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ค ำสั่งโรงเรียนลำดยำววิทยำคม 

ที ่   ๑๖๖ /๒๕๖4 
เรื่อง แต่งตั้งครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที่ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

………………………………………………….. 
 

 เพ่ือให้การบริหารจัดการและการพัฒนางานของโรงเรียนด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่องอย่างเป็น
ระบบและเกิดประสิทธิภาพ สอดคล้องและสนองนโยบายด้านการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม
นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และเป้าหมายของโรงเรียน อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ในโรงเรียนดังต่อไปนี้   
 
คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ  
 

๑. นายไพบูลย์        เขียนประเสริฐ 
 
๒. นางชลดา          สมัครเกษตรการ 
 
3. นายชัยฤทธิ์        สงฉิม 
 
 
๔. สิบเอกฉัตรมงคล   สูงเนิน  
 
๕. นางสาวเกสรี       แจ่มสกุล 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
และกิจการนักเรียน 
 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหาร
งบประมาณและแผนงาน 
 

ประธานกรรมการ 
 
รองประธานกรรมการ 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
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ปฏิบัติหน้ำที่   
1) วางแผน พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕  และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓  
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒ 

2) จัดท านโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผนของกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตลอดจนบริบทและความต้องการ 
ของชุมชนและท้องถิ่น 

3) จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา 
4) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของ

นักเรียนในชุมชนและท้องถิ่น 
5) จัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม และส่งเสริมกระบวนการจัดการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้เทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลาย ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

6) ออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติต่างๆ การปฏิบัติงาน ตลอดจนการพิจารณาความดี 
ความชอบ การพัฒนา และการด าเนินการทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตามท่ี 
กฎหมายก าหนด   

7) ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ทั้งในและนอกสถานศึกษา ปกครอง ดูแล บ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์แหล่งเรียนรู้ 
ต่างๆ เพื่อให้นักเรียน ค้นคว้า พัฒนาตนเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและมีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์    

8) จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก 
หน่วยงานภายนอกสถานศึกษารวมทั้งรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาและส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด   

9) ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งให้กับชุมชน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษาและสถาบันหน่วยงาน 
ภาครัฐ/เอกชน ชุมชน และท้องถิ่น 

10) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมภายในสถานศึกษาหรือตามที่ได้รับมอบหมาย ตามระเบียบข้อบังคับ 
ของกฎหมาย 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกลุม่บริหำรงำนต่ำง ๆ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
 

นางชลดา   สมัครเกษตรการ                 รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ 
  

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
๒) บริหารงานวิชาการให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
๓) ควบคุม ก ากับ วางแผน ส่งเสริม พัฒนา เสนอแนะ ให้ค าปรึกษา นิเทศ ติดตาม งานวิชาการ 
    ให้ส าเร็จลุล่วงตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดไว้ 
๔) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ผู้ช่วยรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

นายอนิรุทธ์      พูนวิวัฒน ์ ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  
 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อรองผู้อ านวยการไปราชการหรือติดภารกิจ  
๒)  รับมอบหมายภาระงานด้านวิชาการจากรองผู้อ านวยการโรงเรียนตามโครงสร้างการบริหารงาน 
๓)  ประสานงาน ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ครู นักเรียนและผู้ปกครองตามภาระงานด้าน

วิชาการให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีระบบ 
๔)  พิจารณากลั่นกรองงานก่อนเสนอรองผู้อ านวยการ 
๕) ช่วยควบคุม ดูแลและก ากับติดตามการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบรหิารงาน กลุ่มบริหารวิชาการ 

ให้ด าเนินไปอย่างมีระบบ 
๖)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมกำรบริหำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
1) นายอนิรุทธ์  พูนวิวัฒน์  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2) นางอดิภา       ศรีพูล  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
3) นางชนม์พิศา  ศาสตร์ศรี ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
4) นางสาวอนุสรา จงอุดมชัยกิจ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
5) นายชินพัฒน์  แก้วลายค า ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
6) นางวารี  รอดมา  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
7) นางสาวอันชุลี  คราวจันทร์ทึก ครูช านาญการ   กรรมการ 
8) นายนิลรัตน์  พ่ึงพา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
9) นางสาวอโนชา   เกษกรณ์ ครูช านาญการ   กรรมการ 
10) นายภูวดล  สายสุวรรณ ครูช านาญการ   กรรมการ 
๑1) นางสาวอนุศรา พูลคุ้ม  ครูช านาญการ   กรรมการ 
12) นางสาวอาภาภรณ์   พูลกสิวิทย ์ ครชู านาญการ   กรรมการ 
13) นางสาวนพวรรณ จันทรบาง ครูช านาญการ   กรรมการ 



4 
 

14) นางสาวธนิดา ทิพย์เสน     ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
15) นางสาวณิชาภา แย้มกุล  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
16) นางสาวพิมพ์ใจ       สุวรรณ์  คร ู    ผู้ช่วย 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) จัดท าแผนงาน/โครงการของกลุ่มบริหารวิชาการให้เป็นไปตามเป้าหมายและสอดคล้องกับแผนพัฒนา

การศึกษาระยะ ๓ ปี และตามแผนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน  
๒) ควบคุม ดูแลการด าเนินงาน และการใช้งบประมาณตามงาน/โครงการของกลุ่มบริหารวิชาการ 
๓) วางแผน ก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษาการด าเนินงานต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารวิชาการ เพื่อให้การ 
     ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๔) รวบรวมจัดเก็บข้อมูลและจัดท าเอกสารสนเทศของกลุ่มบริหารวิชาการให้เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน 
๕) จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารวิชาการ 
๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
กลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร 

 
๑. กลุ่มงำนส ำนักงำนวิชำกำร 

๑  นายอนิรุทธ์  พูนวิวัฒน์ ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้ากลุ่มงาน 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการกลุ่มงานวิชาการให้ด าเนินไปอย่างมีระบบ คล่องตัว และเป็นปัจจุบัน 
๒) ปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุกลุ่มงานวิชาการให้ด าเนินไปอย่างมีระบบ 
๓) ควบคุม ดูแล และอ านวยความสะดวกแก่ครู นักเรียน ผู้ปกครองและบุคคลภายนอกตามภาระงาน

ด้านวิชาการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๔) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๑.๑ งำนส ำนักงำนวิชำกำร  
 ๑. นางสาวณิชาภา          แย้มกุล  ครูช านาญการ   หัวหน้างาน 
 2. นางสาวชฏินี จูเทศ  คร ู    ผู้ช่วย 

3. นางสาวสุภาวดี   กุสุโมทย์  ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
4. นางสาวณัฐภรณ ์ ชื่นดอนกลอย เจ้าหน้าที่งานวิชาการ  ผู้ช่วย 
5. นางสาววิไลพร   วงษ์มี  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์  ผู้ช่วย 

 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) รับ-ส่งและลงทะเบียนหนังสือราชการของกลุ่มบริหารวิชาการ 
๒) ติดต่อประสานกับกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อรับ-ส่งหนังสือราชการ 

ของกลุ่มบริหารวิชาการให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและทันตามเวลาที่ก าหนด 
๓) พิมพ์หนังสือโต้ตอบกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับงานของกลุ่มบริหารวิชาการท้ังภายในโรงเรียน 

และภายนอกโรงเรียน 
๔) จัดเก็บ รักษา หนังสือทางราชการให้เป็นหมวดหมู่ สามารถค้นหาติดตามได้สะดวก 
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๕) จัดบรรยากาศ ดูแล และจัดส านักงานให้สะอาดเรียบร้อยและเป็นระบบอยู่เสมอ 
๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

๑.๒ งำนพัสดุและท ำส ำเนำเอกสำรงำนวิชำกำร 
 ๑. นางสาววริษา ทรัพย์ส าราญ คร ู           หัวหน้างาน 

3. นางสาวสุภาวดี   กุสุโมทย์  ครูอัตราจ้าง          ผู้ช่วย 
4. นางสาวณัฐภรณ ์ ชื่นดอนกลอย เจ้าหน้าที่งานวิชาการ         ผู้ช่วย 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) จัดท าทะเบียนคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหารวิชาการให้เรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน 
2)  ประสานงานกับฝ่ายพัสดุเพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และให้บริการด้านเอกสารต่าง ๆ แก่บุคลากร              
     ทางการศึกษา รวมทั้งควบคุม ดูแล บ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดท าเอกสาร 
3) ควบคุม ดูแลการเบิกจ่าย การยืมวัสดุกลุ่มงานวิชาการ และรวบรวมข้อมูลสถิติการเบิกจ่าย 

การบ ารุงรักษา การยืมวัสดุต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลตรวจสอบเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
4) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับงานวิชาการแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอก

โรงเรียน 
5) จัดบอร์ดสารสนเทศข้อมูลทางวิชาการให้เป็นปัจจุบัน 
6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.3 งำนสำรสนเทศวิชำกำร 
 1. นายภูมิศักดิ์  คงจันทร์  คร ู             หัวหน้างาน 
 2. นายอนิรุทธ์  พูนวิวัฒน์ ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
 3. นางสาวนริศรา ตรีสังข ์  คร ู    ผู้ช่วย  
 4. นางสาววิไลพร วงษ์มี  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์  ผู้ช่วย 
 
ปฏิบัติหน้ำที่ 

1)  จัดท าเอกสาร ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการและจัดเก็บรวบรวมอย่างมีระบบ 
2)  จัดท าข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิชาการต่าง ๆ ให้เป็นระบบ ระเบียบ 
3)  จัดท าสถิติข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ อาทิ สถิติการมาเรียน ขาดเรียน และการเข้าเรียนของ 
     นักเรียน สถิติการจัดการเรียนการสอนของครู เป็นต้น 
4)  รายงานข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับงานวิชาการในสถานการณ์ต่างๆ  

  5)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒. กลุ่มงำนพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ 
๑  นายอนิรุทธ์  พูนวิวัฒน์ ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้ากลุ่มงาน 

 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) วางแผนบริหารงบประมาณ จัดท าโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ของกลุ่มบริหารวิชาการ 
๒) บริหารจัดการ ประสานงานและควบคุมดูแลการจัดการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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๓) ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามสาระและหน่วยการเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และนิเทศ ตรวจสอบ แผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

๔) ประเมินและสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ประจ าปี จัดท ารายงาน
เสนอผู้บริหาร 

๕) ก ากับ ติดตาม ปรับปรุง พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.1 งำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 
 1. นางวารี รอดมา  ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 ภาษาต่างประเทศ 
 2. นายชินพัฒน์ แก้วลายค า ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 สุขศึกษาและพลศึกษา 
 3. นางสาวอันชุล ี คราวจันทร์ทึก ครูช านาญการ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 4. นางสาวอโนชา   เกษกรณ์ ครูช านาญการ   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 การงานอาชีพ 
 5. นายนิลรัตน์   พ่ึงพา  ครูช านาญการ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 ศิลปะ 
 6. นางสาวอนุศรา พูลคุ้ม  ครูช านาญการ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
        สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 7. นายภูวดล         สายสุวรรณ ครูช านาญการ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                                                                                           คณิตศาสตร์ 
 8. นางสาวพิมพ์ใจ        สุวรรณ์  คร ู   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 ภาษาไทย 
 9. นางสาวธนิดา   ทิพย์เสน  ครชู านาญการ  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 ภาษาต่างประเทศ 
 10. นายทัศนัย     ฉันทอภิชัย คร ู   รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 สุขศึกษาและพลศึกษา 
 11. นายโยธิน        ศาสตร์ศรี ครูช านาญการพิเศษ รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 12. นายศุภชัย พุ่มขจร  ครูช านาญการพิเศษ รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 การงานอาชีพ 
 13. นางสาวณัฐปภัสร์   ศรีตะลหฤทัย ครูช านาญการพิเศษ รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 ศิลปะ 
 14. นายชวลิต   เลากสิกรรม ครูช านาญการ  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
        สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 15. นางสาวสิริพร   พันธุ  ครูช านาญการ  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 คณิตศาสตร์ 
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 16. นายปิยะวัฒน์   เฉลิมวุฒิกุล คร ู   รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ภาษาไทย 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
1) จัดท าโครงสร้าง แผนงาน งบประมาณ ปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มสาระ และด าเนินงาน ให้เป็นไป 
    ตามแผน 
2) วิเคราะห์หลักสูตร ประสานงานกับครูในกลุ่มสาระในการจัดท าโครงสร้างรายวิชา  
   แผนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักสูตร 
3) ดูแล ประสานงานการจัดท าข้อสอบ จัดเก็บข้อสอบ ด าเนินการสอบให้เป็นไปตามระเบียบ  
   ตรวจสอบความเหมาะสมความถูกต้องของข้อสอบให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและ ประเมินผล 
   การศึกษา 
4) ควบคุม ดูแลการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตร จัดครูเข้าสอนแทน เมื่อครู 
   ในกลุ่มสาระลาหรือไปราชการ 
5) ด าเนินการจัดหาสื่อ พัฒนาดูแลห้องปฏิบัติการ ห้องศูนย์สื่อแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มสาระให้เอ้ือต่อ 
   การเรียนรู้และบริการแก่นักเรียน 
6) จัดท าสารสนเทศของกลุ่มสาระเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ และ 
   เผยแพร่ผลงานแก่หน่วยงานต่างๆ 
7) ให้การส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับต่างๆ 
8) ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มสาระและน ามาวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น  
9) สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานให้ ผู้บริหารทราบ 
10) ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดีขึ้น 
11) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 

๒.2 งำนนิเทศกำรศึกษำ  
 ๑.นางสาวนพวรรณ จันทรบาง         ครูช านาญการ หัวหน้างาน 
 2. นางวารี  รอดมา  ครูช านาญการพิเศษ          ผู้ชว่ย 
 3. นายชินพัฒน์  แก้วลายค า ครูช านาญการพิเศษ          ผู้ชว่ย 
 4. นายอนิรุทธ์  พูนวิวัฒน์  ครูช านาญการพิเศษ          ผู้ชว่ย 
 5.นางสาวอันชุลี    คราวจันทร์ทึก  ครูช านาญการ           ผู้ชว่ย 
 6. นายนิลรัตน์   พ่ึงพา  ครูช านาญการ           ผู้ชว่ย 
 7.นางสาวอโนชา เกษกรณ์  ครูช านาญการ           ผู้ชว่ย 
 8. นางสาวอนุศรา พูลคุ้ม  ครูช านาญการ           ผู้ชว่ย 
 9. นายภูวดล สายสุวรรณ ครูช านาญการ           ผู้ชว่ย 
 10. นางสาวธนิดา ทิพย์เสน   ครชู านาญการ           ผู้ชว่ย 
 11. นางสาวพิมพ์ใจ    สุวรรณ์  คร ู            ผู้ชว่ย 
 12. นางสาววชิราคณา เปรมจิตต์ ครผูู้ช่วย            ผู้ชว่ย 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) นิเทศงานด้านวิชาการแก่บุคลากรภายในโรงเรียน 
๒) รวบรวมสรุปและรายงานผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของบุคลากร 
๓) จัดอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการในโรงเรียน 
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๔) Coaching งานวิชาการแก่บุคลากรในโรงเรียน 
๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒.3 งำนวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ 
1. นางชนม์พิศา ศาสตร์ศรี          ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 

 2. นางวารี  รอดมา  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
 3. นายชินพัฒน์  แก้วลายค า ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
 4. นายอนิรุทธ์  พูนวิวัฒน์  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
 5. นางสาวอันชุลี    คราวจันทร์ทึก  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
 6. นายนิลรัตน์   พ่ึงพา  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
 7  นางสาวอโนชา เกษกรณ์  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
 8. นางสาวอนุศรา พูลคุ้ม  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
 9. นายภูวดล สายสุวรรณ ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
       1๐. นางสาวอุไรวรรณ ศรีกัลยา  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย                               
       1๑. นางสาวพิมพ์ใจ    สุวรรณ์  คร ู    ผู้ช่วย 
  

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) วิจัยในชั้นเรียน และการจัดท า

วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับโรงเรียน 
๒) ให้ค าปรึกษาแนะแนวหรือแนะน าครูให้สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
๓) รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๔) สนับสนุนให้ครูที่ท าวิจัยได้น าผลงานเข้าสู่เวทีวิชาการและพัฒนาเป็นผลงานวิชาการได้ 
๕) จัดหาวิทยากรมาเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เพ่ือให้สามารถท าวิจัยในชั้นเรียน 
๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๒.4 งำนสื่อและนวัตกรรม 
 ๑.  นางสาววริษา ทรัพย์ส าราญ คร ู                                  หัวหน้างาน 
 2. นางวารี  รอดมา     ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
 3. นายชินพัฒน์  แก้วลายค า    ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
 4. นายอนิรุทธ์  พูนวิวัฒน์     ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
 5.นางสาวอันชุลี    คราวจันทร์ทึก     ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
 6. นายนิลรัตน์   พ่ึงพา     ครูช านาญการ    ผู้ช่วย 
 7  นางสาวอโนชา เกษกรณ์     ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
 8. นางสาวอนุศรา พูลคุ้ม     ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
 9. นายภูวดล สายสุวรรณ    ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
 10. นางสาวพิมพ์ใจ    สุวรรณ์     คร ู    ผู้ช่วย 
 11. นายภูมิศักดิ์    คงจันทร์ ครู                                   ผู้ช่วย 
 12. นางสาวนริศรา   ตรีสังข ์ ครูผู้ช่วย                            ผู้ช่วย 
 ๑3. นางสาววิไลพร    วงษ์มี เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์            ผู้ชว่ย 
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ปฏิบัติหน้ำที่ 

๑) ศึกษา วิเคราะห์ความจ าเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
และการบริหารงานวิชาการ 

๒) ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน 
๓) จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนและพัฒนางานด้านวิชาการ 
๔) ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
๕) ควบคุม ดูแล และให้บริการผลิตสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
๖) ประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
๗) ให้ข้อมูลด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาแก่งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๘) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๒.5 งำนพัฒนำแหล่งเรียนรู้ 
 ๑. นางสาวอโนชา       เกษกรณ์ ครชู านาญการ                   หัวหน้างาน 
 2. นางสาวอุไรวรรณ ศรีกัลยา ครูช านาญการ                   ผู้ช่วย  
 3. นางสาวศิรินันท์ สิมากรณ์ คร ู                                ผู้ช่วย 
 4. นางบุษราภรณ์ สินน้ าค า ครูผู้ช่วย                          ผู้ช่วย 
 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) พัฒนาและบริหารงานห้องสมุดให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน 
๒) จัดระบบงานห้องสมุดให้มีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการให้บริการและเป็นแหล่งวิทยาการ 
๓) บริการใช้ห้องสมุดแก่ครูและนักเรียน 
๔) ประสานกับงานฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดเตรียมสื่อเพ่ือประกอบการศึกษาค้นคว้า และงานโครงการ

ส่งเสริมรักการอ่าน 
๕) ก าหนดแบบประเมินผลติดตามผลการปฏิบัติงาน และสรุปรายงานการด าเนินงานห้องสมุด 

