     ด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  
๕. นางวิลาวัณย์  อ่อนแก้ว     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑.  จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม และ ปฏิทินปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
๒. ศึกษา วิเคราะห์เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  (ปรับปรุง พ.ศ.      
    ๒๕๖๐) และข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับสภาพปัญหาและความต้องการของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น 
๓. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมินสถานภาพของสถานศึกษา เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ    
    เป้าหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
๔. ประสานงานและจัดท าโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ หลักสูตรแกนกลาง  
    การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และ วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย        
    คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของสถานศึกษา 



๑๕ 
๕. ประสานงานและจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๖. ประสานงานในการน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามตารางสอน จัดท าแบบบันทึก การ     
    เรียนการสอน และบริหารจัดการการใช้หลักสูตรอย่างเหมาะสม 
๗. นิเทศการใช้หลักสูตรและให้ค าแนะน า ช่วยเหลือด้านการเรียนการสอนแก่ครู 
๘. ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 
๙. ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตร 
๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน   ตามที่ได้รับมอบหมาย  

๕. งานจัดการเรียนการสอน 
๑. นางอัจฉราพรรณ   หอยนกคง   หัวหน้างานการจัดการเรียนการสอน 
๒. นางสาวญาณิดา    ยิ้มด้วง    กรรมการ 
๓. นางสาวพิมพ์ชนก   เลาแก้ว    กรรมการ 
๔. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ   กรรมการ 
๕. หัวหน้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพ  กรรมการ 

              ด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖. นางสาวกานต์รวี จันทร์อักษร   กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที่ 
๑. จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม และ ปฏิทินปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอน 
๒. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดอัตราก าลังเพ่ือน ามาจัดตาราสอนจากหัวหน้ากลุ่ม  

               สาระการเรียนรู้  
๓. ประสานงาน ดูแลการจัดตารางสอนทุกภาคเรียน และรวบรวมตารางสอนคร ูตารางการใช้ห้องเรียและ       
     ตารางเรียนของนักเรียน 
๔. พัฒนางานจัดตารางสอนให้มีประสิทธิภาพ 

    ๕. ประสานงานในการน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามตารางสอน จัดท าแบบบันทึก       
               การเรียน การสอน และบริหารจัดการการใช้หลักสูตรอย่างเหมาะสม 

๖. ประสานงานการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์เพ่ือการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมี        
              ประสิทธิภาพ 

๗. จัดกิจกรรมเรียนเสริม ตามศักยภาพของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุจุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษา 
๘. ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการด าเนินงานจัดการเรียนการสอน 
๙. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน   ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๖.  งานทะเบียนนักเรียน 
 ๑. นางเรณู     เรืองมาก  หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน 
 ๒. นางสาวญาณิดา   ยิ้มด้วง   กรรมการ 
 ๓. นางกนิษฐา    ศรีทองช่วย  กรรมการ 

๔. นางบังอร     ทองสง   กรรมการและเลขานุการ 
 
 



๑๖ 
มีหน้าที่ 

๑. จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงานทะเบียนนักเรียน 
๒. ออกเลขประจ าตัวนักเรียนที่เข้าใหม่ 
๓. จัดท าและรวบรวมข้อมูลประวัตินักเรียน บันทึกข้อมูลประวัติลงโปรแกรม SGS 
๔. จัดท าสถิติจ านวนนักเรียนและการจ าหน่ายนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
๕. จัดท าทะเบียนรายชื่อนักเรียนตามชั้นเรียน ส าหรับการใช้งานและบริการแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
๖. จัดท าทะเบียนนักเรียนที่แขวนลอย  
๗. จัดท าแบบฟอร์มและใบค าร้องในการด าเนินงานทุกประเภทของงานทะเบียนนักเรียน 
๘. จัดรวบรวมสมุดรายงานผลการเรียน เพ่ือน าเสนอผู้บริหารสถานศึกษาลงนาม 
๙. จัดท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ประกาศนียบัตรของ 
๑๐.นักเรียนที่จบการศึกษา (ปพ. ๒)  แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา  (ปพ.๓)  และใบรับรองผลการศึกษา  (ปพ.๗) 
๑๑.ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา 
๑๒.ตรวจสอบการจบหลักสูตรเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อกลุ่มบริหาร 
๑๓.ติดตามประเมินผล และสรุปรายงานผลการด าเนินงานของงานทะเบียน 
๑๔.ปฏิบัติงานอื่น   ตามที่ได้รับมอบหมาย  

๗.  งานวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
 ๑. นางบังอร     ทองสง   หัวหน้างานทะเบียนและงานวัดผลทางการศึกษา 
 ๒. นางสาวญาณิดา   ยิ้มด้วง   กรรมการ 
 ๓. นางกนิษฐา    ศรีทองช่วย  กรรมการ 
 ๔. นางสาวพิมพ์ชนก เลาแก้ว   กรรมการ 

๕. นางเรณู     เรืองมาก  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 

๑. จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงานของงานวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา 
๒. ก าหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา 
๓. ให้ความรู้เกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนแก่ครู นักเรียน และผู้ปกครอง 
๔. พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน 

 ๕. ประสานงานจัดท า จัดเก็บข้อสอบ และด าเนินการในการจัดสอบให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการ  
              วัดผลและประเมินผลทางการศึกษา 

๖. ด าเนินการเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลประเมินผล       
              การเรียนและตามแนวปฏิบัติของสถานศึกษา 

๗. จัดท าตารางสอบระหว่างภาค ปลายภาคเรียนและตารางการสอบแก้ตัว 
๘. ส ารวจรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา และประกาศรายชื่อ   

              นักเรียนที่ไม่มีสิทธิสอบ 
๙. ด าเนินการเกี่ยวกับนักเรียนที่ไม่มีสิทธิสอบ หรือมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 
๑๐. ตรวจสอบและรวบรวมแบบบันทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑๑. จัดท าระบบฐานข้อมูลการวัดผลประเมินผลทางการเรียน 



๑๗ 
๑๒. รวบรวมผลการเรียนทุกรายวิชาของนักเรียน และบันทึกผลในแบบรายงานการพัฒนาคุณภาพ  

                 ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  (ปพ.๖) 
๑๓. ด าเนินการประกาศผลการสอบปลายภาคและการสอบแก้ตัว 
๑๔. ประสานงานกับครูที่ปรึกษาในการรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบ 
๑๕. จัดท าข้อมูล สถิติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแยกตามระดับชั้นและกลุ่มสาระการ    

                 เรียนรู้เพื่อเป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์และการพัฒนา 
๑๖. ดูแลและประสานงานกับครูผู้สอนและครูที่ปรึกษาในการสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง    

                ประสงค์ การประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ การประเมินกิจกรรม    
                 สาธารณประโยชน์ ของนักเรียน 

๑๗. จัดท าหลักฐานผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น และรายงานผลการเรียนของนักเรียนส่ง    
                หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

๑๘. จัดท าและตรวจสอบค่า GPA และ PR ของนักเรียน 
๑๙.จัดเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน ตามแนวทางท่ี    

                หนว่ยงานต้นสังกัดก าหนด  
๒๐.ปฏิบัติงานอื่น   ตามที่ได้รับมอบหมาย  

๘. งานสื่อ นวัตกรรม  วิจัย และแหล่งเรียนรู้  
๑. นายชาญวิทย์    สีนาค   หัวหน้างานสื่อ นวัตกรรม วิจัย และแหล่งเรียนรู้ 
๒. นางสาวคณาทิพ     เบ่าล่าย   กรรมการ 
๓. นายศรายุทธ    ด้วงทอง   กรรมการ  
๔. นายกฤษฎา     ขันธ์ทอง   กรรมการ 
๕. นายพรภวิษย์    ทับชุม   กรรมการและเลขานุการ                                                     

มีหน้าที่ 
๑. จัดท า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน 
๒. ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนและการ     

