คำสั่งโรงเรียนคุรุรำษฎร์รังสฤษฏ์
ที่ ๘๙ /๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ตามลักษณะการแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
..............................................
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานโรงเรี ย นคุ รุ ร าษฎร์ รั ง สฤษฏ์ จั ง หวั ด ราชบุ รี ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๐ เป็ น ไปด้ ว ย
ความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญ ญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๗ กอปรกับกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเรื่องการกระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
และคู่ มือมาตรฐานการปฏิบัติ งานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามที่ สานัก งานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกาหนด พร้อมทั้งระเบียบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ว่าด้วยการแบ่ง ส่ว น
ราชการภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงให้ยกเลิกคาสั่งโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ที่ ๑๐๙/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ตามลักษณะการแบ่ง ส่วนราชการภายในสถานศึกษา ปี การศึกษา ๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๓
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้คาสั่งนี้แทน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
นายมงคล
นายพิษณุ
นายจาลอง

ชื่นชม
จันทร์สวาท
อ่องวงศ์

นายกฤตนัย

ทัศนา

นายณรงค์พนธ์

กรกฤตธนพนธ์

ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน
ตาแหน่ง ครู คศ. ๓ วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
ตาแหน่ง ครู คศ. ๒ วิทยฐานะชานาญการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
ตาแหน่ง ครู คศ. ๑
ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

๑. สำนักงำนกลุ่มอำนวยกำร
๑.๑ งำนสำนักอำนวยกำร
๑. นางมารยาท
๒. นางสาวทิพวรรณ
๓. นางสาวละมัย
๔. นางสาวจุฑา
๕. นางพูลศรี
๖. นางสาวกรรณิกา

อ่องวงศ์
พลอยงาม
จันทร
ประเสริฐสวัสดิ์
ทรัพย์เลิศ
แท่นเครือ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๒

หน้ำที่

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

จัดทาโครงการงานแผนกิจกรรมสานักงานอานวยการ
ประสานงานระหว่างผู้อานวยการ คณะผู้บริหาร และบุคลากรทุกฝ่าย
ประสานงานกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ และหน่วยงานภายนอก
จัดทาภารกิจผู้อานวยการ บันทึกการประชุมครู เตรียมเอกสารการประชุมครู
ดูแลความเรียบร้อยของสานักงาน และดูแลต้อนรับแขกที่มาพบผู้อานวยการ
ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการ

๑.๒ งำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
๑. นางมารยาท
อ่องวงศ์
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวภัทรสุดา เนียมดวง
กรรมการ
๓. นางสาวละมัย
จันทร
กรรมการและเลขานุการ
๑.๓ งำนสมำคมศิษย์เก่ำ ผู้ปกครองและครูโรงเรียนคุรุรำษฎร์รังสฤษฏ์
๑. นางประภาพรรณ ตุลสุข
ประธานกรรมการและเลขานุการ
๒. นางสาวละมัย
จันทร
กรรมการ
๓. นายณรงค์พนธ์
กรกฤตธนพนธ์
กรรมการ
๔. นายไพโรจน์
ทองลิ่ม
กรรมการ
๕. นางสาวสกาว
แสงอ่อน
กรรมการ
๖. นางสาวกรรณิกา แท่นเครือ
กรรมการ
หน้ำที่

เป็นสื่อในการประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชนให้มีความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
และกัน ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการเรีย น
การสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

๒. กลุ่มบริหำรงบประมำณ
นายณรงค์พนธ์

กรกฤตธนพนธ์

นายชัยรัตน์

พงษ์เศวต

ตาแหน่ง ครู คศ. ๑
ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
หัวหน้าสานักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ

คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

นายณรงค์พนธ์
นายบุญมี
นางสาวศิริวรรณ
นางอัญชลี
นางสาวทิพวรรณ
นางปราณี
นางสาวภัทรสุดา
นายชัยรัตน์

กรกฤตธนพนธ์
เกิดทรัพย์
บุญมา
ป้อมจันทร์
พลอยงาม
คุสิน
เนียมดวง
พงษ์เศวต

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๓

หน้าที่

๑. กำหนดแนวปฏิบัติ วำงแผนกำรดำเนินงำนภำยในกลุ่มบริหำรงบประมำณ
๒. ให้คำปรึกษำ แนะนำ และช่วยเหลืองำนต่ำง ๆ ของกลุ่มบริหำรงบประมำณ
๓. ปฏิบตั ิหน้ำที่แทนหัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
๒.๑ งานสานักงานกลุ่มบริหารงบประมาณและสารบรรณ
๑. นำยชัยรัตน์
พงษ์เศวต
๒. นำงสำวจุฑำ
ประเสริฐสวัสดิ์