ทุกภาคเรียนต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
๖) ส่งเสริมให้มีเหล่งเรียนรู้ ICT อย่างพอเพียง  ประชาสัมพันธ์การใช้แหล่งเรียนรู้แก่บุคลากรในโรงเรียน 
๗) จัดท าหลักสูตรท้องถิ่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประสานงานและบูรณาการการใช้หลักสูตรท้องถิ่น 

ให้มีประสิทธิภาพ 
๘) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๓. กลุ่มงำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 ๑. นายอนิรุทธ์  พูนวิวัฒน์    ครูช านาญการพิเศษ          หัวหน้ากลุ่มงาน 
 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) นิเทศ ควบคุมดูแล และก ากับติดตามการจัดท าหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ 
     หลักสูตรของสถานศึกษา 
๒) ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพร้อมแนวทางการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๓) สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การวัดผลประเมินผล และการตัดสิน 

ผลการเรียนตามแนวทางที่ก าหนดไว้ 
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๔) ประสานความร่วมมือกับกลุ่มสาระในการส่งเสริมและสนับสนุนครู/นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
              การแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก 
          ๕) ประเมินผลการใช้หลักสูตรเมื่อสิ้นปีการศึกษา และสรุปรายงานผลการประเมินเสนอต่อผู้อ านวยการ                                                                                                                            
          ๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓.๑ งำนส่งเสริมกำรศึกษำ 
 ๑. นางอดิภา ศรีพูล ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
 2. นางสาวชนม์พิศา ศาสตร์ศรี ครูช านาญการพิเศษ             ผู้ช่วย 
 3. นายนิลรัตน ์ พ่ึงพา ครูช านาญการ                    ผู้ช่วย 

4. นางสาวอโนชา     เกษกรณ์ ครชู านาญการ                    ผู้ช่วย 
 5. นางสาวอนุศรา พูลคุ้ม ครชู านาญการ                    ผู้ช่วย 
 6. นายภราดร บัวปอน คร ู                                 ผู้ช่วย 
 7. นายภูมิศักดิ์ คงจันทร์ คร ู                                 ผู้ช่วย 
 8. นายปริวัตร ศรสุรินทร์ ครผูู้ช่วย                           ผู้ช่วย 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) ประสานความร่วมมือให้เกิดการพัฒนาวิชาการ วิชาชีพกับสถานศึกษา และองค์กรอ่ืน 
๒) เป็นแกนน าเข้าร่วมแสดงผลงานของโรงเรียนในโอกาสต่าง ๆ 
๓) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางวิชาการของโรงเรียนแก่ชุมชมในท้องถิ่น 
๔) ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ  

และสถาบันอ่ืน ๆ ที่จัดการศึกษา 
๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๓.๒ งำนพัฒนำหลักสูตรและกำรเรียนรู้ 
 ๑. นายอนิรุทธ์ พูนวิวัฒน์ ครูช านาญการพิเศษ              หัวหน้างาน 
 2. นางวารี  รอดมา     ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
 3. นายชินพัฒน์  แก้วลายค า    ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
 4. นางสาวอันชุลี    คราวจันทร์ทึก     ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
 5. นายนิลรัตน์   พ่ึงพา     ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
 6 นางสาวอโนชา เกษกรณ์     ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
 7. นางสาวอนุศรา พูลคุ้ม     ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
 8. นายภูดล สายสุวรรณ    ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
 9. นางสาวธนิดา ทิพย์เสน     ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
 10. นางสาวพิมพ์ใจ    สุวรรณ์     คร ู    ผู้ช่วย 

11. นางสาววริษา ทรัพย์ส าราญ คร ู                                  ผู้ช่วย 
๑2. นายธรณินทร์   สิงห์วงค ์ คร ู                                  ผู้ช่วย 
13. นายภูมิศักดิ์    คงจันทร์ คร ู                                  ผู้ช่วย 
14. นางสาวนริศรา   ตรีสังข ์ ครูผู้ช่วย                            ผู้ช่วย 
๑5. นางสาววิไลพร    วงษ์มี เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์            ผู้ชว่ย 
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ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) จัดตารางการเรียนการสอนของครูและนักเรียน 
๒) ประเมินผลการใช้หลักสูตรของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามโครงสร้างหลักสูตร 
๓) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่บุคลากรในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามแนวทางการจัดการ

เรียนการสอนที่เป็นไปตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 
๔) ร่วมกับครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดท าแผนปฏิบัติงาน/และปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี 
๕) นิเทศ ก ากับ ติดตาม ดูแลการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย

ของหลักสูตรสถานศึกษาและระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๓.๓ งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 ๑. นางสาวธนิดา  ทิพย์เสน  ครูช านาญการ   หัวหน้างาน 
 2. นายชินพัฒน์ แก้วลายค า  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
 3. นางสาวณัฐปภัสร์  ศรีตะลหฤทัย ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
 4. นายนิลรัตน ์ พ่ึงพา   ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
 5. นางสาวณิชาภา แย้มกุล  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 

  6. นายธรณินทร์    สิงห์วงศ์  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) จัดท าแผนงาน/โครงการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
๒) ก าหนดแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการวัดประเมินผลกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนของโรงเรียน 
๓) ควบคุม ดูแล ติดตามการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ 
๔) วิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ในการด าเนินงานกิจกรรมเพ่ือหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหา 
๕) ประเมินผลการด าเนินงาน/โครงการ และสรุปรายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อผู้อ านวยการ 
๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๓.๓.๑ งำนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนำรี  
 ๑. นายชินพัฒน์ แก้วลายค า ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
 ๒. นายอนิรุทธ์ พูนวิวัฒน์ ครูช านาญการพิเศษ               ผู้ชว่ย 
 3. นางอดิภา     ศรีพูล ครูช านาญการพิเศษ               ผู้ชว่ย 

 4. นางสาวณัฐปภัสร ์ ศรีตะลหฤทัย ครูช านาญการพิเศษ               ผู้ชว่ย 
 5. นางสาวกรชวัล รุ่งรัตน์ ครูช านาญการพิเศษ               ผู้ชว่ย 
 6. นายปราโมทย์    พูลเกิด ครูช านาญการ                      ผู้ชว่ย                       
  7. นางสาววริษา ทรัพย์ส าราญ คร ู                                   ผู้ชว่ย 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) วางแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 
๒) ควบคุม ดูแลการจัดให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีก าหนด 
๓) จัดให้ครูในโรงเรียนได้เข้าร่วมการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารี ตามความเหมาะสม 
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๔) ติดต่อ ประสานงานและประชาสัมพันธ์กับบุคคล หน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนในการจัดกิจกรรม 

๕) สรุป วิเคราะห์ปัญหา และรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการลูกเสือ-เนตรนารี เมื่อสิ้นปี
การศึกษา 

๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓.๓.๒ งำนกิจกรรมนักศึกษำวิชำทหำร 
 ๑. นายภูวนัย สาหร่ายสุวรรณ์ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
 2. นางสาวมาลินี เกศธนากร ครูช านาญการ                      ผู้ชว่ย         
 ๓. นางสาวภารดี เกิดวาระ คร ู                                   ผู้ชว่ย 
 ๔. นายธรณินทร์ สิงห์วงศ ์ ครู                                    ผู้ชว่ย 
 ๕. นายศุภณัฐ วงษ์กระจ่าง ครูผู้ช่วย                             ผู้ชว่ย 
 6. นางสาวอาริยา เนียมค า ครูอัตราจ้าง                         ผู้ชว่ย 
ปฏิบัติหน้ำที่ 
  ๑. วางแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร และจัดท าโครงการให้สอดคล้องกับแผนการฝึก 
              ตามหลักสูตรของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.) 
 ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน วัดผล ประเมินผล ให้สอดคล้องกับแบบแผนการฝึกของหน่วย    
              บัญชาการรักษาดินแดน (นรด.) 
 ๓. ติดต่อประสานงาน กับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกท่ี 31 เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม 
              การฝึกภาคปกติ ภาคสนาม และการสอบวัดผลประเมินผลของนักศึกษาวิชาทหาร 
 ๔. ติดต่อประสานงานกับโรงเรียนในกลุ่มฝึกโรงเรียนลาดยาววิทยาคม มณฑลทหารบกที่ 31 
                (10 โรงเรียน) เพ่ือด าเนินการฝึกภาคปกติ ภาคสนาม และการสอบวัดผลประเมินผลของนักศึกษา 
              วิชาทหาร 
 ๕. ติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์ กับบุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  
              ในการจัดกิจกรรม 
 ๖. ด าเนินงานตามโครงการ รด.จิตอาสา โดยจัดตั้งชุดปฏิบัติการ รด.จิตอาสา เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ  
              5 กลุ่มงาน ที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.) ก าหนด 
 ๗. สรุป วิเคราะห์ปัญหา และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมและโครงการ 
 ๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.๓.๓  งำนกิจกรรมยุวชนจิตอำสำ 
 ๑. นายปวงไทย    ประสมพงษ์ ครูช านาญการ หัวหน้างาน 
 ๒. นายศุภชัย พุ่มขจร ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
 3. นางสาวศิริรัตน์   อภิญญานุวัฒน์ ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
 4. นางสาวเกสร ี แจ่มสกลุ ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
 5. นางสาวอุไรวรรณ ศรีกัลยา ครูช านาญการ ผู้ช่วย 
 6. นางสาวอโนชา   เกษกรณ์ ครชู านาญการ ผู้ช่วย 
 7. นางสาวเขมจิรา   อินตระกูล คร ู ผู้ช่วย 
 8. นางสาวรัตนาภรณ ์ ดิษฐ์ทอง คร ู ผู้ช่วย 
 9. นายภราดร บัวปอน คร ู ผู้ช่วย 
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 ๑0. นางสาวศิรินันท์ สิมากร คร ู ผู้ช่วย 
 11. นางบุษยาภรณ์ สินน้ าค า ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
 
ปฏิบัติหน้ำที่ 

๑) วางแผนการจัดกิจกรรมยุวชนจิตอาสาโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ให้เป็นไปตามนโยบายและ 
ระเบียบของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

๒) ควบคุม ดูแลการจัดให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีก าหนด 
๓) จัดให้ครูและนักเรียนในโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนจิตอาสา ตามความเหมาะสม 
๔) ติดต่อ ประสานงานและประชาสัมพันธ์กับบุคคล หน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอก 

โรงเรียนในการจัดกิจกรรม 
๕) สรุป วิเคราะห์ปัญหา และรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการกิจกรรมยุวชนจิตอาสาเมื่อสิ้นปี 

การศึกษา 
          ๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓.๓.4 งำนกิจกรรมแนะแนว 
 ๑. นายธรณินทร์    สิงห์วงค ์ คร ู      หัวหน้างาน 
 ๒. นายวีรชาติ    สายวงค ์ ครูช านาญการ ผู้ช่วย 
 3. นางสาวณิชาภา แย้มกุล ครชู านาญการ ผู้ช่วย 
 4. นายเจริญพงษ์ ชมภูนุช ครชู านาญการ     ผู้ช่วย 
 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษาโดยเชื่อมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนและกระบวนการเรียนการสอน 
๒) วางแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวให้เป็นไปตามหลักสูตรกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๓) ควบคุม ดูแล และติดตามการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลกิจกรรมแนะแนวให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ 
๔) ประสานความร่วมมือกับบุคลากรภายในโรงเรียนเพ่ือท าความเข้าใจและขอความร่วมมือในการจัด  

กิจกรรมตามแผนที่ก าหนดไว้ 
๕) จัดหาทุน และพิจารณาการขอทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนตามเกณฑ์ของแต่ละทุนการศึกษาที่ก าหนดไว้ 
๖) ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการให้ทุนการศึกษาของหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งให้ความ 

ร่วมมือในการประสานงาน ตรวจสอบ ติดตามให้กับนักเรียนที่ขอทุนเป็นไปตามเวลาที่ก าหนด 
๗) ติดตามและประเมินผลระบบและกระบวนการแนะแนวในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
๘) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.3.5 งำนนักเรียนพิเศษ 
1. นายปิยวัฒน ์  เฉลิมวุฒิกุล   คร ู    หัวหน้างาน 
2. นางอดิภา  ศรีพูล    ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
3. นางสาวอโนชา  เกษกรณ์   ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
4. นางสาวอุไรวรรณ ศรีกัลยา    ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
5. นางสาวบัณฑิตา โพธิ์เสือ    คร ู    ผู้ช่วย 
6. นางสาวอลิสา  เกลียวสีนาค   คร ู    ผู้ช่วย 
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ปฏิบัติหน้ำที่ 

1. คัดกรองนักเรียนอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง 
2. รายงานการคัดกรอง ตามระบบของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และตามก าหนด 
3. ประสานความร่วมมือ ในการคัดกรองนักเรียนเรียนรวม และนักเรียนอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่องกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓.๔ งำนโครงกำรพิเศษ 
 ๑. นางสาวศิริรัตน์    อภิญญานุวัฒน์ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
 2. นางสาวอโนชา   เกษกรณ์ ครูช านาญการ ผู้ช่วย 
 3. นายวีระชาติ สายวงค ์ ครูช านาญการ ผู้ช่วย 
 3. นางสาวอนุศรา พูลคุ้ม ครูช านาญการ ผู้ช่วย 
 4. นายวานิช    ยาเพ็ชรน้อย คร ู ผู้ช่วย 

5. นางสาวรัตนาภรณ์ ดิษฐ์ทอง    คร ู      ผู้ช่วย 
6. นางสาวนลัทพร  ช านาญถิ่นเถื่อน    คร ู      ผู้ช่วย 
7. นางสาวกนกพร  ค าลือไชย    คร ู      ผู้ช่วย 
8. นายปริวัตร  ศรสุรินทร์    คร ู      ผู้ช่วย 
9. นางสาวญาณิดา   สร้อยสุวรรณ์    เจ้าหน้าที่พัสดุ     ผู้ช่วย 

 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) ประสานงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากับโรงเรียนในการด าเนินการตามโครงการส่งเสริมความ

เป็น เลิศให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
๒) สนับสนุน/ช่วยเหลือ แก้ปัญหาการปฏิบัติงานตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
๓) ศึกษา วิเคราะห์คัดเลือกหนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตร

สถานศึกษาเพ่ือใช้เป็นหนังสือแบบเรียนในการจัดการเรียนการสอน 
๔) จัดท าหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้ 

เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน 
๕) ตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึกหัด  

ใบงาน ใบความรู้ เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน 
๖) จัดท าประกาศการใช้หนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึกหัด  

ใบงาน ใบความรู้ เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน 
๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๔. กลุ่มงำนทะเบียนวัดผลและประเมินผล 

 ๑. นางสาวอาภาภรณ์ พูลกสิวิทย์   ครชู านาญการ                        หวัหน้ากลุ่มงาน 
 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) วางแผนและก าหนดแนวปฏิบัติในงานทะเบียน งานวัดผลและประเมินผลให้เป็นไปตามนโยบาย 

ของทางราชการโดยเคร่งครัด 
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๒) ควบคุม ดูแล และติดตามเอกสารที่เก่ียวข้องกับงานทะเบียนงานวัดผลและประเมินผล ให้เป็นไป
อย่างมีระบบ 

๓) ประสานความร่วมมือกับบุคลากรทางการศึกษาในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนวัดผล
และประเมินผล 

๔) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
๔.๑ งำนทะเบียนนักเรียน 
 ๑. นางสาวอาภาภรณ์ พูลกสิวิทย์ ครชู านาญการ หัวหน้างาน 
 2. นางสาวหทัยรัตน์      วิสิทธิเขตกรรม      คร ู ผู้ช่วย  
 3. นางสาวบัณฑิตา       โพธิ์เสือ คร ู ผู้ช่วย 
 
ปฏิบัติหน้ำที่ 

๑) จัดท าระเบียน ปพ.๑ – ปพ. ๙ ของนักเรียนทุกระดับชั้น 
๒) ควบคุม ดูแลการจัดเก็บเอกสารงานทะเบียนให้เป็นระบบและปลอดภัย 
๓) จัดท าแบบฟอร์มค าร้องต่าง ๆ ที่ใช้ในการบริการงานทะเบียน พร้อมด าเนินการตามค าร้อง 
๔) ให้บริการงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนแก่ผู้มาติดต่อ บุคลากรในโรงเรียน และนักเรียน 

ที่มาขอใช้บริการรวมทั้งตรวจสอบระเบียนแสดงผลการเรียนให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
๕) ด าเนินการเกี่ยวกับการรับนักเรียนระหว่างปี การลาออกของนักเรียนและประสานผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๔.๒ งำนวัดผลและประเมินผลกำรเรียน 
 ๑. นางสาวอนุสรา จงอุดมชัยกิจ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
 2. นางจุรีพร    ผาผ่อง ครชู านาญการ ผู้ช่วย 
 3. นางสาวอลิสา    เกลียวสีนาค คร ู ผู้ช่วย 
 4. นางสาวชฏิน ี จูเทศ คร ู ผู้ช่วย 
 5. นางสาวศิมาภรณ์ อุบัติ ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
 
ปฏิบัติหน้ำที่ 

๑) จัดท าแผน/ปฏิทินด าเนินงานวัดผล และควบคุมดูแล ติดตามงานด้านวัดประเมินผลให้เป็นไปตาม 
      ปฏิทินปฏิบัติงาน 
๒) จัดท าเอกสาร แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานวัดผลและประเมินผล 
๓) ให้บริการงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียนแก่ครู  

นักเรียน และผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
๔) ส ารวจ ติดตาม รายงาน และแก้ไขผลการเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
๕) ประสานงานกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการน าส่งข้อมูล GPAX ,  GPA 
๖) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองนักเรียนหรือบุคคลทั่วไปได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ  

GPAX , GPAของนักเรียน / โรงเรียน 
๗) ประสานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผู้เกี่ยวข้องในการจัดท าข้อสอบให้สอดคล้องกับ

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้หรือผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา 
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๘) ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อสอบของครูประจ าวิชาในการน าไปใช้ทดสอบเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ 
การวัดประเมินผล 

๙) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบภายในโรงเรียน และการจัดสอบของหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑๐) จัดท าเอกสารสรุปรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียนหรือปีการศึกษา 

      เสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ๑๑) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๕. กลุ่มงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

 ๑. นางอดิภา ศรีพูล ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย

ความส าเร็จของสถานศึกษา 
๒) ประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
๓) จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี (SAR) และสรุปรายงานประจ าปีโดยความเห็นชอบของ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
๔) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๕.๑ งำนประกับคุณภำพภำยใน 
 ๑. นางอดิภา ศรีพูล ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
 ๒. นางสาวนพวรรณ จันทรบาง ครูช านาญการ ผู้ช่วย 
 ๓. นางจุรีพร    ผาผ่อง ครชู านาญการ ผู้ช่วย 
 4. นางสาวทนิษฐา ชื่นจิตร ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) ก าหนดเกณฑ์และรายละเอียดในการประกันคุณภาพการศึกษา 
๒) จัดท าคู่มือประกันคุณภาพ รายงานการศึกษาตนเอง รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียน  

และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
๓) ประสานงานกับกลุ่มงานต่าง ๆ ในการขอข้อมูลจัดท ารายละเอียดในการประกันคุณภาพการศึกษา 
๔) ปฏิบัติการอ่ืน ๆ อันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะกรรมการอ านวยการของโรงเรียน