                บริหารงานวิชาการ  
๓. ส่งเสริม สนับสนุนการผลิต พัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน และการประกวดสื่อ นวัตกรรม ของครู 
๔. ประสานการจัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนางานด้านวิชาการ 
๕. จัดท าทะเบียน สื่อ นวัตกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้และสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน 
๖. รวบรวมข้อมูล สถิติการใช้สื่อ นวัตกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน 
๗. ประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
๘. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา 
๙. ส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างหลากหลายในทุกกลุ่มสาระ        

การเรียนรู้  
๑๐.  จัดหาเอกสารงานวิจัย เพ่ือส่งเสริมการท าผลงานทางวิชาการของครู 
๑๑.  ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกแก่ครูในการท าวิจัยในชั้นเรียนและวิจัยการศึกษา 
๑๒.  ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของครู 



๑๘ 
๑๓.  รวบรวมผลการด าเนินงานวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของครู และจัดท าท าเนียบงานวิจัย           

 เพ่ือเผยแพร่ผลงาน  
๑๔. ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการด าเนินงานวิจัยทางการศึกษา 
๑๕. ประสานงานการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศทางวิชาการเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๑๖. ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการด าเนินงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง    

                การศึกษาและแหล่งเรียนรู้  
๑๗. ปฏิบัติงานอื่น   ตามที่ได้รับมอบหมาย  

๙. งานห้องสมุด  
๑. นางอัจฉราพรรณ   หอยนกคง   หัวหน้างานห้องสมุด 
๓. นางสาวพรจิรา แก้วย้วน   กรรมการ 
๔. นายศรายุทธ  ด้วงทอง   กรรมการและเลขานุการ                                              

มีหน้าที่ 
๑. จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม และปฏิทินการปฏิบัติงาน ของงานห้องสมุด  
๒. ดูแลและจัดห้องสมุดให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
๓. จัดหาหนังสือเพ่ือการศึกษาค้นคว้าของครู นักเรียน และบุคคลทั่วไป 
๔.  จัดท าระเบียบและข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุดส าหรับครูและนักเรียน 

      ๕.   ให้บริการข่าวสาร ข้อมูล และแหล่งเรียนรู้เพ่ือการศึกษาค้นคว้าแก่นักเรียน ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง    
                ตลอดจนชุมชนที่สนใจ  
 ๖.ให้ความรู้ / ค าแนะน าเกี่ยวกับการบริการ และ การใช้ห้องสมุดแก่ครูและนักเรียน 
  ๗.ติดตามประเมินผล และสรุปรายงานผลการด าเนินงานของงานห้องสมุด 
  ๘. ปฏิบัติงานอื่น   ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑๐. งานนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้  

๑. นายภานุวัฒน์   ปะรา  หัวหน้างานนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ 
๒. นางอัจฉราพรรณ    หอยนกคง หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
๓. นางประนอม    คงหนู  หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
๔. นายห่วง     ฆังคสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕. นายพัฒนพงษ์     อนันต์  หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๖. นางสาวญาณิดา    ยิ้มด้วง  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
๗. นายวีระ     เสาวโค  หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ 
๘. นางอัจฉรา     ขาวพุ่ม  หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ 
๙. นายภัคฐาพงศ์   แสงทอง  หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
๑๐. นายปิยะ     คงอุบล  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
๑๑. นางส าอางค์    รัตนพันธ์ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. จัดท า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน 
๒. จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา  



๑๙ 
๓. ประสานงานการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลายและเหมาะสมกับ  

               สถานศึกษา  
๔. ประสานงานให้กลุ่มสาระการเรียนรู้มีการนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร 
๕.  ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการด าเนินงานงานนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ 
๖.  ปฏิบัติงานอื่น   ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑๑. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑. นายปิยะ     คงอุบล   หวัหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
๒. นายห่วง     ฆังคสุวรรณ  กรรมการ 
๓. นายดุลภัทร    คุรุการเกษตร  กรรมการ 
๔. นายพัฒนพงษ์     อนันต์   กรรมการ 
๕. นางเรณู     เรืองมาก  กรรมการ 
๖. นางสาวจงดี    ศรีอินทร์  กรรมการ 
๗. นางจ าเริญศรี    หนูฤกษ์   กรรมการ 
๘. นางวิลาวัณย์    อ่อนแก้ว  กรรมการและเลขานุการ    

หน้าที่ 
๑. จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงานของงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๒. ด าเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรและนโยบายของสถานศึกษา 
๓. ประสานงานในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และดูแลการด าเนินการจัด   

              กิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษา 
๔. ให้ค าปรึกษาและร่วมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาตามท่ีได้รับ    
    มอบหมาย 
๕. ดูแลและประสานงานในการวัดผลประเมินผลและรายงานผลการเรียน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      
    ตามหลักสูตร 
๖. ติดตามประเมินผล และสรุปรายงานผลการด าเนินงานของงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๗. ปฏิบัติงานอื่น   ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑๒. งานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
 ๑. นายพรภวิษย์    ทับชุม   หัวหน้างานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริย 
       ภาพด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

๒. นายห่วง    ฆังคสุวรรณ  รองหัวหน้างานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริย 
       ภาพด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

๓. นางสุรีภรณ ์  ฆังคสุวรรณ  กรรมการ 
๔. นายชาญวิทย์      สีนาค   กรรมการ 
๕. นายภานุวัฒน์   ปะรา   กรรมการ 
๖. นางวิมล  เมืองจันทร์  กรรมการ 
๗. นางสาวอุไร     นิตย์ปราณ  กรรมการ  
๘. นางสาวธนสิตา ราชมนตรี  กรรมการ 



๒๐ 
๙. นางสาวจงดี    ศรีอินทร์  กรรมการ 
๑๐. นางสรัณยา    เรืองพุฒ   กรรมการ 
๑๑. นางวิลาวัณย ์ อ่อนแก้ว  กรรมการ 
๑๒. นางจริยา  สังข์แก้ว   กรรมการ 
๑๓.นางกนิษฐา  ศรีทองช่วย  กรรมการ 
๑๔.นางสาวคณาทิพ   เบ่าล่าย   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงานงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพ 
      ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒.  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ 

                คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
๓.  จัดกิจกรรมทางวิชาการภายในโรงเรียนและส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก 
๔.   ประสานงานกับฝ่ายต่าง   ในการด าเนินงานของโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพ   

           ด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในและนอกโรงเรียน 
๕.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓. งานโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย     
      (โครงการ วมว. – ม. ทักษิณ  โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม) 

๑.  นายโชติ     จิตขาว   ประธานกรรมการ 
๒.  นางวิลาสินี    ปานเพชร  รองประธานกรรมการ 
๓.  นางสาวลัดดา    แสงจันทร์  รองประธานกรรมการ 
๔.  นางประนอม    คงหนู   กรรมการ 
๕.   นายพรภวิษย์   ทับชุม   กรรมการ 
๖.  นางจริยา    สังข์แก้ว   กรรมการ 
๗.  นางเรณู     เรืองมาก  กรรมการ 
๘.  นายชาญวิทย์    สีนาค   กรรมการ 
๙.  นางสาวคณาทิพ    เบ่าล่าย   กรรมการ 
๑๐.นางอัจฉราพรรณ   หอยนกคง  กรรมการ 
๑๑.นายภานุวัฒน์   ปะรา   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
    ๑. ก าหนดนโยบายการบริหารงาน โครงการ  วมว.- โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม  
    ๒. วางแผนพัฒนา โครงการ  วมว.- โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 
    ๓. ก ากับดูแลการด าเนินงานของโครงการ วมว. - โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 
    ๔. ประสานงานระหว่างโรงเรียนกับโครงการ วมว. – ม. ทักษิณ  
  ๕. ปฏิบัติงานอื่น   ที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับโครงการ วมว.  – โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 
 
 
 



๒๑ 
๑๔. งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

๑. นางวิลาวัณย์    อ่อนแก้ว  หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
๒. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ  กรรมการ 
๓. หัวหน้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยะภาพ 