หัวหน้ำ
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนสำรบรรณ

หน้าที่

๑. กำหนดแนวปฏิบัติ วำงแผนในกำรจัดกำรบริหำรงำนภำยในสำนักงำนให้เป็นระเบียบ
๒. ดำเนินกำรรับ-ส่งหนังสือรำชกำรทั้งภำยในและภำยนอก
๓. จัดทำหนังสือรำชกำรของโรงเรียน
๔. จัดทำแบบฟอร์มในกำรดำเนินงำน ทะเบียนหนังสือรำชกำร จัดเก็บให้เป็นระเบียบงำนสำรบรรณ
๕. ประสำนงำนบุคคล หน่วยงำนรำชกำร เอกชน ให้เกิดประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
๖. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน สรุปผลกำรปฏิบัติงำน และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
๒.๒ งานการเงิน
๑. นำยณรงค์พนธ์
๒. นำงสำวลลิตำ
๓. นำงอัฏฐพร
๔. ว่ำที่ร้อยตรีหญิงสุนันทำ
๕. นำงสำวจุฑำมำศ
-

กรกฤตธนพนธ์
สระฉิม
รัตนอุดม
สำยสล้ำง
สอสอำด

หัวหน้ำกำรเงิน
เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน
ผู้ตรวจสอบกำรเงิน – บัญชี
เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน

หน้าที่

๑. กำหนดแนวปฏิบัติ วำงแผนในกำรจัดกำรบริหำรงำนกำรเงินให้เป็นไปตำมระเบียบ
๒. รับ-จ่ำย เก็บรักษำเงินให้เป็นไปตำมระเบียบกำรเงิน
๓. จัดทำบัญชีควบคุมเงินและสรุปรำยงำนกำรเงินประจำวันต่อผู้อำนวยกำร
๔. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน สรุปผลกำรปฏิบัติงำน และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
๒.๓ งานบัญชี
๑. นำงอัญชลี
๒. ว่ำที่ร้อยตรีหญิงสุนันทำ
๓. นำงสำวพลับพลึง
๔. นำงสำวจุฑำมำศ
-

ป้อมจันทร์
สำยสล้ำง
พรมตัน
สอสอำด

หัวหน้ำ
เจ้ำหน้ำที่งำนบัญชี
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน

หน้าที่

๑. กำหนดแนวปฏิบัติ วำงแผนในกำรจัดกำรบริหำรงำนบัญชีให้เป็นไปตำมระเบียบ
๒. จัดทำบัญชีรับ-จ่ำย เงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๓. จัดทำบัญชีกำรเงินของโรงเรียนและสรุปรำยงำนเงินคงเหลือประจำวันต่อผู้อำนวยกำรโรงเรี ยน

๔

๔. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน สรุปผลกำรปฏิบัติงำน และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
๒.๔ งานพัสดุและสินทรัพย์
๑. นำยบุญมี
๒. นำงปรำณี
๓. นำงสำวเกตุแก้ว
๔. นำงสำวรุ่งนภำ
๕. นำยโรจนศักดิ์
๖. นำงสำวกำญจนำ
๗. นำงสำวแสงเดือน
๘. นำงสำวไพลิน
๙. นำยทศพล
-

เกิดทรัพย์
คุสิน
แซ่แต้
แหวนเพ็ชร
ดีประคอง
จันทนำ
บุญพยุง
วงค์ไทย
เฟื่องฤทธิเดช

หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ
รองหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ
เจ้ำหน้ำที่พัสดุ
เจ้ำหน้ำที่พัสดุและเลขำนุกำร
เจ้ำหน้ำที่พัสดุ
เจ้ำหน้ำที่พัสดุ
เจ้ำหน้ำที่พัสดุ
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนพัสดุ
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนพัสดุ

หน้าที่

๑. กำหนดแนวปฏิบัติ วำงแผนกำรบริหำรงำนพัสดุและสินทรัพย์ให้เป็นไปตำมระเบียบ
๒. จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ ของโรงเรียนให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ตำมระเบียบว่ำด้วยกำรพัสดุ
๓. ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง บริหำรงำนพัสดุดำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรพัสดุ
๔. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน สรุปผลกำรปฏิบัติงำน และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
๒.๕ งานแผนงาน สารสนเทศ และประกันคุณภาพการศึกษา
๑. นำงสำวทิพวรรณ
พลอยงำม
๒. นำงมำรยำท
อ่องวงศ์
๓. นำงดวงเนตร
อังกุรวิโรจน์
๔. นำงอัจฉรำ
เอกจิต
๕. นำยทัศนัย
จิตพัฒนกุล
๖. นำงธณัฏฐำ
นำบุญ
๗. นำยกฤตนัย
ทัศนำ
๘. นำงสำวภัทรสุดำ
เนียมดวง
๙. นำงสำวชัชชรีย์
นักจะเข้
๑๐. นำงสำวกรรณิกำ
แท่นเครือ

.