มอบหมาย 
๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๕.๒ งำนประกันคุณภำพภำยนอก 
 ๑. นางสาวนพวรรณ จนัทรบาง           ครูช านาญการ หัวหน้างาน 
 ๒. นางอดิภา  ศรีพูล                ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
 2. นางวารี รอดมา    ครูช านาญการพิเศษ    ผู้ช่วย 
 3. นายชินพัฒน์ แก้วลายค า   ครูช านาญการพิเศษ    ผู้ช่วย 
 4. นายอนิรุทธ์ พูนวิวัฒน์   ครูช านาญการพิเศษ    ผู้ช่วย 
 5.นางสาวอันชุลี    คราวจันทร์ทึก    ครูช านาญการ     ผู้ช่วย 
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 6. นายนิลรัตน์   พ่ึงพา    ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
 7. นางสาวอโนชา เกษกรณ์    ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
 8. นางสาวอนุศรา พูลคุ้ม    ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
 9. นายภูวดล สายสุวรรณ   ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
 10. นางสาวพิมพ์ใจ    สุวรรณ์    คร ู    ผู้ช่วย 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) จัดท าคู่มือด าเนินการ/แผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงาน 
๒) สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูบุคลากรและนักเรียนด าเนินการประเมินตนเอง 
๓) ด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมสถานศึกษา สร้างระบบการ

ท างานที่เข้มแข็งโดยเน้นการมีส่วนร่วม 
๔) ประสานกบัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือรับการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามระบบการประกันคุณภาพ 
๕) ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ก าหนดเพ่ือรองรับการประเมินภายนอก 
๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่รับมอบหมาย 

 
 

กลุ่มบริหำรทั่วไป 
  

สิบเอกฉัตรมงคล    สูงเนิน           รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไป 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) วางแผนและบริหารงานกลุ่มบริหารทั่วไป  
๒) ก ากับดูแล ประสานงาน ติดตามและประเมินผลงานในโรงเรียนและกลุ่มบริหารทั่วไป     
๓) ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย จากผู้อ านวยการ ในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษา  

ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายของโรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัด 
๔) ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ เมื่อผู้อ านวยการไปราชการ หรือไม่มาปฏิบัติราชการ 
๕) ปฏิบัติงานอืน่ ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
ผู้ช่วยรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป 

นางสัจจา  วัดเกี้ยวพงษ์ ครูช านาญการพิเศษ    ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
นางสาวรัตนาพร            ดษิฐ์ทอง          ครู                        ผูช้่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) ก ากับดูแล ประสานงาน ติดตามการด าเนินงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
๒) ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องในกลุ่มบริหารทั่วไป  และปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายต่างๆ 

จากรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
๓) ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไป กรณีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

เดินทางไปราชการ หรือไม่มาปฏิบัติราชการ 
๔) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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คณะกรรมกำรบริหำรกลุ่มบริหำรทั่วไป 
๑. นางสัจจา  วัดเกี้ยวพงษ์ ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒. นางทัศนีย์  เพ่ิมภาค  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓. นายอภิรักษ์            กัลพันธุ์            ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔. นายอนิรุทธ์  พูนวิวัฒน์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕. นางสาวมัทร ี  โททอง  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๖. นายภราดร  บัวปอน  คร ู    กรรมการ 
๗. นางสาวรัตนาภรณ ์ ดิษฐ์ทอง คร ู    กรรมการ 
๘. นางสาวศิรินันท ์ สิมากรณ์ คร ู    กรรมการ 
๙. นายวานิช  ยาเพ็ชรน้อย คร ู    กรรมการ 

  

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) วางแผน ก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษาการด าเนินการต่างๆ ของกลุ่มบริหารทั่วไปเพ่ือให้ 

การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
๒)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
๑. กลุ่มงำนส ำนักงำน 
 นางสัจจา   วัดเกี้ยวพงษ์  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้ากลุ่มงาน 
 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) วางแผนบริหารงบประมาณ จัดท าโครงการของกลุ่มงานธุรการสารบรรณ 
๒) บริหารจัดการ ประสานงานและควบคุมดูแล งานภายในกลุ่มงานธุรการสารบรรณ 
๓) ประเมินและสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี จัดท ารายงานเสนอผู้บริหาร 
๔) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

๑.๑ งำนบริหำรงำนสำรบรรณโรงเรียน 
 ๑. นางสัจจา  วัดเกี้ยวพงษ์ ครูช านาญการพิเศษ             หัวหน้างาน 
 ๒. นางสาวรัตนาภรณ ์ ดิษฐ์ทอง ครู                                  ผู้ช่วย 
 ๓. นางสาวกุญช์ญาณ ์ ศรีพิพัฒน์ เจ้าหน้าที่ ผู้ช่วย 
 ๔. นางสาวชัญญานุช  ปัญญาศิริกุล เจ้าหน้าที่ ผู้ช่วย  

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) วางแผน พัฒนาระบบงานสารบรรณ / ระบบการบริหารข้อมูลให้เกิดความคล่องตัว สะดวก  

รวดเร็วและทันเหตุการณ์ 
๒) ด าเนินการด้านการรับ - ส่งหนังสือราชการ และการโต้ตอบหนังสือ 
๓) ประสานงานการรับ - ส่งและโต้ตอบหนังสือกับฝ่ายต่าง ๆ     
๔) ก ากับ  ดูแลและติดตามการด าเนินงานสารบรรณให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  

ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ ๒๕๒๖ 
๕) ก ากับ ดูแลจัดท าวาระการประชุม บันทึกการประชุม 
๖) จัดท า  จัดเก็บรักษาสมุดตรวจราชการ สมุดตรวจเยี่ยมและสมุดหมายเหตุรายวัน 

ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้สมุดตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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๗) ประเมินและสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี จัดท ารายงานเสนอผู้บริหาร 
๘) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

๑.๒ งำนส ำนักงำนบริหำรทั่วไป 
 ๑. นางสัจจา  วัดเกี้ยวพงษ์ ครูช านาญการพิเศษ        หัวหน้างาน 
 ๒. นางสาวรัตนาภรณ ์ ดิษฐ์ทอง คร ู ผู้ช่วย 
 ๓. นางสาวกุญช์ญาณ ์ ศรีพิพัฒน์ เจ้าหน้าที่ ผู้ช่วย 
 ๔. นางสาวชัญญานุช  ปัญญาศิริกุล เจ้าหน้าที่ ผู้ช่วย  
 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) จัดท าแผนงานโครงการของกลุ่มบริหารทั่วไป 
๒) จัดระบบสารสนเทศในการให้ข้อมูลข่าวสาร  เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และประเมินผล 

ตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ  ของกลุ่มบริหารทั่วไป 
๓) จัดท าแฟ้มพัฒนางานบริหารทั่วไป ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเชิงปริมาณ และคุณภาพ   
๔) ประสานงานกับงานบริหารงานสารบรรณในการด าเนินการรับ – ส่งหนังสือ และโต้ตอบหนังสือ 

ของกลุ่มบริหารทั่วไป 
๕) ก ากับดูแลติดตามการด าเนินงานสารบรรณของกลุ่มบริหารทั่วไป  ให้เป็นไปตามระเบียบ 

ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. ๒๕๒๖ 
๖) ประเมินและสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี จัดท ารายงานเสนอผู้บริหาร 
๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

๒. กลุ่มงำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม 
 นายภราดร  บัวปอน     คร ู             หัวหน้ากลุ่มงาน 
 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) วางแผนบริหารงบประมาณ จัดท าโครงการของกลุ่มงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
๒) บริหารจัดการ ประสานงานและควบคุมดูแล งานภายในกลุ่มงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
๓) ประเมินและสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี จัดท ารายงานเสนอผู้บริหาร 
๔) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

๒.๑ งำนอำคำรเรียน-อำคำรประกอบ 
 ๑) นายภราดร  บัวปอน     คร ู           หัวหน้างาน 
 ๒) นางสาวรัตนาภรณ์ ดิษฐ์ทอง      คร ู           ผู้ช่วย 

 ๓) นักการภารโรงทุกท่าน     ผู้ช่วย 

o อำคำร  ๑ 
๑) นายอนิรุทธ์ พูนวิวัฒน์       ครูช านาญการพิเศษ                 หัวหน้า 
๒) นายพิเชษฐ์ อันเตวาสิก ลูกจ้างชั่วคราว                  ผู้ช่วย 

o อำคำร ๒ 
๑) นายวานิช ยาเพ็ชรน้อย คร ู                              หัวหน้า 
2) นายทองเริ่ม เหล่ากสิกิจ ช่างไม้                  ผู้ช่วย 
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o อำคำร ๓ 
๑) นางสาวอันชุลี คราวจันทร์ทึก ครูช านาญการ                  หัวหน้า 
๒) นายประจวบ   แรงเขตกรรม ลูกจ้างชั่วคราว   ผู้ช่วย 

o อำคำร ๔ 
๑) นางวารี รอดมา      ครูช านาญการพิเศษ                  หัวหน้า 
๒) นายสมบัติ   ดาราแจ้ง ลูกจ้างชั่วคราว     ผู้ช่วย 
๓) นายเกรียงศักดิ์  จีนเหียน ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ช่วย 

o อำคำร  ๕ 
๑) นายภูวดล สายสุวรรณ        ครูช านาญการ หัวหน้า 
๒) นายพินิจ หมั่นเกตุ ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ช่วย 

o อำคำรพอเพียง ๑ 
๑) นางทัศนีย์ เพ่ิมภาค ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
๒) นางสาวศิรินันท์ สิมากรณ์ คร ู ผู้ช่วย  

o อำคำรพอเพียง ๒ 
๑) นายภราดร บัวปอน คร ู หัวหน้า 

o อำคำรพอเพียง ๓ 
๑) นายศุภชัย พุ่มขจร ครูช านาญการพิเศษ                 หวัหน้า 
๒) นายภราดร บัวปอน คร ู ผู้ช่วย 

o อำคำรพอเพียง ๔ 
๑) นางสาวรัตนาภรณ์ ดิษฐ์ทอง คร ู หัวหน้า 

o อำคำรดนตรีไทย-ธนำคำรออมสิน 
๑) นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตะลหฤทัย ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
๒) นายชินพัฒน์ แก้วลายค า ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 

o อำคำรดนตรีสำกล 
๑) นายนิลรัตน์ พ่ึงพา ครชู านาญการ หัวหน้า 
๒) นางสาวดุริยา พุมานนท์ พนักงานราชการ ผู้ช่วย 

o อำคำรนำฏศิลป ์
๑) นางสาวภารดี        เกิดวาระ คร ู หัวหน้า 

o อำคำรชั่วครำว – ห้องแนะแนว 
๑) นายอภิรักษ์ กัลพันธ์ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
๒) นายภูวนัย สาหร่ายสุวรรณ์ ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๓) นายธรณินทร์ สิงห์วงค ์ คร ู ผู้ช่วย  

o สนำมบอล – ลำนกีฬำ 
๑) นายปราโมทย์ พูลเกิด ครูช านาญการ หัวหน้า 
๒) นายชินพฒัน์ แก้วลายค า ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๓) นายปวงไทย ประสมพงษ์ ครูช านาญการ ผู้ช่วย 
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o สนำมกีฬำบริเวณโดมอเนกประสงค์ 
๑) นายปราโมทย์ พูลเกิด ครูช านาญการ หัวหน้า 
๒) นายปวงไทย ประสมพงษ์ ครูช านาญการ ผู้ช่วย 
๓) นายทัศนัย ฉันทอภิชัย คร ู ผู้ช่วย 

 

ปฏิบัติหน้ำที่  
๑) จัดท าแผนและโครงการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอาคารเรียน และอาคารประกอบ 
๒) วางแผนปรับปรุงก่อสร้างอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เหมาะสมและเอ้ือต่อการ 

จดัการเรียนการสอน การประชุมฝึกอบรม การกีฬา การพักผ่อน การจัดกิจกรรมอ่ืนๆ รวมทั้ง 
การซ่อมแซม ปรับปรุงตกแต่งให้เป็นระเบียบและสวยงามอยู่เสมอ 

๓) ควบคุมดูแลอาคาร อาคารเรียน  อาคารประกอบ ให้สะอาดสวยงาม  มีบรรยากาศเอ้ือต่อการ 
จัดการเรียนการสอนพร้อมทั้งจัดหา/ดูแลรักษาและซ่อมแซมสิ่งอ านวยความสะดวกให้เพียงพอ 
ตามความจ าเป็นให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 

๔) ก าหนดและควบคุมการใช้สาธารณูปโภค ให้สามารถบริการบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ตามอาคาร 
สถานที่ได้ตลอดเวลา  ตรวจสอบและซ่อมบ ารุงให้เกิดความพร้อมอย่างต่อเนื่อง 

๕) อ านวยความสะดวกในการใช้อาคารสถานที่และสาธารณูปโภคแก่บุคลากรภายในโรงเรียน   
หน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนที่ไม่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับของทางราชการ 

๖) ควบคุมการปฏิบัติงานของคนงาน นักการภารโรง ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร 
๗) ประเมินและสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี จัดท ารายงานเสนอผู้บริหาร 
๘) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๒.๒ งำนปรับปรุงภูมิทัศน์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภำยในโรงเรียน 
o ปรับปรุงภูมิทัศน์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภำยในโรงเรียน 

 ๑. นางสาวรัตนาภรณ ์ ดิษฐ์ทอง คร ู                                    หัวหน้า  
๒. นายภราดร บัวปอน คร ู ผู้ช่วย 
๓. นางสาวศิรินันท ์ สิมากรณ์ คร ู ผู้ช่วย 

 

ปฏิบัติหน้ำที่  
๑) จัดท าแผนและโครงการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 
๒) วางแผนปรับปรุงภูมิทัศน์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น ตกแต่งสวนหย่อม บริเวณอาคารเรียน อาคาร

ประกอบ สนาม และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้ร่มรื่นสวยงามอยู่เสมอ เหมาะสมและเอ้ือต่อการจัดการ
เรียนการสอน การประชุม ฝึกอบรม กีฬา การพักผ่อน และการจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ 

๓) อ านวยความสะดวกในการใช้อาคารสถานที่และสาธารณูปโภคแก่บุคลากรภายในโรงเรียน  
หน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนที่ไม่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับของทางราชการ 

๔) ควบคุมการปฏิบัติงานของคนงาน นักการภารโรง ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร 
๕) ประเมินและสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี จัดท ารายงานเสนอผู้บริหาร 
๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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o ประดับตกแต่งสถำนที่และพิธีกำร 
 ๑. นางสาวศิรินันท ์ สิมากรณ์ คร ู หัวหน้างาน 

๒. นางสาวรัตนาภรณ ์ ดิษฐ์ทอง คร ู ผู้ช่วย 
๓. นายภราดร บัวปอน คร ู ผู้ช่วย 
๔. นักการภารโรงทุกท่าน   ผู้ช่วย 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) ควบคุม ดูแล และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัด ประดับตกแต่งสถานที่และพิธีการต่างๆ แก่ผู้ขอรับ

บริการตามระเบียบราชการ 
๒) ตรวจเช็ค ควบคุม ดูแล วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น (ผ้าผูก ดอกไม้สด ดอกไม้ประดับ  

พระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ) ให้คงสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
๓) ประเมินและสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี จัดท ารายงานเสนอผู้บริหาร 
๔) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

๒.๓ งำนยำนพำหนะ   
๑. นายภราดร               บวัปอน คร ู      หัวหน้างาน 
๒. นางสาวรัตนาภรณ ์ ดิษฐ์ทอง คร ู ผู้ช่วย 
๓. นายส าเริง   เด่นดวง          ช่างไม้ ผู้ช่วย 

 ๔. นางสาวกุญช์ญาณ ์ ศรีพิพัฒน์ เจ้าหน้าที่ ผู้ช่วย 
 ๕. นางสาวชัญญานุช ปัญญาศิริกุล เจ้าหน้าที่ ผู้ช่วย 
 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) ควบคุม ดูแล และจัดบริการยานพาหนะแก่ผู้ขอรับบริการตามระเบียบราชการ 
๒) ตรวจซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะให้คงสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
๓) จัดท าคู่มือการขออนุญาตใช้รถและแบบการใช้รถของพนักงานขับรถแต่ละวัน 
๔) ก ากับดูแลพนักงานขับรถยนต์ของโรงเรียน 
๕) ประเมินและสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี จัดท ารายงานเสนอผู้บริหาร 
๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

๒.๔  งำนนักกำรภำรโรง 
1. นายทองเริ่ม เหล่ากสิกิจ ช่างไม้ หัวหน้างาน 
2. นายส าเริง เด่นดวง ช่างไม้ ผู้ช่วย 
๓. นายประเสริฐ อยู่เกษม คนสวน ผู้ช่วย 
๔. นางกนกวรรณ โตปิยะ พนักงานบริการ ผู้ช่วย 
๕. นายพิเชษฐ์ อันเตวาสิก พนักงานบริการ ผู้ช่วย 
๖. นายเกรียงศักดิ์ จีนเหียน พนักงานบริการ ผู้ช่วย 
๗. นายประจวบ   แรงเขตกรรม พนักงานบริการ ผู้ช่วย 
๘. นายสมบัติ ดาราแจ้ง พนักงานบริการ ผู้ช่วย 
๙. นายพินิจ หมั่นเกตุ พนักงานบริการ ผู้ช่วย 
๑๐. นายมนูญ วิชัยดิษฐ์              พนักงานขับรถ ผู้ช่วย 
๑๑. นายอรรถพล ฉวีอินทร์ พนักงานขับรถ ผู้ช่วย 
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๓.กลุ่มงำนส่งเสริมควำมสัมพันธ์ชุมชน 

 นายอภิรักษ์ กัลพันธุ์ ครูช านาญการพิเศษ   หัวหน้ากลุ่มงาน 
 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) วางแผนบริหารงบประมาณ จัดท าโครงการของกลุ่มงานส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน 
๒) บริหารจัดการ ประสานงานและควบคุมดูแล งานภายในกลุ่มงานส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน 
๓) ประเมินและสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี จัดท ารายงานเสนอผู้บริหาร 
๔) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

๓.๑ งำนกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 
๑. นายภูวนัย                สาหร่ายสุวรรณ์ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 

 ๒. นายอภิรักษ์ กัลพันธุ์ ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
 ๓. นายโยธิน                 ศาสตร์ศรี ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
 ๔. นายสมเกียรติ ส าเภารอด ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย   
 ๕. นายนิลรัตน ์ พ่ึงพา ครูช านาญการ ผู้ช่วย  
 ๖. นางสาวเบญจมาศ   เล็กรัตน์ ครูช านาญการ     ผู้ช่วย 
 ๗. นางสุนทรา               วมิลพันธ์              ครูช านาญการ ผู้ช่วย 
 ๘. นางเกศริน   เพ็ชนะ ครูช านาญการ ผู้ช่วย 
 ๙. นายปราโมทย์ พูลเกิด ครูช านาญการ ผู้ช่วย 
 ๑๐.นางสาวอนุศรา พูลคุ้ม ครูช านาญการ ผู้ช่วย 
 ๑๑.นายวานิช                ยาเพ็ชรน้อย คร ู ผู้ช่วย 
 ๑๒.นายชวลิต                เลากสิกรรม คร ู ผู้ช่วย  
 ๑๓. นางสาวชฎินี           จูเทศ คร ู ผู้ช่วย 
 ๑๔.นางสาวกนกพร         ค าลือไชย คร ู ผู้ช่วย  
 ๑๕.นางสาวภารดี           เกิดวาระ คร ู ผู้ช่วย 
 ๑๖.นางสาวดุริยา           พุมานนท์ พนักงานราชการ    ผู้ช่วย 