       ด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
 ๔. นางสาวกานต์รวี จันทร์อักษร  กรรมการ 

๕. นางส าอางค์    รัตนพันธ์  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 

๑. จัดท าแผนงานโครงการ กิจกรรมและ ปฏิทินปฏิบัติงานงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันและทดสอบความรู้ทางวิชาการของสถาบันอ่ืนทาง

วิชาการในทุกระดับ 
๓. ส่งเสริม พัฒนา ให้ความรู้กับนักเรียนก่อนที่จะเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการกับสถาบันอ่ืน 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน   ตามที่ได้รับมอบหมาย  

๑๕. งานการศึกษาภาคบังคบัและการรับนักเรียน  
๑. นางเรณ ู  เรืองมาก  หัวหน้างานการศึกษาภาคบังคับและรับนักเรียน 
๒. หัวหน้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยะภาพ 

         ด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ   
๓. นางสุรีภรณ ์  ฆังคสุวรรณ  กรรมการ     
๔. นายภานุวัฒน์   ปะรา   กรรมการ 
๕. นางบังอร     ทองสง   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. จัดท าแผนงานโครงการ กิจกรรมและ ปฏิทินปฏิบัติงาน งานการศึกษาภาคบังคับและรับนักเรียน 
๒. ประสานการด าเนินงานแบ่งเขตพ้ืนที่บริการร่วมกับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๓. ประสานงานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน 
๔. ประสานงานกับคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนเพื่อทราบข้อมูล และรายละเอียดการรับ นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ของปีการศึกษานั้น   
๕. ก าหนดแนวปฏิบัติ ขั้นตอนและวิธีการรับนักเรียนของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายการรับนักเรียนจาก

หน่วยงานต้นสังกัด 
๖. จัดท าคู่มือการรับนักเรียนพร้อมใบสมัครเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจ 
๗. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง   ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน 
๘. ร่วมเป็นคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน 
๙. ประสานงานกับฝ่ายบริหาร จัดท าค าสั่งแต่งตั้งกรรมการรับนักเรียนในหน้าที่ต่าง   ตามที่ก าหนด 
๑๐. จัดนักเรียนเข้าชั้นเรียนตามศักยภาพของนักเรียนและตาความเหมาะสม 
๑๑. รายงานผลการรับนักเรียนเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดตามระยะเวลาที่ก าหนด 
๑๒. ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 

  ๑๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน   ตามที่ได้รับมอบหมาย  



๒๒ 
๑๔. งานแนะแนว  

๑. นายปิยะ     คงอุบล   หัวหน้างานแนะแนว 
๒. นายดุลภัทร  คุรุการเกษตร  กรรมการ    

มีหน้าที่ 
๑. จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงานงานแนะแนว 
๒. จัดทะเบียนสะสมของนักเรียนทุกระดับชั้น  
๓. จัดบริการแนะแนวแก่นักเรียน ๕ บริการ ได้แก่ การรวบรวมข้อมูล การให้ค าปรึกษาเรื่องต่าง   การ

บริการสนเทศ การจัดวางตัวบุคคล และการติดตามผลแก่บุคลากรของโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียน 
๔. จัดกิจกรรมแนะแนวนักเรียนทุกระดับชั้น 
๕. จัดกิจกรรม ดูแลส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเรียนร่วม 
๖. สนับสนุนและเป็นแกนหลักในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับชั้นและระดับ 

สถานศึกษา 
๗. ติดต่อประสานงานกับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือความ

ร่วมมือในการด าเนินงานแนะแนว 
๘.  ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษา ครูประจ าวิชา หัวหน้าระดับ และงานปกครองในการดูแล

แก้ไขพัฒนานักเรียน 
๙. จัดท าระเบียนพฤติกรรมของนักเรียน และบันทึกข้อมูลเก็บไว้อย่างเป็นระบบ 
๑๐. จัดท าและรวบรวมข้อมูล สถิติ เกี่ยวกับประวัติของผู้ปกครองนักเรียนเพื่อการดูแลนักเรียน 
๑๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
๑๒. ประสานงานกับกลุ่มบริหารวิชาการในการจัดให้นักเรียนเลือกวิชาเรียนและเลือกแนวทาง การศึกษาต่อ 
๑๓.จัดรวบรวมข้อมูล สถิติ ผลการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบการศึกษา 
๑๔.แนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามโรงเรียน 
      ต่าง   เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา ตามโครงการแนะแนวสัญจร 
๑๕.พัฒนาศูนย์สื่อและแหล่งเรียนรู้ของงานแนะแนว 

   ๑๖.พิจารณานักเรียนในการให้ทุนการศึกษาและกองทุนกู้ยืมเรียน 
๑๗.จัดหาทุนการศึกษา และประสานการด าเนินงานมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนตามความ เหมาะสม    
      และจัดหารายได้ในช่วงปิดภาคให้แก่นักเรียนที่ขัดสน  
๑๘.ติดตามประเมินผล และสรุปรายงานผลการด าเนินงานของงานแนะแนว 
๑๙.ปฏิบัติงานอื่น   ตามที่ได้รับมอบหมาย  

๑๕. งานส านักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
๑. นางวิลาวัณย์   อ่อนแก้ว  หัวหน้างานส านักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
๒. นางอัจฉราพรรณ   หอยนกคง  กรรมการ 
๓. นางสาวกานต์รวี จันทร์อักษร  กรรมการ 
๔. นางส าอางค์  รัตนพันธ์  กรรมการและเลขานุการ 

 
 



๒๓ 
มีหน้าที่ 

๑. ดูแล รับผิดชอบงานสารบรรณ พัสดุ ของกลุ่มบริหารวิชาการ 
๒. จัดท าทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร หนังสือราชการ บันทึกข้อความตามระบบ จ่ายเอกสารตาม หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ติดตาม เก็บเรื่องเข้าแฟ้มต่าง  ของกลุ่มบริหารงาน และจัดพิมพ์ค าสั่งของกลุ่มงาน 
๓. จัดเตรียมเอกสารการประชุม ระเบียบวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุม บันทึกการประชุม และเสนอ

รายงาน 
๔. จัดพิมพ์เอกสารของกลุ่มบริหารวิชาการ และ รับ – ส่งหนังสือราชการ 
๕. ดูแลการจัดท าแบบฟอร์มต่าง  ของกลุ่มงานให้เป็นระบบ 
๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน   ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๑๖. งานประเมินผลการด าเนินงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
๑. นางส าอางค์  รัตนพันธ์   หัวหน้างานประเมินผลการด าเนินงาน       
                                                                         กลุ่มบริหารวิชาการ 
๒. นางอัจฉราพรรณ   หอยนกคง   กรรมการ 
๒. นางสาวกานต์รวี จันทร์อักษร   กรรมการ 
๔. นางวิลาวัณย์   อ่อนแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
 ๑.  ออกแบบหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
 ๒.  ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน / โครงการ ของกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
 ๓. จัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนนิงานของกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
                ทราบ 
 ๔. ปฏิบัติงานอื่น   ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

นางสาวลัดดา    แสงจันทร์  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
นายทิวานนท์     สูบผอม   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