หัวหน้ำ

หน้าที่

๑. วำงแผนกำรดำเนินงำน และจัดทำแผนปฏิบัติงำนของโรงเรียน
๒. เก็บรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศของโรงเรียน วิเครำะห์ข้อมูล สรุปข้อมูล และนำเสนอข้อมูล
๓. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยผลกำรดำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ ของโรงเรียนเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
๔. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน สรุปผลกำรปฏิบัติงำน และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน

๕

๒.๖ งานระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน
๑. นำงปรำณี
คุสิน
๒. นำงสุวัฒนำ
รอบจังหวัด
๓. นำงอัฏฐพร
รัตนอุดม
๔. นำงสำววรรณดี
ปำนแปลง
๕. นำงหทัยรัตน์
ทัศนำ
๖. นำงสำววิไล
พันธุ์มำ
๗. นำงสำวอังคณำ
บรรลือ
-

หัวหน้ำ

หน้าที่

๑. กำหนดแนวปฏิบัติ วำงแผนกำรจัดกำรบริหำรงำนระบบควบคุม และตรวจสอบภำยในให้เป็นไปตำมระเบียบ
๒. ติดตำม ตรวจสอบ รำยงำนผลกำรดำเนินงำนกำรเงิน กำรบัญชี ทุกรอบ ๖ เดือนของปีงบประมำณ
๓. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน สรุปผลกำรปฏิบัติงำน และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
๔. รำยงำนกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในประจำปี
๒.๗ งานวิทยุสื่อสารโทรคมนาคม
๑. นำยชัยรัตน์
๒. นำยบุญมี
๓. นำยประสำร
๔. นำยจำลอง
๕. นำยสะอำด
๖. ว่ำที่ร้อยโทณัฐกรณ์

-

พงษ์เศวต
เกิดทรัพย์
สุวรรณฉวี
อ่องวงศ์
สุวรรณสิทธิ์
หิรัญชำติ

หัวหน้ำ

หน้าที่

๑. กำหนดแนวปฏิบัติ วำงแผนระบบกำรบริหำรงำนกำรใช้วิทยุสื่อสำรโทรคมนำคมให้เป็นไปตำมระเบียบ
๒. กำหนดนำมเรียกขำนทำงวิทยุสื่อสำรภำยในโรงเรียน ควำมถี่วิทยุสื่อสำรเครือข่ำยรำชกำรตำมระเบียบของ
กำรใช้วิทยุสื่อสำรสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร
๓. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน สรุปผลกำรปฏิบัติงำน และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
๒.๘ งานสวัสดิการครู นักเรียนและบุคลากร
๑. นำงสำวศิริวรรณ
บุญมำ
๒. นำงอัฏฐพร
รัตนอุดม
-

หัวหน้ำ

หน้าที่

๑. กำหนดแนวปฏิบัติ วำงแผนในกำรจัดกำรบริหำรงำนสวัสดิกำรให้เป็นไปตำมระเบียบ
๒. จัดสวัสดิกำรให้แก่ครู นักเรียนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียน
๓. จัดทำทะเบียนคุมรำยกำรรับ-จ่ำยเงินสวัสดิกำร ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
๔. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน สรุปผลกำรปฏิบัติงำน และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน

๖

๒.๙ งานสพฐ.ใสสะอาด
๑. นำยณรงค์พนธ์
๒. นำยบุญมี
๓. นำยจำลอง
๔. นำยกฤตนัย
๕. นำงสำวอังคณำ
๖. ว่ำที่ร้อยตรีหญิงสุนันทำ
๗. นำงสำวลลิตำ
-

กรกฤตธนพนธ์
เกิดทรัพย์
อ่องวงศ์
ทัศนำ
บรรลือ
สำยสล้ำง
สระฉิม

หัวหน้ำ

เลขำนุกำร

หน้าที่

๑. จัดเตรียมเอกสำรรองรับกำรประชุม
๒. รำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำรเมื่อสิ้นสุดกำรดำเนินโครงกำร
๒.๑๐ งานประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน
๑. นำงสำวภัทรสุดำ
เนียมดวง
๒. นำงสำวทิพวรรณ
พลอยงำม
๓. นำงสำวชัชชรีย์
นักจะเข้
๔. นำยวลำยุทธ
แย้มมำลี