 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) วางแผนการสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่องระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
๒) ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ในชุมชน จัดกิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนและชุมชน 
๓) ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อมูลต่าง ๆ ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
๔) ให้ความรู้ ค าปรึกษา ค าแนะน ากับผู้ปกครอง และสมาชิกในชุมชนในด้านต่าง ๆ 
๕) จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความสามัคคี และเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
๖) ประเมินและสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี จัดท ารายงานเสนอผู้บริหาร 
๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

o ดุริยำงค์สัมพันธ์ 
 ๑. นายนิลรัตน์   พ่ึงพา ครูช านาญการ หัวหน้า 
 ๒. นางสาวดุริยา    พุมานนท์ พนักงานราชการ ผู้ช่วย 
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ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) วางแผนการด าเนินงานวงดนตรี และวงโยธวาทิตของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ก าหนดบุคลากร 

ผู้รับผิดชอบงาน 
๒) คัดเลือกนักเรียนวงดนตรีและวงโยธวาทิตของโรงเรียนและจัดหาสวัสดิการแก่นักเรียน 
๓) ควบคุมวงดนตรี และวงโยธวาทิต ท ากิจกรรมหน้าเสาธงทุกวัน และควบคุมดูแลเมื่อมีกิจกรรม

ภายนอกโรงเรียน 
๔) เก็บ บ ารุง ดูแลอุปกรณ์ เครื่องดนตรี และชุดวงโยธวาทิตให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน 
๕) ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

o ดนตรีสัมพันธ์ชุมชน 
๑.  นายอภิรักษ์            กัลป์พันธุ์ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
๒.  นายภูวนัย              สาหร่ายสุวรรณ์ ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๓.  นางสาวดุริยา          พุมานนท์             พนักงานราชการ ผู้ช่วย 

 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) วางแผนการด าเนินงานวงดนตรีของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ก าหนดบุคลากร 

ผู้รับผิดชอบงาน 
๒) คัดเลือกนักเรียนวงดนตรีของโรงเรียนและจัดหาสวัสดิการแก่นักเรียน 
๓) ควบคุมวงดนตรี และควบคุมดูแลเมื่อมีกิจกรรมภายนอกโรงเรียน 
๔) เก็บ บ ารุง ดูแลอุปกรณ์ เครื่องดนตรี ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน 
๕) ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๓.๒ งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
๑. นางสาวอโนชา เกษกรณ์ ครูช านาญการ หัวหน้างาน 
๒. นางทัศนีย์ เพ่ิมภาค ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๓. นางสาวศิรินันท์        สิมากรณ์ คร ู ผู้ช่วย 
๔. นางสาวรัตนาภรณ์   ดิษฐ์ทอง คร ู ผู้ช่วย 
๕. นางบุษยาภรณ์ สินน้ าค า ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
 

ปฏิบัติหน้ำที่   
๑) ประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษาในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ของโรงเรียน 
๒) ช่วยผู้อ านวยการจัดท าบันทึกการประชุม  ระเบียบวาระการประชุม  รายงานการประชุมให้เป็น

ปัจจุบันถูกต้อง  และแจ้งให้คณะกรรมการสถานศึกษาทราบ 
๓) ประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มงาน  หัวหน้างาน  หัวหน้ากลุ่มสาระในการเตรียมข้อมูลสารสนเทศ   

เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจน าเสนอแก่คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ตามกฎกระทรวงในเรื่องการกระจายอ านาจการบริหารงานจัดการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ 

๔) ประเมินและสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี จัดท ารายงานเสนอผู้บริหาร 
๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

๓.๓ งำนปฏิคม 
๑. นางทัศนีย์ เพ่ิมภาค ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
๒. นางสาวปิยะดา        แสงมณี ครูช านาญการ ผู้ช่วย 
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๓. นางสาวอโนชา เกษกรณ์ ครูช านาญการ ผู้ช่วย 
๔. นางสาวศิรินันท์ สิมากรณ์ คร ู ผู้ช่วย 
๕. นางบุษยาภรณ์ สินน้ าค า ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
๖. นางสาวกุญช์ญาณ์    ศรีพิพัฒน์ เจ้าหน้าที่ ผู้ช่วย 
๗. นางสาวชัญญานุช   ปัญญาศิริกุล เจ้าหน้าที่ ผู้ช่วย 

 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) วางแผนจัดท าโครงการ ก าหนดงบประมาณรายจ่ายของงานปฏิคมโรงเรียน 
๒) วางแผนด าเนินการต้อนรับคณะผู้บริหาร คร ูและบุคลากรภายในและภายนอกโรงเรียน  
๓) ดูแลต้อนรับ อ านวยความสะดวก จัดเตรียมอาหารว่างในการประชุมครู 
๔) ให้การต้อนรับแก่ผู้มาติดต่อราชการ 
๕) ประเมินและสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี จัดท ารายงานเสนอผู้บริหาร 
๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

๓.๔ งำนธนำคำรโรงเรียน 
๑. นางสาวณัฐปภัสร ์ ศรีตะลหฤทัย   ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
๒. นายชินพัฒน์ แก้วลายค า ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๓. นางสาวกรชวัล รุ่งรัตน์ ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 

 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) วางแผนด าเนินการจัดกิจกรรมธนาคารโรงเรียน ได้แก่ การก าหนดระเบียบการฝากเงิน  

การถอนเงิน การคิดดอกเบี้ยด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และแจ้งให้สมาชิกรับทราบ 
๒) ด าเนินการฝากเงิน ถอนเงิน การคิดอัตราดอกเบี้ย เป็นปัจจุบัน ถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
๓) รายงานสรุปผลการด าเนินการต่าง ๆ เสนอผู้บริหารรับทราบเป็นระยะๆ 
๔) ประเมินและสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี จัดท ารายงานเสนอผู้บริหาร 
๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

๔. กลุ่มงำนประชำสัมพันธ์โรงเรียน 
 นายวานิช ยาเพ็ชรน้อย ครู                                     หัวหน้ากลุ่มงาน 
 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) วางแผนบริหารงบประมาณ จัดท าโครงการของกลุ่มงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
๒) บริหารจัดการ ประสานงานและควบคุมดูแลงานภายในกลุ่มงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
๓) ประเมินและสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี จัดท ารายงานเสนอผู้บริหาร 
๔) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

๔.๑ งำนโสตทัศนศึกษำ 
๑. นายปริวัตร ศรสุรินทร์ ครผูู้ช่วย  หัวหน้างาน 
๒. นายภูวดล สายสุวรรณ ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
๓. นางสาวมาลินี เกศธนากร ครูช านาญการ     ผู้ช่วย 
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ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) วางแผนบริหารและพัฒนางานโสตทัศนศึกษาของโรงเรียน  จัดสถานที่การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์

ให้เป็นระเบียบ สวยงาม และสะอาดพร้อมให้บริการได้ตลอดเวลา 
๒) จัดหา บ ารุงรักษาและควบคุมดูแลอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

และอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓) จัดท าทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  สะดวกต่อการตรวจสอบ และการใช้ได้ตรงกับ

ลักษณะงาน 
๔) บริการให้ค าแนะน าบุคลากรภายในโรงเรียนให้เข้าใจถึงวิธีการและเทคนิคการใช้ 
๕) ร่วมมือกับงานประชาสัมพันธ์จัดเสียงตามสาย การประชาสัมพันธ์โรงเรียน การบริการบันทึกภาพ

กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนทั้งในและนอกสถานที่ 
๖) ประเมินและสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี จัดท ารายงานเสนอผู้บริหาร 
๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๔.๒ งำนพิธีกร 
 ๑. นางสาวณัฐปภัสร ์ ศรีตะลหฤทัย ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
 ๒. นายวีรชาต ิ สายวงค ์ ครูช านาญการ ผู้ช่วย 
 ๓. นายวานิช ยาเพ็ชรน้อย คร ู ผู้ช่วย 

๔. นายปิยะวัฒน์ เฉลิมวุฒิกุล คร ู ผู้ช่วย 
 ๕. นางสาวณิชากร    สมนึก คร ู ผู้ช่วย 

๖. นางอรวรรณ ธวัชวงษ ์ คร ู ผู้ช่วย 
  

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) ต้อนรับผู้ปกครองที่มาพบหรือฝากของให้นักเรียน 
๒) ต้อนรับบุคคลที่มาติดต่อสอบถามและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
๓) อ านวยความสะดวกในการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ครูและนักเรียน 
๔) ปฏิบัติหน้าที่พิธีกร พิธีการต่างๆของโรงเรียน 

 

๔.๓ งำนส่งเสริมและเผยแพร่ 
 ๑. นายวานิช ยาเพ็ชรน้อย คร ู หัวหน้างาน 
 ๒. นางจุรีพร   ผาผ่อง ครชู านาญการ ผู้ช่วย 
 ๓. นายปิยะวัฒน์ เฉลิมวุฒิกุล ครู                                      ผูช้่วย 
 ๔. นางอรวรรณ ธวัชวงษ ์ คร ู ผู้ช่วย 
 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) ประสานงานกับกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตลอดจนสารสนเทศ 

อย่างเป็นระบบและน ามาใช้ในการประชาสัมพันธ์ต่อไป 
๒) จัดท าวารสาร/สื่อสิ่งพิมพ์ 
๓) จัดท าป้ายนิเทศ 
๔) จัดเสียงตามสาย/ประกาศข้อมูลข่าวสารให้ครูและนักเรียนทราบ 
๕) ส่งข้อมูลข่าวสารให้แก่วิทยุและหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 
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๖) งานเผยแพร่ข้อมูลลงเว็บไซต์ของโรงเรียน 
๗) ประเมินผล สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม / แผนงาน เสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 

และรับทราบอย่างเป็นระบบ 

๕. กลุ่มงำนอนำมัยโรงเรียน 
 นางสาวมัทรี โททอง ครชู านาญการ หัวหน้ากลุ่มงาน 
 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) วางแผนบริหารงบประมาณ จัดท าโครงการของกลุ่มงานอนามัยโรงเรียน 
๒) บริหารจัดการ ประสานงานและควบคุมดูแล งานภายในกลุ่มงานอนามัยโรงเรียน 
๓) ประเมินและสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี จัดท ารายงานเสนอผู้บริหาร 
๔) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

๕.๑ งำนอนำมัยโรงเรียน 
1. นางสาวมัทร ี โททอง ครชู านาญการ หัวหน้างาน 
2. นางสาวศิริรัตน์ อภิญญานุวัฒน์ ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๓. นางสาวเกสร ี แจ่มสกุล ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๔. นายปวงไทย ประสมพงษ์ ครูช านาญการ ผู้ช่วย 
๕. นางสาวอโนชา เกษกรณ์ ครูช านาญการ ผู้ช่วย 
 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) วางแผนบริหารงานและพัฒนางานสุขภาพอนามัยของโรงเรียน 
๒) ด าเนินการควบคุมดูแลการจัดบริการสุขภาพอนามัยแก่บุคลากรของโรงเรียน 
๓) ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้งานด้านสุขอนามัย และการปฏิบัติตนให้ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ 
๔) ประสานการจัดอบรมผู้น าเยาวชนสาธารสุขภายในโรงเรียนพร้อมทั้งให้ค าปรึกษา แนะน าเมื่อมีการ

ด าเนินงานภายในโรงเรียน จัดท าสถิติงานอนามัยโรงเรียน 
๕) ประเมินและสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี จัดท ารายงานเสนอผู้บริหาร 
๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

๕.๒ งำนโภชนำกำร 
๑. นางทัศนีย์ เพ่ิมภาค ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
๒. นายปวงไทย ประสมพงษ์ ครูช านาญการ ผู้ช่วย 
๓. นางสาวปิยะดา แสงมณี ครูช านาญการ ผู้ช่วย 
๔. นางสาวสิริพร พันธุ คร ู ผู้ช่วย 
๕. นางสาวรัตนาภรณ ์ ดิษฐ์ทอง คร ู ผู้ช่วย 
๖. นางสาวศิรินันท ์ สิมากรณ์ คร ู ผู้ช่วย 
๗. นางบุษยาภรณ ์ สินน้ าค า ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) วางแผนบริหารงานและพัฒนางานโภชนาการของโรงเรียน 
๒) ด าเนินการควบคุมดูแล  การจัดและการให้บริการด้านโภชนาการ 
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๓) ส่งเสริมและควบคุมการด าเนินงาน ด้านคุณภาพและราคาอาหาร การขาย การบริโภคท่ีถูก
สุขลักษณะอนามัย  และมีระเบียบวินัย 

๔) เผยแพร่ความรู้ด้านโภชนาการส าหรับนักเรียนและผู้ประกอบการและร้านค้าในโรงเรียนและพัฒนา
สุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหารและประกอบอาหาร 

๕) พัฒนาบุคลากรผู้ประกอบการและจ าหน่ายอาหารด้านต่างๆ เช่นแนะน าการใช้ภาชนะ การท าความสะอาด
ภาชนะ การดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ การแต่งกายที่เป็นแบบเดียวกันตามข้อตกลง 

๖) ประเมินและสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี จัดท ารายงานเสนอผู้บริหาร 
๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

๖. กลุ่มงำนศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 นายอนิรุทธ์ พูนวิวัฒน์ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน 
 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) วางแผนบริหารงบประมาณ จัดท าโครงการงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๒) บริหารจัดการ ประสานงานและควบคุมดูแล งานทุกงานภายในกลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
๓) ประเมินและสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี จัดท ารายงานเสนอผู้บริหาร 
๔) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

๖.๑ งำนพัฒนำระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
๑. นางสาวนริศรา ตรีสังข ์ ครูผู้ช่วย หัวหน้างาน 
๒. นายอนิรุทธ์ พูนวิวัฒน์ ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๓. นางสาวเกสร ี แจ่มสกุล ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๔. นางสาววริษา ทรัพย์ส าราญ คร ู ผู้ช่วย 
๕. นายภูมิศักดิ ์ คงจันทร์ คร ู ผู้ช่วย 
๖. นายปริวัตร ศรสุรินทร์ ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
๗. นางสาววิไลพร วงษ์มี เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ผู้ช่วย 
 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) วางแผนบริหารงบประมาณ จัดท าโครงการงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน 
๒) จัดหา/ดูแลรักษา/ซ่อมบ ารุง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน

และสามารถใช้งานได้อย่างทั่วถึง 
๓) ประเมินและสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี จัดท ารายงานเสนอผู้บริหาร 
๔) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

๖.๒ งำนพัฒนำเว็บไซต์โรงเรียน 
๑. นางสาววริษา ทรัพย์ส าราญ คร ู หัวหน้างาน 
๒. นายอนิรุทธ์ พูนวิวัฒน์ ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๓. นางสาวเกสร ี แจ่มสกุล ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๔.นายภูมิศักดิ์ คงจันทร์ คร ู ผู้ช่วย 
๕. นายปริวัตร ศรสุรินทร์ ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
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๖. นางสาวนริศรา ตรีสังข ์ ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
๗. นางสาววิไลพร วงษ์มี เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ผู้ช่วย 
 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) จัดท าเว็บไซต์ของโรงเรียน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน 
๒) ประเมินและสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี จัดท ารายงานเสนอผู้บริหาร 
๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๖.๓ งำนระบบข้อมูลและสำรสนเทศ 
๑. นางสาวเกสร ี แจ่มสกลุ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
๒. นายอนิรุทธ์ พูนวิวัฒน์ ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๓. นางสาววริษา ทรัพย์ส าราญ ครู  ผู้ช่วย 
๔. นางสาวพิมพ์ใจ สุวรรณ์ คร ู ผู้ช่วย 
๕. นายภูมิศักดิ์             คงจันทร์ คร ู ผู้ช่วย 
๖. นายปริวัตร   ศรสุรินทร์ ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
๗. นางสาวนริศรา ตรีสังข ์ ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
๘. นางสาววิไลพร วงษ์มี เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ผู้ช่วย 

 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) จัดท าข้อมูลและสารสนเทศของโรงเรียน 
๒) ประเมินและสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี จัดท ารายงานเสนอผู้บริหาร 
๓) จัดท าข้อมูลนักเรียน/บัตรนักเรียน 
๔) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

๖.๔งำนซ่อมบ ำรุงรักษำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 ๑. นายภูมิศักดิ์              คงจันทร ์ คร ู หัวหน้างาน 

๒. นายอนิรุทธ์ พูนวิวัฒน์ ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๓. นางสาวเกสร ี แจ่มสกุล ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๔. นางสาววริษา ทรัพย์ส าราญ คร ู ผู้ช่วย 
๕. นายปริวัตร    ศรสุรินทร์ ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
๖. นางสาวนริศรา ตรีสังข ์ ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
๗. นางสาววิไลพร วงษ์มี เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ผู้ช่วย 

 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) ซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
๒) ประเมินและสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี จัดท ารายงานเสนอผู้บริหาร 
๓) จัดหา/ดูแลรักษา/ซ่อมบ ารุง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน 
๔) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มบริหำรงบประมำณและแผนงำน 
 
 

รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณและแผนงำน 

 นางสาวเกสรี แจ่มสกุล    ครูช านาญการพิเศษ   ผู้ช่วยผอู านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน
  
ปฏิบัติหน้ำที่ 
 1.  ควบคุม ดูแล ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการกลุ่มบริหารงบประมาณ  
  1.1  การจัดท าและเสนอของบประมาณ 
  1.2  การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษาการเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณการโอนเงิน 
                      งบประมาณ 
  1.3  การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงิน และผลการด าเนินงาน 
  1.4   การระดมทรัพยากร การลงทุนเพ่ือการศึกษา การจัดหารายได้และผลประโยชน์กองทุนสวัสดิการ                
                       เพ่ือการศึกษา 
  1.5  การบริหารการเงิน การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงินการเงินและ     
                      การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
  1.6  การบริหารบัญชี  การจัดท าบัญชีการเงิน การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
                      การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 
  1.7  การบริหารพัสดุและสินทรัพย์  การจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
                      การจัดหาพัสดุ  การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง   
                      การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 
 2.  ส่งเสริมการท างานของคณะกรรมการตรวจสอบด้านต่างๆ ของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 3.  ควบคุมดูแลการจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
 4.  วางแผนและจัดให้มีการรวบรวมข้อมูล สถิติ เกี่ยวกับงานบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ป้องกัน  
                 แก้ปัญหาและน าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 5.  อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
ผู้ช่วยรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณและแผนงำน 