๑. คณะกรรมการบริหารงานทั่วไป 
๑. นางสาวลัดดา   แสงจันทร์  ประธานกรรมการฯ 
๒. นายมงคล    สืบวงศ ์   กรรมการ 
๓. นางเรวดี    ดีกล่อม   กรรมการ 
๔. นางสาวอุไร     นิตย์ปราณ  กรรมการ 
๕. นางสาวพัชราพรรณ   เม่าน้ าพราย  กรรมการ 
๖. นางสาวกาญจนา   จิตตะโสภา  กรรมการ 
๗. นายวีระ  เสาวโค   กรรมการ 
๘. นายเชี่ยวชาญ  ไพรพฤกษ์  กรรมการ 
๙. นายกฤษฎา  ขันธ์ทอง   กรรมการ 
๑๐. นางพนิดา  สุขพงษ์   กรรมการ 
๑๑. นายพยุงศักดิ์ หนูด้วง   กรรมการ 
๑๒. นางกนิษฐา  ศรีทองช่วย  กรรมการ 
๑๓. นางสาวศิริพร   กลับแป้น  กรรมการ 
๑๔.นายทิวานนท์   สูบผอม   กรรมการและเลขานุการ 
๑๕.นางสาวธนสิตา    ราชมนตรี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. วางแผนนิเทศ ก ากับติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานทุกงานในกลุ่มบริหารวิชาการ 
๒. บริหารและจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
๓. บริหารหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนรู้โดยค านึงถึงผู้เรียนเป็นส าคัญ อย่างมีคุณภาพและ มี   

              ประสิทธิภาพ 
๔. ประสานการด าเนินงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการพัฒนาคุณภาพ 

               การศึกษา 
๕. ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน    

               และสถาบันต่าง    
๖. ประสานการด าเนินงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการพัฒนาคุณภาพ   

               การศึกษา 
๗. ร่วมวางแผน จัดท างาน/โครงการ/กิจกรรมเพ่ือบริหารกลุ่มบริหารวิชาการให้มีประสิทธิภาพ 
๘. ประสานการจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารวิชาการให้มีประสิทธิภาพ 
๙. รวบรวม สรุปผล และประเมินผลการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมของกลุ่มบริหารวิชาการเพ่ือ   

               รายงาน และเผยแพร่ 
๑๐. ปฏิบัติงานอื่น  ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 



๒๕ 
๒. งานแผนงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

๑. นางสาวธนสิตา    ราชมนตรี  หัวหน้างานแผนงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
๒. นายกิตติศักดิ์  สงสม   กรรมการ 
๓. นายพัฒนพงษ์ อนันต์   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑.  วางแผน  นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานทุกกลุ่มงานในกลุ่มบริหารงบประมาณ 
๒.  ประสานความร่วมมือกับกลุ่มอ่ืน   และหน่วยงานภายนอก 
๓.  ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน 
๔.  ปฏิบัติงานอื่น   ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓. งานบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม 
๑. นายมงคล     สืบวงศ ์   หัวหน้างานบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม 
๒. นายพยุงศักดิ์  หนูด้วง   กรรมการ 
๓. นายภัคฐาพงศ์   แสงทอง   กรรมการ 
๔. นายกิตติศักด์ิ  สงสม   กรรมการ 
๕. นายวีระ  เสาวโค   กรรมการ 
๖. นายณัฐนุกรณ์     เกลาฉีด   กรรมการ 

   ๗. นายสุทิน    พูลเงิน   กรรมการ 
   ๘. นายครรชิต    นิ่มคร   กรรมการ 
  ๙. นางสาวสุกัญญา    ยะปะเภา  กรรมการ 
   ๑๐.นายเชี่ยวชาญ ไพรพฤกษ์  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
 ๑.  วางแผน  นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมด้านความ 
               สะอาดของอาคารสถานที่ และบริเวณโรงเรียน 
 ๒.  ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานบรรยากาศและ   
               สิ่งแวดล้อม 
 ๓.  สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิานบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมด้านความสะอาดของอาคารสถานที่ และ  
               บริเวณโรงเรียน 
 ๔.  ประสานงาน  ด าเนินการ  และติดตาม  ควบคุม  ประหยัดพลังงาน  ตามมาตรการประหยัดพลังงานของโรงเรียน 
 ๕.  รณรงค์และรักษาความสะอาดในโรงเรียน 

๖.  ปฏิบัติงานอื่น   ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๔. งานอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค 

๑. นายทิวานนท์    สูบผอม   หัวหน้างานอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค 
๒. นายพัฒนพงษ์ อนันต์   กรรมการ 
๓. นายชาญวิทย ์ สีนาค   กรรมการ 
๔. นางจงดี     ศรีอินทร์  กรรมการ 
๕. นายศรายุทธ  ด้วงทอง   กรรมการ 



๒๖ 
  ๖. นายกฤษฎา  ขันธ์ทอง   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 

๑. วางแผน  นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานในกลุ่มอาคารสถานที่และระบบ       
    สาธารณูปโภค 
๒. จัดท าแผนงาน โครงการงานระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน 
๓. วางแผนดูแล  ควบคุมและซ่อมแซมปรับปรุงงานสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนใช้งานเป็นปกติ 

 ๔.  สรุปรายงานการดูแล ซ่อมแซม ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคประจ าปีการศึกษา  เพ่ือเสนอต่อผู้บริหาร 
๕. ปฏิบัติงานอื่น   ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๕. งานประชาสัมพันธ์ 
๑. นายกฤษฎา  ขันธ์ทอง   หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
๒. นายชาญวิทย์    สีนาค   กรรมการ 
๓. นางจริยา      สังข์แก้ว   กรรมการ 
๔. นายชนสรณ ์  ศรีเกตุ   กรรมการ 
๕. นายศรายุทธ    ด้วงทอง   กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที่ 
 ๑.  วางแผน  นิเทศ  ก ากับ  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 
 ๒.  ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 
 ๓.  สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิานในกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 
 ๔.  วางแผนและด าเนินงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 
 ๕.  จัดท าเอกสาร  วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
 ๖.  เผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียนและชุมชน 
 ๗.  ปฏิบัติงานอื่น   ที่ได้รับมอบหมาย 
๖. งานสัมพันธ์ชุมชน 

๑. นางสาวกาญจนา    จิตตะโสภา  หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน 
๒. นางเจริญลักษณ์   เหมือนจันทร์  กรรมการ 
๓. นางจ าเริญศรี   หนูฤกษ์   กรรมการ 
๔. นางนลกช    เกตุพลสังข์  กรรมการ 
๕. นางส ารวย  ดาวดวง   กรรมการ 
๖. นางเรณ ู  เรืองมาก  กรรมการ 
๗. นางพรทิพย์  เสาวโค   กรรมการ 
๙. นางเรวดี         ดีกล่อม   กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที่ 
๑. วางแผน  นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานในกลุ่มงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง   

โรงเรียนกับชุมชน 
๒. ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง    

โรงเรียนกับชุมชน 



๒๗ 
 ๓.  สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิานในกลุ่มงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
 ๔.  ปฏิบัติงานอื่น   ที่ได้รับมอบหมาย 
๗.งานอนามัยโรงเรียน 

๑. นางพนิดา  สุขพงษ์   หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน 
๒. นายภัคฐาพงศ์    แสงทอง   กรรมการ 
๓. นางสาวรัตนพร    ฉีดอ่ิม   กรรมการ 
๔. นายพยุงศักดิ์  หนูด้วง   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. จัดท าแผนโครงการ  งานด้านสุขภาพอนามัยนักเรียน 

 ๒. ควบคุม  ดูแล  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียน 
 ๓. ให้การช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามัย  การปฐมพยาบาลแก่นักเรียน 
 ๔.  รวบรวมสรุปผลการจัดบริการอนามัยโรงเรียน 
 ๕.  ปฏิบัติงานอื่น   ที่ได้รับมอบหมาย 
๘. งานโภชนาการ 

๑. นางสาวพัชราพรรณ   เม่าน้ าพราย  หัวหน้างานโภชนาการ 
๒. นางส ารวย     ดาวดวง   กรรมการ 
๓. นางสาวอิงอร    ชัยเพชร   กรรมการ 
๔. นางสาวกาญจนา   จิตตะโสภา  กรรมการ 
๕. นางวิลาวัณย์    อ่อนแก้ว  กรรมการ 

 ๖. นางสุรีภรณ์    ฆังคสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
 ๑. จัดท าแผนโครงการ  งานด้านโภชนาการของโรงเรียน 
 ๒.  ควบคุม  ดูแล  ก ากับ  งานโภชนาการของโรงเรียน  คุณภาพอาหาร  ความสะอาด  ความเป็นระเบียบ   
               เรียบร้อยของโรงอาหาร 