หัวหน้ำ

หน้าที่

๑. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน/กิจกรรม/โครงกำรและกำรปฏิบัติงำนอื่น ๆโดยทั่วไปของกลุ่มบริหำรงบประมำณ
๒. สรุป และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจำภำคเรียน และประจำปีกำรศึกษำ ส่งงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ในวันที่ ๑๕ มีนำคม ๒๕๖๑
๓. นำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรปรับปรุง และพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพเพิ่มยิ่งขึ้น
๔. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

๓. กลุ่มบริหารวิชาการ
นำยกฤตนัย

ทัศนำ

นำงสำวไพรวรรณ
นำงอินนำ

คำแย้ม
หอมหวล

ตำแหน่ง ครู คศ. ๒ วิทยฐำนะชำนำญกำร
ปฏิบัติหน้ำที่แทนรองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร
หัวหน้ำสำนักงำนกลุ่มบริหำรวิชำกำรและเลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร

คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

นำยกฤตนัย
นำงหทัยรัตน์
นำงพัชรำ
นำยอดุลย์
นำยวัฒนชัย
นำยประสำน

ทัศนำ
ทัศนำ
นมรักษ์
แป้นแหลม
มีศิริ
วงแหวน

หัวหน้ำงำนส่งเสริมศักยภำพผู้เรียน
ประธำนกรรมกำร
หัวหน้ำงำนพัฒนำหลักสูตรฯ
กรรมกำร
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
กรรมกำร
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
กรรมกำร
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
กรรมกำร
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำฯ กรรมกำร

๗

๗. นำยไพโรจน์
๘. นำยไสว
๙. นำยนิมิต
๑๐. นำงพำพร
๑๑. นำงณีฬพัทฌ์
๑๒. นำงศุภศิริ
๑๓. นำงสำวปวริศำ
๑๔. นำงสำวชุติมำ
๑๕. นำงธนัฏฐำ
๑๖. นำงสำวศิริลักษณ์
๑๗. นำงกุหลำบ
๑๘. นำงสำวนภสร
๑๙. นำงสุนัน
๒๐. นำงสำวจันทร์หอม
๒๑. นำงสำวไพรวรรณ
๒๒. นำงอินนำ
๒๓. นำงสำวสุพรรณี

ทองลิ่ม
ขำวผ่อง
สำยสิทธิ์
สนองผัน
ตำนำนจิตร
ปรีชำญำณ
เหลี่ยววงศ์ภูธร
เทพสวัสดิ์
นำบุญ
เคงตระกูล
นันยำ
วัธยำ
แป้นแหลม
หลักคำ
คำแย้ม
หอมหวล
ศรีประเสริฐ

หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ กรรมกำร
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
กรรมกำร
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพฯ
กรรมกำร
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
กรรมกำร
หัวหน้ำงำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
กรรมกำร
หัวหน้ำงำนห้องสมุด
กรรมกำร
หัวหน้ำงำนแนะแนวและส่งเสริมกำรศึกษำต่อ
กรรมกำร
หัวหน้ำงำนวิจัยและนวัตกรรม
กรรมกำร
หัวหน้ำงำนแผนงำนฯและสำรสนเทศ
กรรมกำร
หัวหน้ำงำนส่งเสริมและพัฒนำนักเรียนพิเศษฯ
กรรมกำร
หัวหน้ำงำนนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้
กรรมกำร
หัวหน้ำงำนประเมินผลฯและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน กรรมกำร
นำยทะเบียน
กรรมกำร
หัวหน้ำงำนวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนฯ
กรรมกำร
หัวหน้ำสำนักงำนกลุ่มบริหำรฯ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หัวหน้ำงำนธุรกำรวิชำกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
พัสดุ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