 นางสาวสิริพร พันธุ   ครูช านาญการ  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
 1.  รับแนวปฏิบัติจากรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ  เพ่ือก ากับดูแล ติดตาม 
                 งานในสายงานที่รับผิดชอบ 
 2.  ควบคุมการปฏิบัติงานพัสดุ งานการเงิน บัญชี แผนงาน งานระดมทรัพยากร และการลงทุน 
                 เพ่ือการศึกษา กิจกรรมสหกรณ์ งานส านักงานบริหารงบประมาณ 
 3.  ตรวจสอบงานด้านเอกสาร ควบคุมเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 4.  ประสานงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                มัธยมศึกษานครสวรรค์ 
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 5.  จัดท าแฟ้มสะสมงาน เอกสาร บันทึกการมอบหมายและบันทึกผลงานเพ่ือเป็นแนวทาง 
                 ในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
 6. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ในกรณีทีร่องผู้อ านวยการ 
                กลุ่มบริหารงบประมาณไม่อยู่ 
 7. ร่วมวางแผนด าเนินงานโครงการต่างๆของกลุ่มบริหารงบประมาณ และกรรมการกลุ่มบริหาร 
                งบประมาณ  
 8. วางแผนการจัดท า จัดเก็บรักษาเอกสาร หนังสือค าสั่งต่างๆ ของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
                 อย่างเป็นระบบ และถูกต้อง 
 9. ร่วมมือและประสานงานกับบุคลาการในฝ่าย และฝ่ายอื่นๆ เพ่ือด าเนินการไปตามเป้าหมาย 
 10. ท าหน้าที่เป็นเลขานุการของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 11. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  
กลุ่มงำนส ำนักงำนงบประมำณและแผนงำน  
 

 นางสาวเกสรี   แจ่มสกุล   ครชู านาญการพิเศษ  หัวหน้ากลุ่มงาน 
 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
 1. ก ากับ ดูแล ติดตาม การนิเทศ การปฏิบัติงานในกลุ่มงานส านักงานบริหารงบประมาณให้เป็นไปตาม 
                ระเบียบราชการ 
 2. ประสานงาน การปฏิบัติงานของกลุ่มงานส านักงานงบประมาณและแผนงานเพ่ือให้การด าเนินงาน 
              เป็นไปอย่างเรียบร้อย ถูกต้อง และรวดเร็ว 
 3. วางแผนปฏิบัติงานและนิเทศงานให้เป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มงานส านักงานงบประมาณ 
              และแผนงาน 
 4. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
งำนส ำนักงำน 
 1. นางสาวเขมจิรา  อินตระกูล  คร ู หัวหน้างาน 
 2. นางสาวสิริพร  พันธุ   ครชู านาญการ ผู้ช่วย 
 3. นางสาวหทัยรัตน์   โพธิ์ม่วง    คร ู ผู้ช่วย 
 4. นายวุฒิชัย   สุวรรณรินทร์  ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
 5. นางสาวธนภรณ์    กุมุท    ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย 
 6. นางสาวญาณิดา    สร้อยสุวรรณ์   เจ้าหน้าที่ ผู้ช่วย 
 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
 1.  รับแนวปฏิบัติจากรองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ   
 2  งานพัสดุกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 3.  งานสารสนเทศกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 4.  งานแผนงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 5.  ตรวจสอบงานด้านเอกสาร ควบคุมเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
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 6. จัดท าแฟ้มสะสมงาน เอกสาร บันทึกการมอบหมายและบันทึกผลงานเพ่ือเป็นแนวทาง 
                 ในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
 7.  ร่วมวางแผนด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารงบประมาณ และกรรมการกลุ่มบริหาร        
                 งบประมาณ  
 8. ร่วมมือและประสานงานกับบุคลากรในฝ่าย และฝ่ายอ่ืนๆ เพื่อด าเนินการไปตามเป้าหมาย 
 9.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
งำนสำรบรรณ 
 1.  นางสาวเขมจิรา   อินตระกูล   คร ู    หัวหน้างาน 
 2.  นางสาวธนภรณ์     กุมุท         ครูอัตราจ้าง                         ผูช้่วย  
 

ปฏิบัติหน้ำที่  
 1.  จัดท าทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือราชการ โดยแยกประเภทของเอกสารและหนังสือของกลุ่มบริหาร             
                    งบประมาณให้เป็นหมวดหมู่มีระบบการเก็บเอกสารที่สามารถค้นหาเรื่องได้อย่างรวดเร็ว 
 2.  โต้ตอบหนังสือราชการ  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องตามระเบียบ 
                 ของงานสารบรรณอย่างรวดเร็วและทันเวลา 
 3.  จัดส่งหนังสือราชการ  เอกสารของกลุ่มบริหารงบประมาณ ให้งานที่รับผิดชอบและติดตาม 
                 เรื่องเก็บคืนจัดเข้าแฟ้มเรื่อง 
 4.  จัดพิมพ์เอกสารและจัดถ่ายเอกสารต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารงบประมาณ เช่น บันทึกข้อความ               
                 แบบส ารวจแบบสอบถาม แบบประเมินผลงานระเบียบและค าสั่ง 
 5.  ประสานงานด้านข้อมูลและร่วมมือกับกลุ่มบริหารงานต่าง ๆ ในโรงเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและ     
                 ร่วมมืออันดีต่อกันในการด าเนินงานตามแผน 
 6.  ประเมินผลและสรุปรายงานผลปฏิบัติราชการประจ าปี 
 7.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
กลุ่มงำนกำรเงินและกำรบัญชี 
 นางสาวเกสรี   แจ่มสกุล  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้ากลุ่มงาน 
 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
 1.  ก ากับ ดูแล ประสานงาน ติดตามการปฏิบัติงานของกลุ่มงานการเงินและการบัญชีเพ่ือให้ 
           การด าเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย ถูกต้อง และรวดเร็ว 
 2.  วางแผนปฏิบัติงานและนิเทศงานให้เป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มงานการเงินและการบัญชี 
 3.  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

งำนกำรเงิน 
 1.  นางสาวเกสร ี  แจ่มสกุล            ครูช านาญการพิเศษ                     หัวหน้างานการเงิน 
 2.  นางสาวสิริพร  พันธุ                ครูช านาญการ                        เจ้าหน้าที่การเงิน       
                                    งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ/ตรวจเอกสารค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 
 3.  นางสาวธนภรณ์   กุมุท                 ครอัูตราจ้าง               เจ้าหน้าที่การเงิน 
                                                                                                           เงินเดือนลูกจ้าง  
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ปฏิบัติหน้ำที่ 
 1.  เบิกจ่ายและอนุมัติงบประมาณ 
  1.1  จัดท าแผนการใช้งบประมาณ โดยก าหนดปฏิบัติงานรายเดือนให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ   
                         ประจ าปีงบประมาณ แล้วสรุปแยกเป็นรายไตรมาส เป็นงบบุคลากร งบอุดหนุน งบลงทุน                  
                         และงบด าเนินการ  
  1.2  เบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และอนุมัติการใช้ 
                        งบประมาณการศึกษาตามประเภทและรายการตามที่ได้รับงบประมาณ 
  2.  โอนเงินงบประมาณให้เป็นไปตามขั้นต้นและวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 
  3.  การบริหารการเงิน เบิกจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การน าส่งเงิน  
                 การโอนเงิน การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 4.  งานการเงินงบประมาณ  มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ดังนี้     

   4.1 รับผิดชอบเกี่ยวกับเงินงบประมาณ 
   4.2 ประสานงานเรื่องเงินกับหน่วยงานต่างๆ 
   4.3 เบิกจ่ายเงินเดือนครู และลูกจ้างประจ า 
   4.4 เบิกจ่ายเงินค่าช่วยเหลือบุตร 
   4.5 เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านครู  
   4.6 ท าหลักฐานเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
   4.7 จัดการโอนเงินเดือน, เงินช่วยเหลือบุตร, เงินสวัสดิการการศึกษาบุตร, เงินสวสัดิการ,  

                           รักษาพยาบาล,เงินค่าเช่าบ้าน ฯลฯ ของครู  ลูกจ้างประจ า เข้าธนาคารเพื่อให้บุคลากรรับเงิน       
                                ทางธนาคาร 
   4.8 ด าเนินเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายประจ าปีของข้าราชการครูและแจกแบบช าระเงิน  

                        ให้แก่บุคลากรทุกคน 
   4.9 จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานของงานการเงินโรงเรียน 

 5.  งานการเงินนอกงบประมาณ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ดังนี้ 
       5.1   รับผิดชอบเงินรายได้สถานศึกษา 
       5.2   รับ – จ่าย เงินรายได้สถานศึกษา 
       5.3   ควบคุมการเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 
       5.4   รับ-ส่ง เงินหักภาษี ณ ที่จ่าย 
       5.5   ส่งเงินที่เป็นรายได้แผ่นดิน 
       5.6   ตรวจความถูกต้องของรายงานการเดินทางไปราชการและควบคุมการเบิกจ่ายอย่างประหยัด 
       5.7   ติดตามทวงถามใบส าคัญคู่จ่ายจากหน่วยงานต่างๆ  
       5.8   ควบคุมการยืมเงินรายได้สถานศึกษาให้เป็นไปตามสัญญาการยืมเงิน 
       5.9   จ่ายค่าจ้างชั่วคราว 
       5.10 ท าสมุดคมุการจ่ายเงินกระแสรายวัน 
       5.11 ท าสมุดคุมการรับ–จ่าย เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
       5.12 งานเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรให้ 
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 6.  การจัดท ารายงานการเงินและงบการเงิน  
               6.1  จัดท ารายงานประจ าเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกัดส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
                           และกรมบัญชีกลาง ในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยจัดท ารายงานรายได้แผ่นดิน รายงาน               
                         รายได้และค่าใช้จ่ายรายงานเงินประจ างวด 
               6.2  จัดท ารายงานประจ าปี โดยจัดท างบแสดงฐานะการเงิน จัดท างบแสดงผลการด าเนินงานทาง           
                         การเงินงบกระแสเงินสดจัดท าโดยวิธีตรง จัดท าหมายเหตุประกอบงบการเงิน และจัดส่ง 
                         รายงานประจ าปี ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานผ่านเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                         และจัดส่งส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และกรมบัญชีกลางตามก าหนดระยะเวลาที่ก าหนด 
               6.3  การจัดและจัดหาแบบพิมพ์ขึ้นใช้เอง เว้นแต่เป็นแบบพิมพ์กลางที่เขตพ้ืนที่การศึกษา  
                         หรือ หนว่ยงานต้นสังกัดหรือส่วนราชการที่เก่ียวข้องจัดท าข้ึนเพ่ือจ าหน่ายจ่ายแจก 
 7. เก็บรักษาเงินสดและตรวจนับเงิน 
 8. ออกใบเสร็จรับเงินรายได้สถานศึกษา 
 9. เก็บรักษาเงินและกุญแจตู้เก็บรักษาเงิน 
 10. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
งำนกำรบัญชี 
 1. นายวุฒิชัย   สุวรรณรินทร์ ครผูู้ช่วย  หัวหน้างาน 
 2. นางสาวธนภรณ์   กุมุท              ครอัูตราจ้าง ผู้ช่วย  
 
ปฏิบัติหน้ำที่ 
          1. จัดท าบัญชีการเงิน 
          1.1 ตั้งยอดบัญชีระหว่างปีงบประมาณ ทั้งการตั้งยอดภายหลังการเปิดบัญชีงบประมาณปีก่อนและ          
                      การตั้งยอดก่อนการปิดบัญชีงบประมาณปีก่อน 
          1.2 ปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณ โอนปิดบัญชีเงินนอกงบประมาณเข้าบัญชีทุน และบัญชีเงินรับฝาก  
                      และเงินประกัน ตั้งยอดบัญชีสินทรัพย์ที่เป็นบัญชีวัสดุ หรือบัญชีสินค้าคงเหลือ และบัญชี 
                      สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน พร้อมทั้งจัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไปโดยใช้จ านวนเงินตามรายการ 
                      หลังการปรับปรุง 
     1.3 บันทึกเปิดบัญชีคงค้าง (พึงรับพึงจ่าย:Accrual Basis) โดยบันทึกรายการด้านเดบิต 
                       ในบัญชีแยกประเภท (หนี้สินทุนรายได้)  
                1.4.บันทึกบัญชีประจ าวันให้ครอบคลุมการรับเงินงบประมาณการรับรายได้จากการขายสินค้า  
                       หรือการให้บริการ การรับเงินรายได้ การจ่ายเงินงบประมาณ การจ่ายเงินงบประมาณให้ยืม  
                       การจ่ายเงินนอกงบประมาณให้ยืม การซื้อวัสดุ หรือสนิค้าคงเหลือ เงินทดรองจ่าย เงินมัดจ า และ 
                          ค่าปรับ รายได้จากเงินกู้ของรัฐ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน การรับเงินบริจาค การรับเงินรายได้ 
                       แผ่นดิน การถอนเงินรายได้แผ่นดิน การเบิกเงินงบประมาณแทนกัน การจ่ายเงินให้หน่วยงานที่ 
                       ปฏิบัติตามระบบการควบคุมการเงินการรับเงินความผิดทางละเมิด 
     1.5 สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันท าการ สรุปรายรับ หรือรายจ่ายผ่านไปบัญชีแยกประเภท  
                       เงินสด  เงนิฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง ส าหรับรายการอื่น และรายการในสมุดรายวันทั่วไป    
                       ให้ผ่านรายการเข้าบัญชีแยกประเภท ณ วันท าการสุดท้ายของเดือน 
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                1.6 ปรับปรุงบญัชีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยปรับรายการบัญชีรายได้จากงบประมาณค้างงบค่าใช้จ่าย/ 
                          รับที่ได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า/ รายได้ค้างรับ วัสดุหรือสินค้า ที่ใช้ไประหว่างงวดบัญชี  
                          ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจ าหน่าย ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 
                1.7 ปิดบัญชีรายได้ และค่าใช้จ่ายเพื่อบันทึกบัญชีรายได้สูงกว่า (ต่ ากว่า) ค่าใช้จ่ายในงวดบัญชี  
                       และปิดรายการได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายงวดบัญชีสูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม แล้วให้โอนบัญชี        
                       รายได้แผ่นดินน าส่งคลังเข้าบัญชีรายได้แผ่นดิน หากมียอดบัญชีคงเหลือให้โอนเข้าบัญชีรายได้ 
                       แผ่นดินรอน าส่งคลัง 
                1.8  ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสด และเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือประจ าวัน           
                       และงบพิสูจน์ยอดฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภททั่วไป  
                       และการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีย่อยและทะเบียน 
                1.9 แก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชี จากการที่เขียนข้อความผิดหรือตัวเลขผิด     
                       จากการบันทึกตัวเลขผิดช่องบัญชีย่อยแต่ยอดรวมถูก โดยการขีดฆ่าข้อความ หรือตัวเลขผิด 
                       ลงลายมือชื่อย่อก ากับ พร้อมวัน เดือน ปี แล้วเขียนข้อความหรือตัวเลขที่ถูกต้อง 

2. งานอ่ืนๆ ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 

งำนตรวจสอบภำยใน (กำรเงินและบัญชีโรงเรียน) 
 1. นางอดิภา                ศรพูีล           ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
 2. นางสุนทรา        วิมลพันธ์             ครูช านาญการ ผู้ช่วย 
 3. นางสาวมัทรี             โททอง   ครูช านาญการ                        ผู้ช่วย 
 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
 1. การรับเงิน 
       1.1 ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน กับทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินว่ามีใบเสร็จรับเงินครบถ้วน 
                          ตามทะเบียนหรือไม่ที่ได้ด าเนินการในวันนั้นๆ 
                1.2 ตรวจขั้วใบเสร็จรับเงินบ ารุงการศึกษา และเงินนอกบ ารุงการศึกษาว่าปฏิบัติถูกต้อง 
                        ตามระเบียบ หรือไม่ ภายในวันนั้น 
                1.3 ตรวจการน าเงินรายวันภายในโรงเรียนในวันนั้นๆ ว่าปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ 
                1.4 มีการเก็บรักษาเงินไว้เกินจ านวนหรือไม่ 
                1.5 วิธีการเก็บรักษาเงินของโรงเรียนปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ 
 2. การจ่ายเงิน 
               2.1 ตรวจการจ่ายเงินในใบส าคัญจ่าย และใบส าคัญคู่จ่ายถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ 
               2.2 ตรวจใบเบิกเงินภายในโรงเรียนว่าปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ 
               2.3 ตรวจความสมบูรณ์ของเอกสารแทนตัวเงินให้ถูกต้องตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน             
                        ถ้ายอดคงเหลือในสมุดรายวันเงินสด เพ่ือลงลายมือชื่อรับรองในรายงาน 
 3. การบัญชีและทะเบียน 
               3.1 ตรวจบัญชีรายวันเงินสด ว่ามีการลงรายการรับ รายการจ่ายถูกต้องตามหลักฐานข้อเท็จจริง  
                       หรือไม่ ลงบัญชีเงินสดเป็นปัจจุบันหรือไม่ และถูกต้องตรงตามระบบบัญชีส าหรับหน่วยงาน             
                       ย่อยหรือไม่ 
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               3.2 ตรวจสอบรายงานเงินคงเหลือประจ าวันและรายงานประเภทเงินคงเหลือ ดูว่ายอดเงิน 
                       คงเหลือตรงกับยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินสดหรือไม่ 