๓.  เสริมสร้างวินัยด้านการบริโภคแก่นักเรียน 
 ๔.  รวบรวมสรุปผลการจัดบริการงานโภชนาการ 
 ๕.  ปฏิบัติงานอื่น   ที่ได้รับมอบหมาย 
๙. งานเวรยามและรักษาความปลอดภัย 

๑. นายมงคล    สืบวงศ์   หัวหน้างานเวรยามและรักษาความปลอดภัย 
๒. นายสุทิน     พูลเงิน   กรรมการ    
๓. นางสุรีภรณ์   ฆังคสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
 ๑.  วางแผน  ควบคุม  ก ากับ  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 
 ๒.  จัดเวรยาม  ดูแลความเรียบร้อย  ความปลอดภัยในสถานศึกษา 
 ๓.  ปฏิบัติงานอื่น   ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 



๒๘ 
๑๐.งานร้านคา้สวัสดิการ 

๑. นางสาวกาญจนา   จิตตะโสภา  หัวหน้างานร้านค้าสวัสดิการ 
๒. นายทิวานนท์       สูบผอม   กรรมการ 
๓. นางส ารวย     ดาวดวง   กรรมการ 
๔. นางวิลาวัณย์    อ่อนแก้ว  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. วางแผน จัดท าแผนในการด าเนินการร้านค้าสวัสดิการ 
๒. ด าเนินการร้านค้าสวัสดิการให้เป็นไปตามระเบียบของกิจการร้านค้าสวัสดิการ 
๓. ควบคุมดูแลพนักงานขายส ารวจตรวจสอบคุณภาพของสินค้าชนิดต่าง    
๔. จัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่ายให้เป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้ 
๕. จัดท าเอกสารด าเนินการกิจการร้านค้าเพ่ือเสนอผู้บริหารเป็นระยะ 
๖. ประเมินผลการจัดท ากิจการร้านค้าสวัสดิการเพื่อให้สมาชิกรับทราบ 
๗. ปฏิบัติงานอื่น   ที่ได้รับมอบหมาย 

๑๑.งานสหกรณ์ร้านค้า 
๑. นางเรวดี     ดีกล่อม   หัวหน้างานสหกรณ์ร้านค้า 

มีหน้าที่ 
 ๑.  จัดท าแผนโครงการ  งานสหกรณ์ร้านค้า 
 ๒.  ด าเนินการสหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ในโรงเรียนสังกัดส านักงาน   
               คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๓.  จัดบริการสหกรณ์ร้านค้าตามหลักการของสหกรณ์โดยค านึงถึงประโยชน์ของสมาชิก 
 ๔.  รวบรวมสรุปผลการจัดบริการงานสหกรณ์ร้านค้า 
 ๕.  ปฏิบัติงานอื่น   ที่ได้รับมอบหมาย 
๑๒.งานธนาคารโรงเรียน 

๑. นางกนิษฐา  ศรีทองช่วย  หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน 
๒. นางสาวสุรินทร ์ ศรีอินทร์  กรรมการ    

 ๓. นางสาวรัตนพร    ฉีดอ่ิม   กรรมการ 
 ๔. นางสาวศิริพร   กลับแป้น  กรรมการ 
 ๕. นางสาวจงดี    ศรีอินทร์  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 

๑. ประสานงานกับธนาคารออมสินสาขาพ่ีเลี้ยงป่าพะยอม 
๒. ควบคุมดูแลนักเรียนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน 
๓. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยประสานกับแม่บ้านของโรงเรียนในการดูแลความสะอาดของธนาคาร

โรงเรียน ให้ถูกสุขลักษณะ สะดวกกับผู้รับบริการ 
๔. อ านวยความสะดวกด้านการท าธุระกรรมกับธนาคาร เช่น การเปิดบัญชี การผาก ถอน และการปิดบัญชร

ธนาคาร 
๕. ให้บริการแก่สมาชิกในการเพ่ิมศักยภาพด้านต่าง   เช่น พาสมาชิกไปเข้าค่ายยุวชนคนรักป่า 



๒๙ 
๖. น าเงินฝากส่งต่อให้กับธนาคารพี่เลี่ยง 
๗. ดูแลพิทักษ์สิทธิ์ให้กับสมาชิทุกด้านทุกคน 
๘. รณรงค์ให้นักเรียนมีคุณลักษณะด้านการประหยัดและออม ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๓.งานโสตทัศนศึกษา 
๑. นายชาญวิทย์    สีนาค   หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา 
๒. นางจริยา     สังข์แก้ว   กรรมการ 
๓. นายปิยะ     คงอุบล   กรรมการ 
๔. นายศรายุทธ  ด้วงทอง   กรรมการ 
๕. นายชนสรณ์    ศรีเกตุ   กรรมการ 
๖. นายพรภวิษย์  ทับชุม   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. จัดท าแผนงาน โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและ    
    วัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
๒. ประสานและร่วมงานกับหมวดวิชาและหน่วยงานต่าง   ของโรงเรียนในการด าเนินงานโสตฯ 
๓. จัดซื้อ  จัดหาโสตทัศนูปกรณ์ให้เพียงพอกับความต้องการ 
๔. จัดระบบและจัดสถานที่ในการเก็บรักษาให้เหมาะสม  สะดวก  ปลอดภัย 
๕. จัดระเบียบการใช้และการให้บริการโสตทัศนอุปกรณ์ 
๖. จัดกิจกรรมส่งเสริม ให้ค าแนะน าวิธีการและเทคนิคการใช้โสตทัศนอุปกรณ์ 
๗. จัดท าระเบียบวัสดุ  ครุภัณฑ์เก่ียวกับโสตทัศนูปกรณ์โดยเฉพาะ 
๘. จัดให้มีการบ ารุงรักษา ซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์อยู่ตลอดเวลา 
๙. จัดและด าเนินการเกี่ยวกับระบบเสียงภายในโรงเรียน 
๑๐.บริการระบบเสียงภายในโรงเรียนและชุมชนตามโอกาสอันควร 
๑๑. ให้บริการด้านโสตทัศนศึกษาทุกประเภทในวาระพิเศษต่าง   
๑๒. บริการบันทึกภาพกิจกรรมต่าง   ของโรงเรียน 
๑๓. จัดระบบรวบรวมภาพกิจกรรมให้เป็นปัจจุบันและง่ายต่อการน าไปเผยแพร่ 
๑๔. จัดท า  รวบรวมข้อมูล  สถิติเกี่ยวกับงานโสตฯ  และจัดท ารายงานประจ าปีของงานโสตทัศนศึกษา  
๑๕.  ปฏิบัติหน้าที่อื่น   ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑๔.งานศูนย์คอมพิวเตอร์ 
๑. นางสาวอุไร     นิตย์ปราณ  หัวหน้างานศูนย์คอมพิวเตอร์ 
๒. นายชาญวิทย์    สีนาค   กรรมการ 
๓. นางกนิษฐา    ศรีทองช่วย  กรรมการ 
๔. นางสาวธนสิตา    ราชมนตรี  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. งานอินเตอร์เน็ตและระบบ Network 

๑.๑  ประสานงานและให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตในหน่วยงานต่าง   ภายในโรงเรียน 
๑.๒  จัดอบรมแนะน าการใช้งานอินเตอร์เน็ตให้กับบุคลากรภายในโรงเรียนและบุคคลภายนอก 



๓๐ 
๑.๓  ดูแลบริหารประสานงานและรักษาระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน 
๑.๔  ดูแล Server ซ่อมบ ารุงเครื่อง  Server  ดูแลรักษาระบบและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับอินเตอร์เน็ต 
๑.๕  ให้บริการการใช้ห้องอินเตอร์เน็ต 

๒.  งานซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียน 
๒.๑  งานซ่อมแซมจัดหาทดแทนและท าความสะอาดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
๒.๒  ตรวจเช็คและจัดท าทะเบียนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
๒.๓  ปรับปรุงคุณภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์จัดการด้านโปรแกรมและตรวจเช็คไวรัส 

๓.  งานด้านเว็บไซต์โรงเรียน 
๓.๑  งานประชาสัมพันธ์ด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
๓.๒  ดูแลจัดการบริหารเกี่ยวกบัฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ 
๓.๓ พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน 

๑๕.งานเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑. นางสาวกาญจนา   จิตตะโสภา หัวหน้างานเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ๒. นางสาวคณาทิพ เบ่าล่าย  กรรมการ 
๓. นางสาวศิริพร    กลับแป้น กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. วางแผน  นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานในกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ    

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๒. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ๓.  สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิานในกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๔.  ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๕.  บันทึกการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๖.  สรุปผลการประชุม  การด าเนินงาน  ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๗.  ปฏิบัติงานอื่น   ที่ได้รับมอบหมาย 
๑๖.งานส านักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

๑. นางสาวธนสิตา   ราชมนตรี  หัวหน้างานส านักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
๒. นายทิวานนท์    สูบผอม   กรรมการ 
๓. นางสาวพรจิรา แก้วย้วน   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. วางแผนด าเนินงานของส านักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
๒. จัดหาเอกสารพัสดุครุภัณฑ์ส าหรับใช้ในส านักงาน  
๓. จัดท าทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน 
๔. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง   ทั้งภายนอกและภายใน   
๕. ดูแลส านักงาน จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
๖. ปฏิบัติงานอื่น   ตามที่ได้รับมอบหมาย   



๓๑ 
 

๑๗.งานประเมินผลการด าเนินงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
๑. นายทิวานนท์    สูบผอม  หัวหน้างานประเมินผลการด าเนินงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
๒. นายมงคล    สืบวงศ ์  กรรมการ 
๓. นางสาวธนสิตา    ราชมนตรี กรรมการ 
๔. นายกิตติศักดิ์  สงสม  กรรมการ 
๕. นายพัฒนพงษ์ อนันต์  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. ออกแบบวิธีการประเมินผลการด าเนินงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
๒. รายงานการประเมินผลต่อผู้บริหารโรงเรียน 
๓. เผยแพร่และรายงานต่อสารธารณชน 
๔. ปฏิบัติงานอื่น   ตามที่ได้รับมอบหมาย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 นางสาวลัดดา แสงจันทร์  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 นายชาญวิทย์     สีนาค   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
๑. คณะกรรมการการบริหารกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

๑. นางสาวลัดดา  แสงจันทร์  ประธานคณะกรรมการฯ 
๒. นายชนสรณ ์  ศรีเกตุ   กรรมการ 
๓. นายพัฒนพงษ์ อนันต์   กรรมการ 
๔. นางสุรีภรณ ์  ฆังคสุวรรณ  กรรมการ 
๕. นางสาวอุไร  นิตย์ปราณ  กรรมการ 
๖. นายกฤษฎา  ขันธ์ทอง   กรรมการ 
๗. นางส ารวย  ดาวดวง   กรรมการ 
๘. นางพรรณี    วุฒิพงศ์   กรรมการ 
๙. นางสาวสุรินทร ์ ศรีอินทร์  กรรมการ 
๑๐.นายชาญวิทย์   สีนาค   กรรมการและเลขานุการ 
๑๑.นางจริยา    สังข์แก้ว   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. วางแผนจัดระบบงาน ด าเนินการ ดูแล ปรับปรุง พัฒนางานของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนให้เป็นไป   
    ตามนโยบายของโรงเรียน 
๒. จัดท างบประมาณ/ งาน/ โครงการ กิจกรรมของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
๓. ส่งเสริมให้ครูหัวหน้าระดับชั้น ครูที่ปรึกษาติดตามการมาเรียนของนักเรียน และเยี่ยมบ้านนักเรียน 
๔. ประสานผู้ปกครองเพ่ือรายงานพฤติกรรมกรณีท่ีนักเรียนมีปัญหา แก้ไขพฤติกรรมนักเรียนร่วมกับครู   
    ประจ าชั้นและหัวหน้าระดับชั้น 
๕. ติดตามดูแลการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตาม 

วัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ของนักเรียนให้มากท่ีสุด 
๖. จัดปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ร่วมกับกลุ่มงานอ่ืน   
๗. จัดระบบข้อมูลสาสนเทศของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
๘. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
๙. ปฏิบัติงานอื่น   ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒. งานแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 ๑. นายชนสรณ ์  ศรีเกตุ   หัวหน้างานแผนงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 ๒. นางพรรณี     วุฒิพงศ์   กรรมการ 
 ๓. นางสุรินทร์  ศรีอินทร์  กรรมการ 
 ๔. นางจริยา      สังข์แก้ว   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
 ๑. ศึกษารวบรวมข้อมูลสารสนเทศ วางแผนการด าเนินงานและจัดท าปฏิทินของกลุ่มงาน 
 ๒. ประสานงานในการก ากับติดตาม โครงการของกลุ่มงาน เพ่ือน าเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง   



๓๓ 
 ๓. ประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพ่ือประโยชน์ในการน าไปใช้วางแผนพัฒนา 
 ๔. ให้ความร่วมมือกับงานแผนงานโรงเรียนในเรื่องข้อมูลของกลุ่มงาน 
 ๕. ร่วมท าแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการประจ าปี และปฏิทินงานของโรงเรียน 
 ๖. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 ๗. ปฏิบัติงานอื่น   ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๓. งานส่งเสริมวินัยและความประพฤติ 

๑. นายชาญวิทย ์ สีนาค     หัวหน้างานส่งเสริมวินัยและ 
ความประพฤติ 

 ๒. นางจ าเริญศรี  หนูฤกษ์  (หัวหน้าระดับชั้น ม.๑) กรรมการ 
 ๓. นายพัฒนพงษ์   อนันต์  (หัวหน้าระดับชั้น ม.๒) กรรมการ 
 ๔. นายทิวานนท์       สูบผอม  (หัวหน้าระดับชั้น ม.๓) กรรมการ 
 ๕. นายปิยะ  คงอุบล  (หัวหน้าระดับชั้น ม.๔) กรรมการ 
 ๖. นางเจริญลักษณ์   เหมือนจันทร์ (หัวหน้าระดับชั้น ม.๕) กรรมการ 
 ๗. นางพรทิพย์   เสาวโค  (หัวหน้าระดับชั้น ม.๖) กรรมการ 

๘. นายพยุงศักดิ์  หนูด้วง     กรรมการ 
๙. นายชนสรณ ์  ศรีเกตุ     กรรมการ 

 ๙. ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้นทุกห้องเรียน    กรรมการ 
 ๑๐. นายกฤษฎา  ขันธ์ทอง     กรรมการและเลขานุการ  

๑๑.นางจริยา  สังข์แก้ว     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
 ๑. ก าหนดแนวปฏิบัติระเบียบการปกครองนักเรียนของโรงเรียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

๒. วางแผนและด าเนินการอบรมนักเรียน ประจ าวัน/ประจ าสัปดาห์ หน้าเสาธง ร่วมกับครูเวรประจ าวัน 
 ๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยประสานกับครูและบุคลากรกลุ่มงาน       
               ต่าง   ในโรงเรียน 

๓. ควบคุม ดูแล ตรวจตราพฤติกรรมของนักเรียน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนในการอยู่ร่วมกันให้   
เป็นไปตามระเบียบ 

 ๕. ประสานงานกับครูประจ าชั้นในการดูแลพฤติกรรมนักเรียนอย่างใกล้ชิดและบันทึกพฤติกรรมการกระท า    
               ผิดวินัยของนักเรียนไว้เป็นหลักฐาน และประสานงานกับผู้ปกครอง 
 ๖. ลงโทษนักเรียนที่กระท าผิดระเบียบวินัยที่ทางโรงเรียนก าหนดตามความเหมาะสมกับความผิดและ  
              ระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนฯ พ.ศ.๒๕๔๘ โดยได้รับความเห็นชอบและมอบอ านาจจากผู้บริหาร 
               โรงเรียน 
 ๗. ควบคุมความประพฤตินักเรียนเฉพาะรายกรณีท่ีมีปัญหาซับซ้อนหลายด้าน 