๔. ตรวจสอบอย่างอ่ืน ๆ 
กลุ่มงำนพัสดุและแผนงำน 
 นางสาวอนุศรา   พูลคุ้ม     ครูช านาญการ หัวหน้ากลุ่มงาน 
 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
 1.  ก ากับ ดูแล ประสานงาน ติดตามการปฏิบัติงานของกลุ่มงานพัสดุและแผนงานให้ด าเนินงาน 
เป็นไปอย่างเรียบร้อย ถูกต้อง และรวดเร็ว               
 2.  วางแผนปฏิบัติงานและนิเทศงานให้เป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มงานพัสดุและแผนงาน 
 3.  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
งำนพัสดุ 
 1.  นางสาวหทัยรัตน์        โพธิ์ม่วง   คร ู  หัวหน้างานพัสดุ 
 2.  นายเจริญพงษ ์          ชมภูนุช   ครชู านาญการ  เจ้าหน้าที่พัสดุ E-GP 
 3.  นางสาวญาณิดา         สร้อยสุวรรณ์   เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
 1.  การบริหารพัสดุและสินทรัพย์การจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
        1.1 ตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากรขึ้นส ารวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้างทั้งหมด  
                       เพ่ือทราบสภาพการใช้งาน 
               1.2 จ าหน่าย บริจาค หรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีท่ีหมดสภาพหรือไม่ได้ 
                          ใช้ประโยชน์          
     1.3 จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เปน็ปัจจุบัน ทั้งที่ซื้อหรือจัดหาจากเงิน                
                          งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนที่ได้จากการบริจาคท่ียังไม่ได้บันทึกคุมไว้โดย    
                       บันทึกทะเบียนคุมราคา วันเวลาที่ได้รับสินทรัพย์ 
                 1.4 จดทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุส าหรับที่ดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้างในกรณีที่ยังไม่ด าเนินการ และที่  
                        ยังไม่สมบูรณ์ให้ประสานกับกรมธนารักษ์ หรือส านักงานธนารักษ์จังหวัดเพ่ือด าเนินการให้เป็น  
                        ปัจจุบันและให้จัดท าทะเบียนคุมในส่วนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
     1.5 จัดท าระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษา ซึ่งอาจใช้โปรแกรมระบบทะเบียนคุมสินทรัพย์ 
                        ก็ได้ ถ้าสถานศึกษามีความพร้อม 
                 1.6 จัดท าระเบียบการใช้ทรัพย์สินที่เกิดจากการจัดการของสถานศึกษา โดยความเหน็ชอบ 
                           ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 2.การจัดหาพัสดุ 
                 2.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน/โครงการ ที่จัดท ากรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง เพ่ือตรวจดู   
                           กิจกรรมที่ต้องใช้พัสดุที่ยังไม่มีตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดตาม                  
                        มาตรฐานกลาง 
                 2.2 จัดท าแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดุทั้งในส่วนที่สถานศึกษาจัดหาเอง และร่วมมือกับ  
                       สถานศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนจัดหา 
 3. การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง 
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                 3.1  จัดท าเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างในกรณีท่ีเป็นแบบมาตรฐาน 
                 3.2 ตั้งคณะกรรมการขึ้นก าหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการในกรณีท่ีไม่เป็นแบบ 
                        มาตรฐาน โดยด าเนินการไปตามระเบียบ 
                 3.3 จัดซื้อจัดจ้าง โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะ ประกาศ จ่าย/    
                           ขายแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ จัดท าสัญญาและ       
                         เมื่อตรวจรับงานให้มอบเรื่องแก่เจ้าหน้าที่การเงินฏีกาเบิกเงินเพ่ือจ่ายแก่ผู้ขาย/ผู้จ้าง 
 4.การควบคุม บ ารุงรักษา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
               4.1.จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
               4.2.ก าหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน 
               4.3.ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม และเบิกจา่ยให้เป็นไปตามระบบและแต่งตั้ง  
                            คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปีอย่างสม่ าเสมอทุกปี 
                  4.4.ตรวจสอบสภาพและบ ารุงรักษาและซ่อมแซมท้ังก่อนและหลังการใช้งานส าหรับทรัพย์สินที่มี  
                        สภาพไม่สามารถใช้งานได้ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาและท าจ าหน่าย หรือขอรื้อถอน   
                        กรณีเป็นสิ่งปลูกสร้าง 
               4.5 จัดท าทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ ทั้งหมดของโรงเรียน 
               4.6 ลงทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ ทั้งหมดของโรงเรียน 
               4.7 ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดซ่อม พัสดุครุภัณฑ์ 
               4.8 ด าเนินการเบิก จ่าย วัสดุส านักงานให้หน่วยงานต่างๆ 
               4.9 บ ารุง รักษา พัสดุ ครุภัณฑ์ 
               4.10 ด าเนินการรายงานพัสดุคงเหลือประจ าปีตามระเบียบ 
               4.11 ด าเนินการของอนุญาตจ าหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ 
         5.งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
งำนแผนงำน  
  1. นางสาวอนุศรา   พูลคุ้ม    ครชู านาญการ   หัวหน้างาน 
  2. นางศุภมาศ    พูลจิตร์   ครูผู้ช่วย                            ผู้ช่วย 
  3. นางสาวนลัทพร  ช านาญถิ่นเถื่อน ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย  
 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
 1. การจัดและเสนอของบประมาณ 
             1.1 การวิเคราะห์ และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
 1.2.  การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 
                     1.2.1  จัดท ารายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน งานโครงการ ให้มีความเชื่อมโยงกับ 
                                 ผลผลิตและผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของสถานศึกษา พร้อมกับวิเคราะห์และ 
                                      จดัล าดับความส าคัญของแผนงาน งานโครงการ เมื่อเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งนโยบาย  
                                 แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการจัดตั้ง 
                                 งบประมาณให้สถานศึกษาด าเนินการ 
                       1.2.2  จัดท าค าขอรับงบประมาณของสถานศึกษา และกรอบประมาณการรายจ่ายเสนอ 
                                  ตอ่เขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องเชิงนโยบาย        
       1.2.3   จัดท าร่างข้อตกลงบริการผลผลิต (ร่างข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน) ของสถานศึกษาที่       
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                                   จะต้องท ากับเขตพ้ืนที่การศึกษาเมื่อได้รับงบประมาณ โดยมีเป้าหมายการให้บริการที่ 
                                 สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ  
                                 สถานศึกษา 
 2. การจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา 
 3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
              3.1.การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการจัดท าข้อสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม      
       3.2.ประเมินผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน ประเมินแผนปฏิบัติการประจ าปี 
                       ของสถานศึกษาและจัดท ารายงานประจ าปี รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ   
                       สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4. งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
 
กลุ่มงำนสวัสดิกำรโรงเรียน 
 นางสาวเกสรี   แจ่มสกุล  ครูช านาญการพิเศษ    หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการ 
 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
 1. ปฏิบัติหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ในการจัดสวัสดิการภายในโรงเรียน 
 2. เผยแพร่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในโรงเรียน 
 3. ก าหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในโรงเรียน 
 4. จัดสวัสดิการด้านขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากรในโรงเรียน 
 5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
งำนสวัสดิกำร 
 1. นางสาวเกสรี     แจ่มสกุล  ครูช านาญการพิเศษ           หวัหน้างาน 
 2. นางสาวสิริพร   พันธุ                 ครชู านาญการ        ผู้ช่วย 
 3. นางสาวเขมจิรา  อินตระกูล  คร ู        ผู้ช่วย 
 4. นางสาวหทัยรัตน์  โพธิ์ม่วง   คร ู        ผู้ช่วย 
 5. นายวุฒิชัย   สุวรรณรินทร์ ครูผู้ช่วย        ผู้ช่วย 
 6. นางสาวนริศรา  ตรีสังข ์   ครูผู้ช่วย        ผู้ช่วย 
 7. นางสาวธนภรณ์    กุมุท    ครูอัตราจ้าง                        ผูช้่วย 
 8. นางสาวญาณิดา  สร้อยสุวรรณ์  เจ้าหน้าที่พัสดุ                      ผู้ช่วย 
 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
 1. จัดหารายได้เข้าสวัสดิการโรงเรียน 
 2. จ าหน่ายอุปกรณ์การเรียน ชุดพละ กระเป๋า เข็มกลัด เข็มขัด 
 3. จัดสวัสดิการให้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
 4. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

งำนประกันอุบัติเหตุ 
 1.  นายปวงไทย  ประสมพงษ์          ครูช านาญการ   หัวหน้างาน 
          2.  นางสาวสิริพร  พันธุ                   ครูช านาญการ             ผู้ช่วย 
 3.  นางสาวธนภรณ์ กุมุท               ครอัูตราจ้าง   ผู้ช่วย 
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ปฏิบัติหน้ำที่ 
 1. จัดท าเอกสารต่างๆ ในระบบการประกันอุบัติเหตุ 
 2. ประสานงานระหว่างบริษัทประกันอุบัติเหตุกับโรงเรียน 
 3. จัดท าประกันให้กับนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน 
 
งำนควบคุมภำยใน 
 1.  นางสาวอนุศรา  พูลคุ้ม    ครูช านาญการ       หวัหน้างาน 
 2.  นางสัจจา   วัดเกี้ยวพงษ์  ครูช านาญการพิเศษ               ผู้ชว่ย 
 3.  นายอนิรุทธ์   พูนวิวัฒน์  ครูช านาญการพิเศษ         ผูช้่วย 
 4.  นางยุพิน   สมสวย    ครูช านาญการพิเศษ               ผู้ชว่ย 
 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
          1. มีหน้าที่อ านวยการและก าหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน 
          2. มีหน้าที่รวบรวมกลั่นกรองและสรุปผลการประเมินฯตามแบบ ปค.1 ปค.4 และแบบติดตาม ปค.5 

 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

 
  

นายชัยฤทธิ์        สงฉิม       รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล  

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) วางแผนและบริหารงานกลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
๒) ก ากับดูแล ประสานงาน ติดตามและประเมินผลงานในโรงเรียนและกลุ่มบริหารงานบุคคล     
๓) ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย จากผู้อ านวยการ ในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษา ให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายของโรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัด 
๔) ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ เมื่อผู้อ านวยการไปราชการ หรือไม่มาปฏิบัติราชการ 
๕) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
ผู้ช่วยรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
  

นางยุพิน    สมสวย ครชู านาญการพิเศษ ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) ก ากับดูแล ประสานงาน ติดตามการด าเนินงานกลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
๒) ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องในกลุ่มบริหารงานบุคคล  และปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต่างๆ 

จากรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
      ๓) ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลกรณรีองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

เดินทางไปราชการ หรือไม่มาปฏิบัติราชการ 
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๔) ให้ค าแนะน า นิเทศการด าเนินงานของฝ่ายบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
    และบรรลุเป้าหมาย 

      ๕) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมกำรบริหำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 ๑. นางยุพิน   สมสวย     ครูช านาญการพิเศษ          ประธานกรรมการ 
        ๒. นายเจริญพงษ ์ ชมภูนุช       ครชู านาญการ                        รองประธานกรรมการ 
        ๓. นายอนิรุทธ ์  พูนวิวัฒน์             ครูช านาญการพิเศษ           กรรมการ 
        ๔. นางสาวรักษวรา คชสิทธิ์                ครูช านาญการพิเศษ                 กรรมการ 
        ๕. นางสาวอรกาญจณ์ โชคสวัสดิวงศ์         ครูช านาญการพิเศษ                กรรมการ  
 ๖. นางสาวเบญจวรรณ ธาดาธนบดี ครชู านาญการ                  กรรมการ  
 ๗. นางสาววริษา ทรัพย์ส าราญ คร ู                               กรรมการ  
 ๘. นางอรวรรณ              ธวชัวงษ์ คร ู                               กรรมการ 
 ๙. นางสาวภารดี   เกิดวาระ ครู                        กรรมการ  
 ๑๐. นางสาวกนกพร   ค าลือไชย คร ู                      กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวอาริยา เนียมค า ครูอัตราจ้าง                     กรรมการ  
 ๑๒. นางสาววิไลพร วงษ์มี เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์        กรรมการ 
  

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) วางแผน ก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษาการด าเนินการต่างๆ ของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
    เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
๒) เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการต่าง ๆ ในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๓) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๑. กลุ่มงำนส ำนักงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

นางยุพิน   สมสวย ครูช านาญการพิเศษ          หัวหน้ากลุ่มงาน 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) ก ากับ ดูแล ติดตาม การนิเทศ การปฏิบัติงานในกลุ่มงานส านักงานบริหารงานบุคคลให้เป็นไป  

              ตามระเบียบราชการ 
๒) ประสานงาน การปฏิบัติงานของกลุ่มงานส านักงานบริหารงานบุคคลเพ่ือให้การ ด าเนินงานเป็นไป 
    อย่างเรียบร้อย ถูกต้อง และรวดเร็ว 
๓) วางแผนปฏิบัติงานและนิเทศงานให้เป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มงานส านักงานบริหารงาน 
    บุคคล 

          ๔) งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๑.๑ งำนส ำนักงำน 
๑. นางยุพิน   สมสวย ครูช านาญการพิเศษ          หัวหน้างาน  
๒. นายเจริญพงษ์ ชมภูนุช ครชู านาญการ                        ผูช้่วย 
๓. นางสาวภารดี    เกิดวาระ คร ู                              ผู้ช่วย 
๔. นางสาวกนกพร   ค าลือไชย คร ู                              ผู้ช่วย 
๕. นางสาวอาริยา เนียมค า ครูอัตราจ้าง                    ผู้ช่วย 
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ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) วางแผนบริหารงบประมาณ จัดท าโครงการของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๒) บริหารจัดการ ประสานงานและควบคุมดูแล งานภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๓) ด าเนินการเกี่ยวกับการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๔) ด าเนินการเกี่ยวกับการมาปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๕) การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
๖) ประเมินและสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี จัดท ารายงานเสนอผู้บริหาร 
๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

     ๑.๒ งำนสำรบรรณ 
๑. นางสาวภารดี        เกิดวาระ คร ู หัวหน้างาน 
๒. นางอรวรรณ ธวัชวงษ ์ คร ู ผู้ช่วย 
๓. นางสาวอาริยา เนียมค า ครูอัตราจ้าง 

 
ผู้ช่วย 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) วางแผน พัฒนาระบบงานสารบรรณ / ระบบการบริหารข้อมูลให้เกิดความคล่องตัวสะดวก รวดเร็ว 

และทันเหตุการณ์ 
๒) ด าเนินการด้านการรับ - ส่งหนังสือราชการ และการโต้ตอบหนังสือ 
๓) ประสานงานการรับ - ส่งและโต้ตอบหนังสือกับฝ่ายต่าง ๆ     
๔) ก ากับ ดูแล และติดตามการด าเนินงานสารบรรณให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  

ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ ๒๕๒๖ 
๕) ก ากับ ดูแลจัดท าวาระการประชุม บันทึกการประชุม 
๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   

     ๑.๓ งำนสวัสดิกำรบุคลำกร 
๑. นางสาวกนกพร      ค าลือไชย คร ู                     หัวหน้างาน 
๒. นางยุพิน  สมสวย ครูช านาญการพิเศษ        ผู้ช่วย 
๓. นายเจริญพงษ์ ชมภูนุช ครชู านาญการ                        ผูช้่วย 
๔. นางสาวภารดี         เกิดวาระ คร ู                    ผู้ช่วย                   
๕. นางสาวอาริยา เนียมค า ครูอัตราจ้าง                 ผู้ช่วย 

 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) วางแผนการด าเนินงาน เกี่ยวกับงานสวัสดิการข้าราชการครู 
๒) ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานให้มี

คุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อน าไปสู่การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการศึกษา 
๓) สร้างขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการจัดหาของรางวัลและ 

ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นและมีคุณงามความดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 
หรือกรณีอ่ืน ตามความเหมาะสม 
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๔) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๒. กลุ่มงำนบุคลำกรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 นายเจริญพงษ์  ชมภูนุช          ครชู านาญการ     หัวหน้ากลุ่มงาน 
  

     ๒.๑ งำนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง 
 ๑. นายเจริญพงษ์ ชมภูนุช     ครชู านาญการ     หัวหน้างาน  
          ๒. นางสาวกนกพร         ค าลือไชย คร ู        ผู้ช่วย  
 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา 
๒) จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยความ 

เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
๓) น าเสนอแผนอัตราก าลังเพ่ือขอความเห็นชอบต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
๔) น าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
๕) ด าเนินการเกี่ยวกับการขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง /ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต าแหน่งข้อก าหนด

ต าแหน่งเพิ่มจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาต่อผู้อ านวยการ
สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๖)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒.๒ งำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 
 ๑. นางสาวอรกาญจณ์      โชคสวัสดิวงษ์   ครูช านาญการพิเศษ   หัวหน้างาน 
 ๒. นางยุพิน   สมสวย    ครูช านาญการพิเศษ   ผู้ช่วย  
 ๓. นางสาวกนกพร  ค าลือไชย   คร ู     ผู้ช่วย   
 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ ค าสั่ง แนวปฏิบัติต่าง ๆ 
๒) จัดท าแบบฟอร์มเกี่ยวกับการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสถานศึกษาไว้บริการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓) เสนอชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย 
๔) ด าเนินการให้ข้าราชการครูประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย 
๕) สรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย 
๖) การแต่งตั้ง /โยกย้าย / โอน 
๗) จัดท าค าสั่งจ้าง ค าสั่งเลิกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว 
๘) จัดท าสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๒.๓ งำนทะบียนประวัติ 
๑. นางอรวรรณ ธวัชวงษ ์ คร ู    หัวหน้างาน 
๒. นางสาวอรกาญจณ์ โชคสวัสดิวงษ ์ ครูช านาญการพิเศษ               ผู้ชว่ย 

 ๓. นางสาวรักษวรา คชสิทธิ์ ครูช านาญการพิเศษ               ผู้ชว่ย  
 ๔. นางสาวเบญจวรรณ ธาดาธนบดี ครชู านาญการ                      ผู้ชว่ย 
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ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ ค าสั่ง แนวปฏิบัติต่างๆ 
๒) จัดท าทะเบียนประวัติ (สมุดประวัติ (แฟ้ม กพ ๗), ท าเนียบบุคลากร) ของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาและลูกจ้าง ให้เป็นปัจจุบัน 
๓) ด าเนินการเกี่ยวกับการแก้ไข วัน เดือน ปีเกิดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการและลูกจ้างตาม

แบบที่ก าหนดโดยน าเสนอไปยัง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๔) งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด าเนินการดังนี้ 

     ๔.๑ รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ ค าสั่ง แนวปฏิบัติต่างๆ 
     ๔.๒ ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง      
           เพ่ือเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
     ๔.๓ ด าเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการครู  
           บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด  
     ๔.๔ จัดท าทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ๒.๔ งำนวินัยและนิติกำร 
 ๑. นางยุพิน สมสวย ครูช านาญการพิเศษ          หัวหน้างาน 
 ๒. นางสาวรักษวรา คชสิทธิ์ ครูช านาญการพิเศษ          ผู้ช่วย  
 ๓. นายเจริญพงษ์ ชมภูนุช ครชู านาญการ                        ผูช้่วย 
 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ ค าสั่ง แนวปฏิบัติต่างๆ 

        ๒) ดูแลเรื่องวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓) การเสริมสร้างและการป้องกันการกระท าผิดวินัย การอุธรณ์/การร้องทุกข์ 

        ๔) ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เก่ียวข้อง   
        ๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 ๒.๕ งำนรักษำควำมปลอดภัยและเวรยำม 

๑. นางสาวรักษวรา คชสิทธิ์ ครูช านาญการพิเศษ         หัวหน้างาน  
 ๒. นางสาวอรกาญจณ์ โชคสวัสดิวงศ ์ ครชู านาญการพิเศษ        ผู้ช่วย 
 ๓. นางสาวเบญจวรรณ ธาดาธนบดี ครชู านาญการ                ผู้ช่วย   
 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) เสนอแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ เวรกลางวัน , เวรกลางคืน และตรวจเวรประจ าวันและ  

 วันหยุดราชการ 
๒) ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่เวร ทั้งครูเวร และนักการเวร 
๓) รายงานผู้บริหารโรงเรียนเป็นระยะๆ ในกรณีปกติ และรายงานด่วน กรณีเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่ปกติ 

        ๔) ดูแลรักษา ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์อยู่เวรยาม ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อยู่เสมอ 
        ๕) งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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๓. กลุ่มงำนพัฒนำบุคลำกร 

 นายเจริญพงษ์  ชมภูนุช     ครชู านาญการ            หัวหน้ากลุ่มงาน 

๓.๑ งำนประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
๑. นายเจริญพงษ ์         ชมภูนชุ ครชู านาญการ หัวหน้างาน 
๒. นางยุพิน              สมสวย ครูช านาญการพิเศษ               ผู้ชว่ย 
๓. นางสาวภารดี  เกิดวาระ    คร ู              ผูช้่วย 
๔. นางสาวกนกพร ค าลือไชย    คร ู     ผู้ช่วย 

 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
 ๑) รวบรวมมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในสถานศึกษา 

  ๒) ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยด าเนินการในรูป 
               คณะกรรมการ 