๘. ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่หัวหน้าระดับชั้นและครูที่ปรึกษา 
๙. ร่วมกับหัวหน้าระดับชั้น  ครูที่ปรึกษา ในการตรวจตราความเรียบร้อยของนักเรียนในการเข้าแถวท า 
    กิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า การแต่งกาย เครื่องแบบนักเรียน ส ารวจนักเรียนมาสาย นักเรียนขาดเรียน  
    รวมทั้งดูแลพฤติกรรมนักเรียนอย่างใกล้ชิด 



๓๔ 
๑๐. บันทึกพฤติกรรมการกระท าผิดวินัยของนักเรียนไว้เป็นหลักฐาน และประสานงานกับผู้ปกครอง 

๔. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 ๑. นางสาวสุรินทร ์ ศรีอินทร์   หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 ๒. นางพรรณี  วุฒิพงศ์    กรรมการ 
 ๓. นางเจริญลักษณ์   เหมือนจันทร์   กรรมการ 
 ๔. นางจ าเริญศรี  หนูฤกษ์    กรรมการ 
 ๕. นายกฤษฎา  ขันธ์ทอง    กรรมการ 
 ๖. นายชนสรณ ์  ศรีเกตุ    กรรมการ 
 ๗. หัวหน้าระดับทุกระดับชั้น    กรรมการ 

๘. ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้นทุกห้องเรียน   กรรมการ 
 ๙. นายพัฒนพงษ์ อนันต์    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
 ๑. วางแผนจัดท าแผนงานการด าเนินงานส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
 ๒. จัดท าปฏิทินการอบรมนักเรียน การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การมุ่งส่งเสริมการกระท าความดี 
 ๓. จัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
 ๔. เสริมสร้างความรู้ด้านวิชาการ ด้านการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับนักเรียน 

๕. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบและรายงานผู้อ านวยการสถานศึกษา   
    ตามล าดับ และเป็นปัจจุบัน 
๖. ปฏิบัติงานอื่น   ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๕. งานเวรประจ าวัน 
 ๑. นางสุรีภรณ์   ฆังคสุวรรณ  หัวหน้างานเวรประจ าวัน 
 ๒. นายเชี่ยวชาญ  ไพรพฤกษ์  กรรมการ 
 ๓. นางสรัณยา  เรืองพุฒ   กรรมการ 
 ๔. นายห่วง  ฆังคสุวรรณ  กรรมการ 
 ๕. นางปิยธิดา  อุ่นปลอด  กรรมการ 
 ๖. นางสาวจงด ี  ศรีอินทร์  กรรมการ 
 ๗. นางจริยา  สังข์แก้ว   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
 ๑. วางแผนการด าเนินงานของครูเวรประจ าวัน 
 ๒. แต่งตั้งครูเวรประจ าวันท าหน้าที่ตามจุดต่าง   ที่โรงเรียนก าหนดหรือจุดบริเวณที่เห็นว่าเหมาะสม 
 ๓. แต่งตั้งหัวหน้าเวรและรองหัวหน้าเวรประจ าวันเพื่อท าหน้าที่และก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่เวรให้ 
               เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๔. ประสานและดูแลความเรียบร้อยทั่วไปในการปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวัน 
 ๕. จดัท าเอกสารแนวปฏิบัติสมุดบันทึกการปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวัน 
 ๖. ร่วมกับครูที่ปรึกษา ก ากับติดตามการดูแลพื้นที่รับผิดชอบของนักเรียนให้สะอาดเรียบร้อย 
 ๗. สรุป/ประเมินผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและรายงานการปฏิบัติงาน ต่อผู้บริหารตามล าดับ 



๓๕ 
 ๘. ปฏิบัติงานอื่น   ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๖. งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 ๑. นายชาญวิทย์     สีนาค   หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 ๒. นายปิยะ  คงอุบล   กรรมการ 
 ๓. นายชนสรณ ์  ศรีเกตุ   กรรมการ 
 ๔. นายพรภวิษย์  ทับชุม   กรรมการ 
 ๕. นางสาวคณาทิพ เบ่าล่าย   กรรมการ 
 ๖. นางสาวรัตนพร ฉีดอ่ิม   กรรมการ 
 ๗. นายเอกชัย  สังดุก   กรรมการ 
 ๘. นางจริยา     สังข์แก้ว   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
 ๑. วางแผนด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน/กิจกรรมสภานักเรียน 
 ๒. จัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ/จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน/กิจกรรมสภานักเรียน 
 ๓. ก ากับติดตามและให้ค าปรึกษาในการท างานของคณะกรรมการสภานักเรียน และการจัดประชุม 
               คณะกรรมการสภานักเรียน และจัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน 
 ๔. ประสานงานและส่งเสริมให้คณะกรรมการสภานักเรียนจัดกิจกรรมตามรูปแบบประชาธิปไตย การมีส่วน   
              ร่วมและกิจกรรมหน้าเสาธง 
 ๕. น านักเรียนหรือตัวแทนสภานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่น 
 ๖. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบ และรายงานผู้อ านวยการโรงเรียนทราบ  
               ตามล าดับ 
 ๗. ปฏิบัติงานอ่ืน   ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๗. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ๑. นางจริยา     สังข์แก้ว    หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ๒. นางจ าเริญศรี  หนูฤกษ์  (หัวหน้าระดับชั้น ม.๑) กรรมการ 
 ๓. นายพัฒนพงษ์   อนันต์  (หัวหน้าระดับชั้น ม.๒) กรรมการ 
 ๔. นายทิวานนท์       สูบผอม  (หัวหน้าระดับชั้น ม.๓) กรรมการ 
 ๕. นายปิยะ  คงอุบล  (หัวหน้าระดับชั้น ม.๔) กรรมการ 
 ๖. นางเจริญลักษณ์   เหมือนจันทร์ (หัวหน้าระดับชั้น ม.๕) กรรมการ 
 ๗. นางพรทิพย์   เสาวโค  (หัวหน้าระดับชั้น ม.๖) กรรมการ 
 ๘. นายชาญวิทย ์ สีนาค     กรรมการ 
 ๙. นายดุลภัทร  คุรุการเกษตร    กรรมการ 
 ๑๐. นายปิยะ  คงอุบล     กรรมการ 
 ๑๑. นางพรรณี  วุฒิพงศ์     กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวสุรินทร์ ศรีอินทร์    กรรมการ 
 ๑๑. นายเอกชัย  สังดุก     กรรมการ 
 ๑๒. ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น     กรรมการ 



๓๖ 
๑๓.นายชนสรณ ์  ศรีเกตุ     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
 ๑. วางแผนจัดท าแผนงานการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ๒. ดูแลงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. จัดท าระบบสารสนเทศเกี่ยวกับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ๔. จัดเตรียมเครื่องมือเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล หาข้อมูลเพิ่มเติมโดยน าเครื่องมือไปใช้ในการเก็บข้อมูล  
               และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
 ๕. ด าเนินการจัดท าเอกสารคัดกรองนักเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด สรุปผลการจ าแนกนักเรียนเป็นกลุ่ม 
 ๖. จัดกิจกรรมต่าง   เพื่อส่งเสริมพัฒนานักเรียนในด้านต่าง   โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
  ๖.๑ กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
  ๖.๒ กิจกรรมโฮมรูม 
  ๖.๓ กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
  ๖.๔ กิจกรรมพัฒนาให้เหมาะสมกับกลุ่มนักเรียน 
  ๖.๕ กิจกรรมคัดกรองนักเรียนยากจน/ยากจนพิเศษ เพ่ือรับทุนปัจจัยพื้นฐาน 
 ๗. จัดกิจกรรมป้องกนั แก้ไข ช่วยเหลือ ประสานความร่วมมือผู้ปกครองในการช่วยเหลือแก้ไข 
 ๘. ด าเนินการส่งต่อภายในไปยังบุคคลหรือฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
 ๙. ประเมินคุณภาพการด าเนินงานและผลการปฏิบัติงานของครูประจ าชั้นที่เกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือ 
               นักเรียน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
 ๑๐. สรุปผลการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๑๑. รายงานผลการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๑๒. ปฏิบัติงานอื่น   ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๘. งานระบบปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 
๑. นางสาวอุไร  นิตย์ปราณ  หัวหน้างานระบบปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 

 ๒. นายกฤษฎา  ขันธ์ทอง   กรรมการ 
 ๓. นางกนิษฐา  ศรีทองช่วย  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 

๑. ส ารวจข้อมูลนักเรียนยากจน และรายงานข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล โดยให้ระบุ
ประเภทความด้อยโอกาสของนักเรียนเป็น “ยากจน”  
๒. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน เพ่ือจัดเก็บข้อมูลสถานะเศรษฐกิจครัวเรือนของนักเรียน  
๓. รายงานข้อมูลตามแบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน (แบบ นร.๐๑ และ นร.๐๒) ผ่านระบบ
สารสนเทศปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (Conditional Cash Transfer: CCT) ตามระยะเวลาที่ ก าหนดใน
ปฏิทินการด าเนินงาน เพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  
๔. จัดสรรงบประมาณให้นักเรียนตามรายชื่อที่ได้รับจัดสรรและติดตาม ควบคุม ก ากับ ให้นักเรียนใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

 
 



๓๗ 
๙. งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด 
 ๑. นายกฤษฎา  ขันธ์ทอง   หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

๒. นายชาญวิทย ์ สีนาค   กรรมการ 
๓. นายภัคฐาพงศ์   แสงทอง   กรรมการ 
๔. นายพยุงศักดิ์  หนูด้วง   กรรมการ 
๕. นายดุลภัทร  คุรุการเกษตร  กรรมการ 
๖. นายปิยะ  คงอุบล   กรรมการ 

 ๗. นางพัฒนพงษ์  อนันต์   กรรมการ 
 ๘. นายชนสรณ ์  ศรีเกตุ   กรรมการ 
 ๙. นายกิตติศักดิ์  สงสม   กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวรัตนพร ฉีดอ่ิม   กรรมการ 
 ๑๑. นายเอกชัย  สังดุก   กรรมการ 
 ๑๒. ครูเวรประจ าวัน    กรรมการ 

๑๓. นางจริยา  สังข์แก้ว   กรรมการและเลขานุการ 
๑๔. นางสุรีภรณ ์ ฆังคสุวรรณ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
 ๑. วางแผนและด าเนินการอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดในสถานศึกษา 
 ๒. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา 
 ๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมภูมิคุ้มกันสารเสพติดให้กับนักเรียน 
 ๔. ประสานงานงานกับองค์กรในท้องถิ่นและหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับเรื่องสารเสพติดเพ่ือขอรับการ 
              สนับสนุนและด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันสารเสพติดแก่นักเรียนให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
              จัดหาสารตรวจสารเสพติด และจัดกิจกรรมบ าบัดนักเรียนที่ติดสารเสพติดร่วมกับโรงพยาบาล 
 ๕. จัดท าเอกสารและรายงานผลการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด 
 ๖. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานในส่วนงานที่รับผิดชอบ และรายงานผู้อ านวยการสถานศึกษา  
               ตามล าดับ 
 ๗. ปฏิบัติงานอื่น   ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๙. งานประกันอุบัติเหตุ 
 ๑.  นางส ารวย     ดาวดวง   หัวหน้างานประกันอุบัติเหตุ 
 ๒.  นางวิลาวัณย์    อ่อนแก้ว  กรรมการ 
 ๓.  นางสาวญาณิดา     ยิ้มด้วง   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 

๑. ด าเนินการประชาสัมพันธ์งานประกันอุบัติเหตุ 
๒. ช่วยเหลือและรักษาสิทธิประโยชน์ของนักเรียน  ครูและบุคลากร 
๓. เก็บเงินและบริหารจัดการงานประกันอุบัติเหตุ 
๔. ประสานงานกับบริษัทประกันภัย 
๕.  ปฏิบัติงานอื่น   ตามที่ได้รับมอบหมาย 



๓๘ 
๑๐. งานความปลอดภัยในสถานศึกษา (MOE Safety Center) 
 ๑. นายชาญวิทย ์ สีนาค   หัวหน้างานความปลอดภัยในสถานศึกษา 
 ๒. นายกฤษฎา  ขันธ์ทอง   กรรมการ 
 ๓. นายทิวานนท์   สูบผอม   กรรมการ 

๔. นายกิตติศักดิ์  สงสม   กรรมการ 
 ๕. นางจริยา  สังข์แก้ว   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
 ๑. วางแผนและด าเนินการสร้างความปลอดภัยในด้านต่าง   
 ๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา 
 ๓. ประสานงานงานกับองค์กรในท้องถิ่นและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง สนับสนุนและด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการ
สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา  
 ๔. จัดท าเอกสารและรายงานผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา 

๕. ปฏิบัติงานอื่น   ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑๑. งานส านักงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

๑. นางจริยา    สังข์แก้ว   หัวหน้างานส านักงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
๒. นางสาวสุรินทร์ ศรีอินทร์  กรรมการ 
๓. นายชนสรณ ์  ศรีเกตุ   กรรมการ 
๔. นางสาวพรจิรา  แก้วย้วน   กรรมาร 
๕. นางพรรณี     วุฒิพงศ์   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. วางแผนการด าเนินงานของส านักงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
๒. จัดหาเอกสารและพัสดุครุภัณฑ์ที่จ าเป็นส าหรับใช้ในส านักงาน 
๓. ควบคุม บ ารุงรักษา จัดจ าหน่ายพัสดุในส านักงานให้เป็นไปตามระเบียบราชการ จัดท าทะเบียนคุมให้    
    เป็นปัจจุบัน 
๔. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง   ทั้งภายในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง และหน่วยงานอ่ืน  
๕. ดูแลส านักงานและจัดเก็บข้อมูล สารสนเทศ จัดท าแบบฟอร์มที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของกลุ่ม   
    บริหารงานกิจการนักเรียน 
๖. รวบรวมผลงานของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนเพื่อประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ จัดท ารายงานการ 
    ประเมินผลด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาทราบ 

 ๗. ออกแบบหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียน 
 ๘. ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/ โครงการ ของกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
 ๙. จัดท ารายงานการประเมินผลการประเมินผลการด าเนินงานของกลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียน ให้ 
               ผู้อ านวยการสถานศึกษาทราบ 

๙. ปฏิบัติงานอื่น   ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 



๓๙ 
๑๒. งานประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

๑. นางพรรณี     วุฒิพงศ์   หัวหน้างานประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่ม 
บริหารงานกิจการนักเรียน 

๒. นางสาวสุรินทร์ ศรีอินทร์  กรรมการ 
๓. นายชนสรณ ์  ศรีเกตุ   กรรมการ 
๔. นางสาวพรจิรา  แก้วย้วน   กรรมาร 
๕. นางจริยา    สังข์แก้ว   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. วางแผน นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานทุกกลุ่มงานในกลุ่มบริหารงานกิจการ 
    นักเรียน 
๒. ประสานความร่วมมือกับกลุ่มงานอื่น   ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๓. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานบุคลากรทุกคน 
๔. ปฏิบัติงานอื่น   ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ขอให้ครูและบุคลากรที่ได้รับมอบหมายตามค าสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เพ่ือประโยชน์แก่นักเรียน 

โรงเรียนและประเทศชาติต่อไป 
 

     ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๕  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็นต้นไป 
      สั่ง ณ วันที่  ๕  เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 
                                            
                                            ( นายโชติ   จิตขาว ) 
                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 