๓)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓.๒ งำนอบรม ศึกษำ ดูงำน 
๑. นางสาวเบญจวรรณ ธาดาธนบดี ครชู านาญการ หัวหน้างาน 
๒. นางยุพิน สมสวย ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๓. นายเจริญพงษ์ ชมภูนุช ครชู านาญการ ผู้ช่วย 
๔. นางสาวภารดี เกิดวาระ คร ู ผู้ช่วย 
๕. นางสาวกนกพร ค าลือไชย คร ู ผู้ช่วย 

 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) การพัฒนาก่อนการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศแก่ผู้ที่ได้รับการ 
    สรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  
    แจ้งภาระงานตามมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ  
    เกณฑ์การประเมินผลงาน และมีการติดตามประเมินผลและจัดให้มีการพัฒนาตามความ    
    เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 
๒) การพัฒนาระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยมีการศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็น 
    ในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ สถานศึกษา มีการ 
    ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาแผน/โครงการพัฒนาบุคลากรด าเนินการพัฒนา ติดตาม 
    ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษา 
๓) การพัฒนาก่อนเลื่อนต าแหน่ง โดยการศึกษาวิเคราะห์ คุณลักษณะเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
    ลักษณะงานตามต าแหน่งที่ได้รับการปรับปรุงก าหนดต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากร 
    ทางการศึกษา จัดส่งเสริมหรือด าเนินการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม 
    จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม มีการติดตามและประเมินผลการพัฒนา 

๔) รับและรวบรวมรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาของบุคลากรเพ่ือน าเสนอต่อผู้บริหาร 
๕)  สรุปรายงานการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละภาคเรียน 
๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 



45 
 

 
 

๓.๓ งำนส่งเสริมประสิทธิภำพในกำรท ำงำน 
๑. นางสาวอรวรรณ  ธวัชวงษ ์ คร ู    หัวหน้างาน 
๒. นางยุพิน  สมสวย     ครชู านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๓. นายเจริญพงษ์ ชมภูนุช     ครชู านาญการ   ผู้ช่วย 
๔. นางสาวภารดี  เกิดวาระ    คร ู    ผู้ช่วย 
๕. นางสาวกนกพร ค าลือไชย    คร ู    ผู้ช่วย 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานและ 

จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
๒)  ด าเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะของครูและบุคลากรในโรงเรียน 
๓)  ก าหนดนโยบาย แผนงาน และอ านวยการในการยกย่องชมเชย เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ 
     บุคลากรทางการศึกษา 
๔)  ด าเนินการเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  

 ๕)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔. กลุ่มงำนสำรสนเทศและประเมินผล 

 นายอนิรุทธ์  พูนวิวัฒน์    ครูช านาญการพิเศษ      หัวหน้ากลุ่มงาน 
  

๔.๑ งำนสำรสนเทศงำนและประเมินผล 
 ๑. นายอนิรุทธ์ พูนวิวัฒน์ ครูช านาญการพิเศษ         หวัหน้างาน 
 ๒. นางสาววริษา ทรัพย์ส าราญ คร ู                             ผูช้่วย  
 ๓. นางสาววิไลพร วงษ์มี เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์       ผูช้่วย 
  

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษาและส่วนกลาง  

 ๒) น าเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การบริการและการประชาสัมพันธ์ 
๓) ประเมินผลและประสานงานระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและปรับปรุงพัฒนาเป็นระยะ ๆ 
๔) ประเมินผลกิจกรรม/งาน ที่กลุ่มบริหารงานบุคคลด าเนินการเพ่ือเสนอผู้บริหารทราบ 
๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 

 

  นายชัยฤทธิ์  สงฉิม     รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 
ปฏิบัติหน้ำที่ 

๑) ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียน
ในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษา วางแผนและบริหารงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

๒) ก ากับดูแลงานในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงเรียน ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๓) ประสานงานกับกลุ่มต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานของโรงเรียนด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 

๔) วางแผนก าหนดแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียนของสถานศึกษา โดยสนับสนุนให้นักเรียนได้
มีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน 

๕) มอบหมายนโยบาย ส่งเสริมสนับสนุน และก ากับติดตามการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงเรียนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

๖) ประสานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนักเรียน ด้านงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนเพ่ือ
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนตลอดจนเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขและ
พัฒนาโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

๗) สร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนให้เกิดแรงจูงใจการด าเนินกิจกรรม 
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

๘) สรุปและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไข การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน เพื่อให้การจัดกิจกรรมเกิดคุณค่า
และประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ผู้ช่วยรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 

  นายธรณินทร์  สิงห์วงค ์         คร ู    ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) ก ากับดูแล ประสานงาน ติดตามการด าเนินงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
๒) ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายต่างๆ  

จากรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
๓) ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กรณีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการ

นักเรียนไปราชการ หรือไม่มาปฏิบัติราชการ 
๔) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 



47 
 

คณะกรรมกำรบริหำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
     ๑. นายธรณินทร์       สิงห์วงค ์    คร ู      ประธานกรรมการ 
  ๒. นายนิลรัตน์            พ่ึงพา        ครูช านาญการ     รองประธานกรรมการ 
      ๓. นายศุภชัย              พุ่มขจร     ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
      ๔. นายกิตติชัย            เชี่ยวชาญ          ครูช านาญการพิเศษ              กรรมการ 
 ๕. นางวารี                  รอดมา      ครูช านาญการพิเศษ              กรรมการ 
      ๖. นายอนิรุทธ์  พูนวิวัฒน์       ครูช านาญการพิเศษ              กรรมการ 

๗. นายชินพัฒน์  แก้วลายค า    ครูช านาญการพิเศษ        กรรมการ 
๘. นายภูวนัย  สาหร่ายสุวรรณ์    ครูช านาญการพิเศษ        กรรมการ 
๙. นายปวงไทย  ประสมพงษ์    ครูช านาญการ     กรรมการ 
๑๐. นางสาวมัทรี      โททอง     ครูช านาญการ            กรรมการ 
๑๑. นางเกศริน          เพ็ชนะ          ครูช านาญการ                    กรรมการ 
๑๒. นางสาวขวัญทิพย์    วิทยารัตน์            ครูช านาญการ                    กรรมการ 
๑๓. นางสาวธนิดา       ทิพย์เสน           ครชู านาญการ                     กรรมการ  
๑๔. นายปิยะวัฒน์    เฉลิมวุฒิกุล          ครู                                  กรรมการ 
๑๕. นางสาวชฏิน ี จูเทศ     คร ู          กรรมการ  
๑๖. นางสาวณิชากร สมนึก     คร ู      กรรมการ 

      ๑๗. นางกาญกนก         ไชยฉิม     ครู                                   กรรมการ 
๑๘. นายชวลิต            เลากสิกรรม          ครู                                  กรรมการ 

      ๑๙. นางสาวพิมพ์ใจ สุวรรณ์     คร ู          กรรมการ 
๒๐. นายทัศนัย            ฉันทอภิชัย          ครู                              กรรมการ 
๒๑. นายศุภณัฐ        วงศ์กระจ่าง    ครู                            กรรมการ 
๒๒. นางสาวนลัทพร ช านาญถิ่นเถื่อน    คร ู          กรรมการ 
๒๓. นางสาววชิราคณา เปรมจิตต์    ครูผู้ช่วย     กรรมการ 

     ๒๔. นางสาววนิดา        ปาทาน            ครูอัตราจ้าง                       กรรมการ 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) วางแผน ก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษาการด าเนินการต่างๆของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เพื่อให้การ

ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
๒) เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการต่างๆในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
๓) ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

๑. กลุ่มงำนส ำนักงำน 
นายธรณินทร์  สิงห์วงค ์    คร ู       หัวหน้ากลุ่มงาน 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) ก ากับ ดูแล ติดตาม การนิเทศ การปฏิบัติงานในกลุ่มงานส านักงานบริหารกิจการนักเรียนให้เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย 
๒) ประสานงานการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย      

ถูกต้องและรวดเร็ว 
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๓) วางแผนปฏิบัติงานและนิเทศงานให้เป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มงานส านักงานบริหารกิจการ
นักเรียน 

๔) ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

        ๑.๑ งำนส ำนักงำนและสำรบรรณ 
      ๑. นางสาวขวัญทิพย์       วิทยารัตน์            ครูช านาญการ     หัวหน้างาน 
      ๒. นางเกศริน          เพ็ชนะ          ครูช านาญการ                ผู้ช่วย  

๓. นางสาววชริาคณา เปรมจิตต์    ครูผู้ช่วย     ผู้ช่วย 
      ๔. นางสาววนิดา  ปาทาน     ครูอัตราจ้าง     ผู้ช่วย 
ปฏิบัติหน้ำที่ 

๑) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
๒) จัดท าแผนงาน/โครงการประจ าปีของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
๓) จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปีของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
๔) ด าเนินงานเกี่ยวกับการพัสดุของกลุ่มกิจการนักเรียน 
๕) จัดท าข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มกิจการนักเรียน 
๖) สรุปผลการด าเนินงานโครงการของกลุ่มกิจการนักเรียนรายงานผู้อ านวยการสถานศึกษา  

เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๑.๒ งำนพัฒนำ ปรับปรุงระบบบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 
      ๑. นายนิลรัตน์            พ่ึงพา        ครูช านาญการ     หัวหน้างาน 
     ๒. นายศุภชัย               พุ่มขจร     ครูช านาญการพิเศษ    ผู้ช่วย 

๓. นางสาวมัทร ี  โททอง        ครชู านาญการ     ผู้ช่วย 
๔. นางสาวขวัญทิพย์       วิทยารัตน์            ครูช านาญการ     ผู้ช่วย 
๕. นางสาวชฏิน ี  จูเทศ     ครูช านาญการ     ผู้ช่วย 
๖. นางเกศริน          เพ็ชนะ          ครูช านาญการ                ผู้ช่วย 

      ๗. นายปิยะวัฒน์  เฉลิมวุฒิกุล    คร ู      ผู้ช่วย 
๘. นายชวลิต  เลากสิกรรม        คร ู      ผู้ช่วย 
๙. นายศุภณัฐ  วงศ์กระจ่าง        คร ู      ผู้ช่วย 
๑๐. นายทัศนัย             ฉันทอภิชัย    คร ู      ผู้ช่วย 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) ปรับปรุงระบบบริหารภายในของกิจการนักเรียนให้มีประสิทธิภาพเอ้ือต่อการท างานของบุคลากร 
๒) ปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ที่ใช้กับนักเรียนให้ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและชุมชน 
๓) ปรับปรุง จัดท าระบบสารสนเทศภายในของกิจการนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ ง่ายแก่การจัดเก็บ สะดวก

ต่อการเข้าถึงข้อมูลและการรายงานผลที่เป็นปัจจุบัน 
๔) ส่งเสริม อบรมแก่บุคลากรภายในงานกิจการนักเรียนให้มีความสามารถทางด้าน ICT มีศักยภาพในการ

รวบรวม จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล น าไปสู่การท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
๕) จัดท าเอกสารเกี่ยวกับระเบียบ กฎข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ เพื่อใช้ในโรงเรียน 
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๖) ออกแบบประเมินงานทุกงาน ในฝ่ายกิจการนักเรียน 
๗) วิเคราะห์ผลการด าเนินงานกิจการนักเรียน เพื่อปรับปรุงพัฒนางานกิจการนักเรียน 
๘) ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการด าเนินงาน / โครงการต่อผู้ที่เก่ียวข้อง 
๙) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๒. กลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน 
นายนิลรัตน์                พ่ึงพา        ครูช านาญการ     หัวหน้ากลุ่มงาน 

     ๒.๑ งำนกิจกำรนักเรียนและระเบียบวินัยนักเรียน  ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น 
นายศุภณัฐ  วงศ์กระจ่าง    หัวหน้างานกิจการนักเรียน   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

  ๒.๑.๑ งำนกิจกำรนักเรียนและระเบียบวินัยนักเรียน 
  ๒.๑.๑.๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  นายชวลิต  เลากสิกรรม , นางสาวชฏินี  จูเทศ 
  ๒.๑.๑.๒  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  นายทัศนัย  ฉันทอภิชัย , นางสาววชิราคณา  เปรมจิตต์ 
  ๒.๑.๑.๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  นายศุภณัฐ  วงศ์กระจ่าง , นางสาวพิมพ์ใจ  สุวรรณ์ 
ปฏิบัติหน้ำที่ 

๑) ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและพฤติกรรมของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพ่ือหาแนวทาง
และวางแผนแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒) ก ากับ ติดตาม ดูแล และปรับปรุงพฤติกรรมของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นให้อยู่ในกรอบ
ของศีลธรรมอันดีงาม และเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักเรียน  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ของโรงเรียน 

๓) ประสานงาน ร่วมมือกับครูปกครองหัวหน้าระดับชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและครูที่ปรึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นเพ่ือแก้ไข และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ให้ดียิ่งขึ้น 

๔) แก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียนโดยการสืบสวน สอบสวนข้อเท็จจริง แล้วร่วมกันกับทุกฝ่ายพิจารณาโทษ
ตามระเบียบของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ว่าด้วยความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักเรียน  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระดับความผิดขั้นหนัก และขั้นร้ายแรง ด้วยความยุติธรรมแล้วบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 

๕) ประสานงานและส่งต่องานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหากรณีนักเรียนมีพฤติกรรม
กระท าผิดซ้ าซากไม่ยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

๖) จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่มีคะแนนความประพฤติไม่ผ่านเกณฑ์ ให้มีพฤติกรรมที่ดีข้ึน
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์หรือท่ีโรงเรียนก าหนด 

๗) ประเมินและสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
๘) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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  ๒.๑.๒  งำนปกครองและดูแลระเบียบวินัยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 

           นายอนิรุทธ์ พูนวิวัฒน์    ครูช านาญการพิเศษ    หัวหน้าระดับชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 

      ๒.๑.๒.๑  หัวหน้าระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑       นางสาวธนิดา  ทิพย์เสน
      ๒.๑.๒.๒  หัวหน้าระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๒       นายชินพัฒน์  แก้วลายค า 
      ๒.๑.๒.๓  หัวหน้าระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๓       นายอนิรุทธ์  พูนวิวัฒน์    
ปฏิบัติหน้ำที่ 

๑) ก ากับ ติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นให้
เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ว่าด้วยความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักเรียน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒) แก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียนโดยการสืบสวน สอบสวนข้อเท็จจริง แล้วร่วมกันพิจารณาโทษตาม 
ระเบียบของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ว่าด้วยความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในระดับความผิดขั้นเบา และขั้นกลาง ด้วยความยุติธรรม 

๓) ประสานงาน ร่วมมือกับหัวหน้ากิจการนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  เพื่อส่งต่อ กรณีนักเรียน
ประพฤติตนผิดระเบียบของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ว่าด้วยความประพฤติและการปฏิบัติตนของ
นักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระดับความผิดขั้นหนัก และขั้นร้ายแรง 

๔) ประเมินและสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี  
๕) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๒.๒ งำนกิจกำรนักเรียนและระเบียบวินัยนักเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 

  นางสาวมัทรี   โททอง    ครูช านาญการ       หัวหน้างานกิจการนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 ๒.๒.๑ งำนกิจกำรนักเรียนและระเบียบวินัยนักเรียน 
  ๒.๒.๑.๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  นายปิยะวัฒน์  เฉลิมวุฒิกุล , นางสาวณิชากร  สมนึก  
  ๒.๒.๑.๒  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  นายศุภชัย  พุ่มขจร , นางเกศริน  เพ็ชนะ 
  ๒.๒.๑.๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  นายนิลรัตน์  พ่ึงพา , นางสาวมัทร ี โททอง 
ปฏิบัติหน้ำที่ 

๑) ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและพฤติกรรมของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือหา  
แนวทางและวางแผนแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒) ก ากับ ติดตาม ดูแล และปรับปรุงพฤติกรรมของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้อยู่ใน        
กรอบของศีลธรรมอันดีงาม และเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักเรียน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ของโรงเรียน 

๓) ประสานงาน ร่วมมือกับครูปกครองหัวหน้าระดับชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและครูที่ปรึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ือแก้ไข และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลายให้ดียิ่งขึ้น 
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๔) แก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียนโดยการสืบสวน สอบสวนข้อเท็จจริง แล้วร่วมกันกับทุกฝ่าย พิจารณาโทษ
ตาม ระเบียบของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ว่าด้วยความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักเรียน  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระดับความผิดขั้นหนัก และขั้นร้ายแรง ด้วยความยุติธรรมแล้วบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 

๕) ประสานงานและส่งต่องานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหากรณีนักเรียนมีพฤติกรรม
กระท าผิดซ้ าซากไม่ยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

๖) จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่มีคะแนนความประพฤติไม่ผ่านเกณฑ์ ให้มีพฤติกรรมที่ดีข้ึน
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์หรือท่ีโรงเรียนก าหนด 

๗) ประเมินและสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 
๘) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  ๒.๒.๒  งำนปกครองและระเบียบวินัยนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย 

           นายปวงไทย ประสมพงษ์        ครูช านาญการ      หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  ๒.๒.๒.๑  หวัหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  นายปิยะวัฒน์   เฉลิมวุฒิกุล 
  ๒.๒.๒.๒  หวัหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  นายปวงไทย        ประสมพงษ์ 
  ๒.๒.๒.๓  หวัหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  นางสาวนลัทพร     ช านาญถิ่นเถื่อน 
ปฏิบัติหน้ำที่ 

๑) ก ากับ ติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้
เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ว่าด้วยความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักเรียน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒) แก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียนโดยการสืบสวน สอบสวนข้อเท็จจริงแล้วร่วมกันพิจารณาโทษตาม 
ระเบียบของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ว่าด้วยความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๔
ในระดับความผิดขั้นเบา และขั้นกลาง ด้วยความยุติธรรม 

๓) ประสานงาน ร่วมมือกับหัวหน้ากิจการนักเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  เพ่ือส่งต่อ กรณีนักเรียน
ประพฤติตนผิดระเบียบของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ว่าด้วยความประพฤติและการปฏิบัติตนของ
นักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระดับความผิดขั้นหนัก และขั้นร้ายแรง 

๔) ประเมินและสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี  
๕) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๒.๓ งำนเฝ้ำระวังและป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
๑. นางสาวมัทร ี  โททอง     ครูช านาญการ     หัวหน้างาน 

        ๒. นายศุภชัย  พุ่มขจร        ครชู านาญการพิเศษ       ผู้ช่วย          
        ๓. นายนิลรัตน ์  พ่ึงพา         ครชู านาญการ     ผู้ช่วย 
        ๔. นายปิยะวัฒน์  เฉลิมวุฒิกุล    คร ู                       ผู้ช่วย  
ปฏิบัติหน้ำที่ 

๑) จัดท าสถิติข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติดชนิดต่างๆ 
๒) ประสานงานกับครูประจ าชั้นและผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
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๓) การวางแผน สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง 
๔) การตรวจค้นหาสารเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย 
๕) ประสานเจ้าหน้าที่เพ่ือสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยงโดยความสมัครใจ 
๖) ร่วมมือกับชุมชนในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ 
๗) ด าเนินการอบรมนักเรียนแกนน าเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ 
๘) จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมเวลาว่างให้เกิดประโยชน์เช่น กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 
๙) ให้ค าปรึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
๑๐)  รายงานข้อมูลยาเสพติดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๑๑)  จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด 
๑๒)  จัดตั้งนักเรียนแกนน าหรือกลุ่มเยาวชนต้านยาเสพติดในโรงเรียน ภายใต้โครงการ To Be Number One 
๑๓)  การคัดกรองพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงและติดตามผลการด าเนินงาน 
๑๔)  ก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินงานและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
๑๕)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๒.4 งำนส่งเสริมและพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
      ๑. นางเกศริน          เพ็ชนะ          ครูช านาญการ     หัวหน้างาน 

๒. นางสาวมัทร ี  โททอง        ครชู านาญการ     ผู้ช่วย  
      ๓.  นางสาววชิราคณา     เปรมจิตต์    ครผูู้ช่วย              ผู้ช่วย 
      ๔.  นางสาววนิดา ปาทาน     ครูอัตราจ้าง     ผู้ช่วย   

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) จัดค่ายคุณธรรมเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  
๒) ปลูกฝัง สร้างจิตส านึก ดูแล นักเรียน รับผิดชอบในหน้าที่การพัฒนา และดูแลบริเวณโรงเรียน 

เรื่องความสะอาดการพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
๓) ให้ความร่วมมือในกิจกรรม/การพัฒนา ของชุมชน เช่น วันส าคัญทางศาสนาและวันส าคัญของชาติ 
๔) จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม ด้านคุณธรรมและจริยธรรม/ความรับผิดชอบต่อสังคม 
๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๒.๕ งำนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
๑. นายศุภณัฐ              วงศ์กระจ่าง         ครู                       หัวหน้างาน 

      ๒. นายนิลรัตน ์  พ่ึงพา     ครูช านาญการ     ผู้ช่วย   
      ๓. นางสาวชฏิน ี  จูเทศ     คร ู      ผู้ช่วย 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) จัดท าข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ขัดต่อระเบียบโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
๒) เฝ้าระวังและก ากับติดตามพฤติกรรมนักเรียนที่กระท าผิดหรือเคยกระท าผิดต่อระเบียบของโรงเรียน

ลาดยาววิทยาคม 
๓) รวบรวมสรุปคะแนนความประพฤติของนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตลอด 1 ภาคเรียนและ 1 ปีการศึกษา 
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๔) ออกแบบเครื่องมือหรือกิจกรรมส าหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนให้เหมาะสมกับคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนได้เกิดส านึกและตระหนักในคุณค่าของตนเอง 

๕) ก ากับติดตามพฤติกรรมของนักเรียนหลังจากได้เข้ารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วอย่างต่อเนื่องอย่าง
น้อย 1 ภาคเรียน 

๖) รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้บังคับบัญชา อย่างน้อย ภาคเรียนละ 1  ครั้ง 
๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๒.6 งำนควำมปลอดภัยด้ำนกำรจรำจรภำยในและภำยนอกโรงเรียน 
      ๑. นายทัศนัย               ฉันทอภิชัย     ครู       หัวหน้างาน 
      ๒.นางสาวขวัญทิพย์   วิทยารัตน์    ครูช านาญการ     ผู้ช่วย   
      ๓. นายธรณินทร์  สิงห์วงค ์    คร ู      ผู้ช่วย 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) จัดท าข้อมูลผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในโรงเรียน 
๒) รวบรวมข้อมูลนักเรียนที่เดินทางมาด้วยรถโดยสาร 
๓) ดูแลการเดินทางมาโรงเรียนทั้งไปและกลับของนักเรียน 
๔) ให้ความรู้ในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องตามกฎจราจร 
๕) จัดระเบียบการใช้ยานพาหนะของนักเรียนและครูบุคลากรในสถานศึกษา 
๖) รณรงค์และอ านวยความสะดวกประสานกับเจ้าหน้าที่ส านักงานขนส่งจัดท าใบอนุญาตขับขี่

รถจักรยานยนต์และรถยนต์ 
๗) ก ากับดูแลรณรงค์ นักเรียน ครู และบุคลากรให้สวมใส่หมวกนิรภัยและรักษาวินัยจราจร 
๘) ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

๓. กลุ่มงำนส่งเสริมประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในโรงเรียน 
  นายปิยะวัฒน์  เฉลิมวุฒิกุล     คร ู     หัวหน้ากลุ่มงาน 
๓.๑ งำนสภำนักเรียน 
  ๑. นายชวลิต         เลากสิกรรม         ครู            หัวหน้างาน 
        ๒. นางสาวณิชากร         สมนึก           ครู                        ผู้ช่วย 
        ๓. นางสาวพิมพ์ใจ สุวรรณ์     คร ู                    ผู้ช่วย 
ปฏิบัติหน้ำที่ 

๑) จัดท าเอกสารชี้แจง เผยแพร่หลักการของประชาธิปไตยโรงเรียน 
๒) จัดให้มีหลักฐานการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
๓) สนับสนุนส่งเสริมให้มีบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างเด่นชัด 
๔) จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีละ ๑ ครั้ง 
๕) ส่งเสริมให้นักเรียนจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญของชาติ/ศาสนา / พระมหากษัตริย์และ

ความเป็นไทย เพื่อแสดงออกในด้านประชาธิปไตย 
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๖) ครูร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียน เป็นที่ปรึกษาในการประชุมตลอดทั้งวางแผนงาน/โครงการส าหรับ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียน 

๗) ประสานกับนักเรียนในการท าความเข้าใจในกิจการของโรงเรียน เพื่อความสามัคคีการเคารพนอบน้อม 
ของนักเรียนต่อครู 

๘) ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับการท ากิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียนให้อยู่ในขอบข่ายที่
เหมาะสมและไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน 

๙) ประสานกับครูของโรงเรียน/ฝ่ายต่างๆเพ่ือจัดกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๑๐)  ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

๕. กลุ่มงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

นายกิตติชัย  เชี่ยวชาญ    ครชู านาญการพิเศษ    หัวหน้ากลุ่มงาน 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) ก ากับดูแลการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๒) ก าหนดหน้าที่ของคณะกรรมการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๓) ประสานงานกับงานและ/หรือฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๔) วางแผนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาในด้านการปกครองนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
๕) วางแผนแก้ปัญหานักเรียนในด้านต่าง ๆ เช่น การมาเรียน ระเบียบวินัย กฎข้อบังคับ  ฯลฯ 
๖) ประสานงานกับครูเวรประจ าวัน  เพื่อช่วยดูแล  ควบคุมนักเรียนประจ าวันตามความเหมาะสม 
๗) จัดท าคู่มืออบรมนักเรียนในคาบโฮมรูมให้แก่ครูปรึกษา 
๘) ร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน  
๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๕.๑ งำนหัวหน้ำระดับชั้นเรียน 
๑. นายกิตติชัย  เชี่ยวชาญ    ครชู านาญการพิเศษ     หัวหน้างาน 

 ๒. นางสาวธนิดา  ทิพย์เสน    ครูช านาญการ     ผู้ช่วย 
 ๓. นายชินพัฒน์  แก้วลายค า    ครูช านาญการพิเศษ    ผู้ช่วย 
 ๔.นายอนิรุทธิ์  พูนวิวัฒน์    ครูช านาญการพิเศษ    ผู้ช่วย 
 ๕. นายปิยะวัฒน์  เฉลิมวุฒิกุล    คร ู      ผู้ช่วย 
 ๖. นายปวงไทย  ประสมพงษ์    ครชู านาญการ     ผู้ช่วย 
 ๗. นางสาวนลัทพร ช านาญถิ่นเถื่อน    ครผูู้ช่วย     ผู้ช่วย 

๘. นางวาร ี  รอดมา     ครูช านาญการพิเศษ    ผู้ช่วย 
๙. นางกาญกนก  ไชยฉิม     คร ู      ผู้ช่วย 
๑๐. นางสาววชิราคณา เปรมจิตต์    ครผูู้ช่วย     ผู้ช่วย 
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 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ 
๑. นางสาวธนิดา  ทิพย์เสน    ครชู านาญการ     หัวหน้าระดับ                             

 ๒. นางอรวรรณ  ธวัชวงษ ์    คร ู      รองหัวหน้าระดับ             
 ๓. นางสาวสิริพร  พันธุ     คร ู      เลขานุการ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๒ 
๑. นายชินพัฒน์  แก้วลายค า    ครูช านาญการพิเศษ    หัวหน้าระดับ                             

 ๒. นายทัศนัย  ฉันทอภิชัย    คร ู       รองหัวหน้าระดับ              
          ๓. นางสาวณัฐปภัสร ์ ศรีตะลหฤทัย    ครูช านาญการพิเศษ    เลขานุการ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ 
๑. นายอนิรุทธิ์  พูนวิวัฒน์    ครูช านาญการพิเศษ    หัวหน้าระดับ                             

 ๒. นางวาร ี  รอดมา     ครูช านาญการพิเศษ    รองหัวหน้าระดับ              
๓. นางสาววริษา  ทรัพย์ส าราญ    คร ู      เลขานุการ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๔ 
๑. นายปิยะวัฒน์  เฉลิมวุฒิกุล    คร ู      หัวหน้าระดับ                             

 ๒. นางสาวอรกาญจณ์ โชคสวัสดิวงศ ์    ครชู านาญการพิเศษ    รองหัวหน้าระดับ                      
 ๓. นางสาวศิมาภรณ์ อุบัติ     ครผูู้ช่วย     เลขานุการ     

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๕ 
๑. นายปวงไทย  ประสมพงษ์    ครชู านาญการ     หัวหน้าระดับ                             

 ๒. นางสาวศิริรัตน์        อภิญญานุวัฒน์    ครชู านาญการพิเศษ    รองหัวหน้าระดับ                      
 ๓. นายวีรชาต ิ  สายวงค ์    ครชู านาญการ     เลขานุการ     

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๖ 
๑. นางสาวนลัทพร ช านาญถิ่นเถื่อน    ครผูู้ช่วย     หัวหน้าระดับ                             

 ๒. นางสาวอนุสรา จงอุดมชัยกิจ    ครชู านาญการพิเศษ    รองหัวหน้าระดับ                      
 ๓. นางสาวอลิสา  เกลียวสีนาค    คร ู      เลขานุการ                     
ปฏิบัติหน้ำที่ 

๑) รับทราบค าสั่งและนโยบาย จากผู้บริหารเพื่อแจ้งให้ครูหัวหน้าระดับ ในระดับชั้นทราบและถือปฏิบัติ 
๒) ประสานงานกับงานและ/หรือฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๓) วางแผนแก้ปัญหานักเรียนร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน ในด้านต่างๆ เช่น การมาเรียน ระเบียบ วินัย กฎ

ข้อบังคับ  ฯลฯ 
๔) ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย 
๕) ประสานงานกับครูหน้าหน้าระดับ และฝ่ายกิจการในการ ส่งเสริม พัฒนาแก้ไขปัญหาความประพฤติของ

นักเรียน 
๖) วางแผนจัดประชุมติดตามการปฏิบัติงานหัวหน้าระดับชั้น 
๗) รายงานผลการด าเนินงานหัวหน้าระดับชั้น 
๘) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๕.๒ งำนเยี่ยมบ้ำนนักเรียน 
 ๑. นางวาร ี  รอดมา     ครูช านาญการพิเศษ    หัวหน้างาน 
 ๒. นายกิตติชัย  เชี่ยวชาญ    ครชู านาญการพิเศษ    ผู้ช่วย 
 ๓. นางสาวธนิดา  ทิพย์เสน    ครชู านาญการ     ผู้ช่วย 
 ๔. นางกาญกนก  ไชยฉิม     คร ู      ผู้ช่วย 
 ๕. นางสาววชิราคณา เปรมจิตต์    ครผูู้ช่วย     ผู้ช่วย 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน ตามที่ สพฐ. ก าหนด 
๒) แต่งตั้งคณะกรรมการออกเยี่ยมบ้าน 
๓) จัดเตรียมเอกสารการเยี่ยมบ้าน ควบคุมการด าเนินการ ให้ค าที่ปรึกษา แนะน า แก้ไขปัญหาในการออก

เยี่ยมบ้าน น าคณะฯ ออกเยี่ยมบ้านตามตาราง ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม  
๔) เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้น าหมู่บ้าน เพื่อน ามาพัฒนาโรงเรียน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน 

กับชุมชน 
๕) รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสรุปประเมินผล 
๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๕.๓ งำนคัดกรองนักเรียน 
๑. นายอนิรุทธิ์  พูนวิวัฒน์    ครชู านาญการพิเศษ    หัวหน้างาน 

 ๒. นายกิตติชัย  เชี่ยวชาญ    ครชู านาญการพิเศษ    ผู้ช่วย 
 ๓. นางสาววริษา  ทรัพย์ส าราญ    คร ู      ผู้ช่วย 
 ๔. นายภูมิศักดิ์         คงจันทร์     คร ู      ผู้ช่วย 
 ๕. นางสาวนริศรา       ตรีสังข ์     ครผูู้ช่วย     ผู้ช่วย 
 ๖. นางสาววิไลพร วงษ์มี     เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์    ผู้ช่วย 
 
ปฏิบัติหน้ำที่ 

๑) จัดเตรียมเครื่องมือเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล หาข้อมูลเพ่ิมเติมโดยน าเครื่องมือไปใช้ในการเก็บข้อมูล 
และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

๒) ด าเนินการจัดท าเอกสารคัดกรองนักเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด สรุปผลการจ าแนกนักเรียนเป็นกลุ่ม 
๓) จัดกิจกรรมป้องกัน แก้ไข ช่วยเหลือ ประสานความร่วมมือผู้ปกครองในการช่วยเหลือแก้ไข 
๔) ด าเนินการส่งต่อภายในไปยังบุคคลหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
๕) รายงานผลระหว่างด าเนินงาน / รายงานผลเมื่อสิ้นสุด 
๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๕.๔ งำนประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
 ๑. นางสาวธนิดา  ทิพย์เสน    ครชู านาญการ     หัวหน้างาน 
 ๒. นางวาร ี  รอดมา     ครูช านาญการพิเศษ    ผู้ช่วย  
 ๓. นายภูวนัย  สาหร่ายสุวรรณ์    ครชู านาญการพิเศษ    ผู้ช่วย 
 ๔. นายกิตติชัย  เชี่ยวชาญ    ครชู านาญการพิเศษ    ผู้ช่วย 
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 ๕. นางกาญกนก  ไชยฉิม     คร ู      ผู้ช่วย 
 ๖. นางสาววชิราคณา เปรมจิตต์    ครผูู้ช่วย     ผู้ช่วย 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ละ ๑ ครั้ง 
๒) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการแก้ปัญหาให้กับนักเรียน 
๓) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ครู ผู้ปกครอง นักเรียนและโรงเรียน 
๔) ระดมทรัพยากรทุกๆด้านจากผู้ปกครอง เพ่ือช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
๕) ประเมินผล สรุปและรายงานผลการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๕.๕ งำนเครือข่ำยผู้ปกครอง 
 ๑. นางกาญกนก  ไชยฉิม     คร ู      หัวหน้างาน 
 ๒. นายกิตติชัย  เชี่ยวชาญ    ครชู านาญการพิเศษ    ผู้ช่วย 
 ๓. นางวาร ี  รอดมา     ครชู านาญการพิเศษ    ผู้ช่วย 
 ๔. นางสาวธนิดา  ทิพย์เสน    ครชู านาญการ     ผู้ช่วย 
 ๕. นางสาววชิราคณา เปรมจิตต์    ครผูู้ช่วย     ผู้ช่วย 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ละ ๑ ครั้ง 
๒) ติดต่อประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
๓) จัดให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียน 
๔) จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนปีละ  ๒  ครั้ง 
๕) วางแผนประสานงานกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
๖) ประเมินผล สรุปและรายงานผลการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 
๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๕.๖ งำนให้ค ำปรึกษำ แก้ปัญหำ ช่วยเหลือและส่งต่อ 
 ๑. นางสาวธนิดา  ทิพย์เสน    ครชู านาญการ     หัวหน้างาน 
 ๒. นางวาร ี  รอดมา     ครชู านาญการพิเศษ    ผู้ช่วย 
 ๓. นายกิตติชัย  เชี่ยวชาญ    ครชู านาญการพิเศษ    ผู้ช่วย 
 ๔. นางกาญกนก  ไชยฉิม     คร ู      ผู้ช่วย 
 ๕. นางสาววชิราคณา เปรมจิตต์    ครผูู้ช่วย     ผู้ช่วย 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
๑) จัดกิจกรรมป้องกัน แก้ไข ช่วยเหลือ ประสานความร่วมมือผู้ปกครองในการช่วยเหลือแก้ไข 
๒) ด าเนินการส่งต่อภายในไปยังบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๓) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 



~.w .:i11uhun.:i1uca::uut1ua'Yi·u.1Lwa£Juniieu . 
Q Q QJ Q 

(9). 'Ll1Vn~~'lfa L'IW1'!11ty .. 
l!>. '1..11.:111"5 

c;n. 'Ll1.:1~11t>ili;i1 

<i'.. '1..11.:imtyn'Lln 

ct'.. 'Ll1'3~111"8"51flW1 

.. ~ 

'Vl'VWL~'LI 

L'lfEIDlJ 

L'lhlJ~~~ 

fl1111L~at1~aa1.1.~~ih.l"5~~'Vl~invt 

0 .. 

fll6ll1'Ll1tyn1WUfll"' 
... ., 

'VITVl'Ll1'31'LI 

fl~"li1'Ll1tyn1"5oWLfll"' 
0 .. 

fl~"ll1'Ll1tyn1"5'WLfll"' 
ll I 

e.!6111El 
'U 

fl'r-
'U 

ll I 

~'lf1El 
U I U I 

fl"jeJ6lf1El 
'U 'U ~6111El 

<i'.) ,j'i;ivi1Lt1n~1"5 vrtl'.:iat1vi~t1fi1~.:i~1.:ii ~1llil1~i''Ullt1'Uvima 
ct:) 'll"5::lJ1ae.iaLLa::"51a.:i1'Llii't13;1a 1 i.1n'Ue:!1a~1.:ii vlLfla1ii't1.:iL V:t11'll~1L il'Llm"5~ti 1 tJ 
t:>) tl~'U~viu1vi~'LI 'l ~mJil't~i''Ullti'U'Vlma 

"llti t i.1 t ~~il't~i''Ufi1~.:i tJ~~vru1v1~1afl111.1~.:i t 'ciJLni;ie.ia~1.1.n'V11.:1"51'lf m"5 vi1mni;i-Utyvi1vr~t1~tJ~<;j';jfl 
tl<;i::m';i ti;i 1 ~"51a.:i1u~'U~V11"5~rn'LIAn"'1V1"51'UL ~t1vi11.1. 'L11'V11.:ium "lJIJiti 1 tJ 

..i 
~Wl18 

(u1a 1n'Ua6 L;iauth::L"~~) 
'U di 

~B1'L11am<;ih~L~a'lJ~1i;iv111'Vlc.nfl1.1 