หน้าที่

๑. ช่วยวำงแผนกำรปฏิบัติงำนกลุ่มบริหำรวิชำกำร
๒. เสนอควำมคิดเห็นเพื่อพิจำรณำปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มบริหำรวิชำกำร
๓. ประสำนกำรปฏิบัติหน้ำที่กับฝ่ำยต่ำงๆ และบุคลำกรของโรงเรียนเพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงสะดวก คล่องตัว
๔. วิเครำะห์สภำพปัญหำ และควำมจำเป็นในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน และจัดทำแผน โครงกำร วิธีกำร
นิเทศพัฒนำกำรเรียนกำรสอน โดยกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
๕. ดำเนินกำรนิเทศกำรเรียนกำรสอน ตำมแผน โครงกำร วิธีกำรที่กำหนด
๖. ประสำนงำนกั บ งำนพั ฒ นำบุ ค ลำกรในกำรประชุ ม สั ม มนำ ฝึ ก อบรม ครู ภ ำยในโรงเรี ย นเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
๗. ประสำนกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ในกำรจัดส่งครูไปประชุมอบรมสัมมนำและศึกษำดูงำน
๘. จัดส่งนักเรียนไปร่วมกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมรู้ ทักษะและประสบกำรณ์ภำยนอก
๙. ช่วยดำเนินงำนร่วมกับงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ และทำควำมเข้ำใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง
๑๐. จัดทำสถิติ ข้อมูล สำรสนเทศ และรำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับงำนที่ปฏิบัติ
๑๑. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน โครงกำร และกำรปฏิบัติงำนอื่นๆของกลุ่มบริหำรวิชำกำร
๑๒. สรุปและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนนิเทศและพัฒนำกำรเรียนกำรสอนประจำภำคเรียน และประจำปี
๑๓. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

๘

๓.๑ งานสานักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
๑. นำงสำวไพรวรรณ คำแย้ม
๒. นำงสุนัน
แป้นแหลม
๓. นำงสำวจันทร์หอม หลักคำ
๔. นำงอินนำ
หอมหวล
๕. นำงสำวกรรณิกำ
แท่นเครือ
๖. นำงพูลศรี
ทรัพย์เลิศ
๗. นำยนพพิจิตร
ทรัพย์เลิศ
๘. นำงสำวสุพรรณี
ศรีประเสริฐ

หัวหน้ำสำนักงำนกลุ่มบริหำรวิชำกำร
นำยทะเบียน
หัวหน้ำงำนวัดผล ประเมินผล ฯ
งำนธุรกำรวิชำกำร
งำนทะเบียน-วัดผล
งำนสำเนำเอกสำร
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน
พัสดุ งำนรับนักเรียนและแข่งขันทักษะวิชำกำร

หน้าที่

๑. ดูแล รับผิดชอบงำนสำรบรรณ พัสดุ ของกลุ่มบริหำรวิชำกำร
๒. จัดทำทะเบียนรับ-ส่งเอกสำร หนังสือรำชกำร บันทึกข้อควำมตำมระบบ จ่ำยเอกสำรตำมหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง ติดตำม เก็บเรื่องเข้ำแฟ้มต่ำง ๆ ของกลุ่มบริหำรงำน และจัดพิมพ์คำสั่งของกลุ่มงำน
๓. จัดเตรียมเอกสำรกำรประชุม ระเบียบวำระกำรประชุม หนังสือเชิญประชุม บันทึกกำรประชุม และเสนอรำยงำน
๔. จัดพิมพ์เอกสำรของกลุ่มบริหำรวิชำกำร และ รับ – ส่งหนังสือรำชกำร
๕. ดูแลกำรจัดทำแบบฟอร์มต่ำงๆของกลุ่มงำนให้เป็นระบบ
๖. ประสำนงำนกับบุคลำกรในกลุ่มบริหำรวิชำกำรในกำรจัดหำ จัดซื้อ ลงทะเบียน วัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน
๗. ให้บริกำรข่ำวสำรด้ำนวิชำกำรแก่ครู นักเรียนและบุคคลทั่วไป
๘. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๓.๒ งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
๑. นำงหทัยรัตน์
ทัศนำ
หัวหน้ำ
๒. นำงสมใจ
หีบท่ำไม้
๓. นำยกฤตนัย
ทัศนำ
๔. นำงสำวสุพรรณี
ศรีประเสริฐ
เลขำนุกำร
๕. นำงสำวกรรณิกำ
แท่นเครือ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
๓.๒.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๑. นำงพัชรำ
นมรักษ์
หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ / งำนนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
๒. นำงสำวรำพึง
ลิ้มเทียมรัตน์
รองหัวหน้ำ / งำนกำรเงิน
๓. นำงสำวคำวงษ์
เทพสวัสดิ์
งำนจัดกำรเรียนกำรสอน
๔. นำงจันทร์เพ็ญ
แสวงคำ
งำนพัสดุ / งำนแหล่งเรียนรู้
๕. ว่ำที่ร้อยโทณัฐกรณ์ หิรัญชำติ
งำนสื่อและนวัตกรรม
๖. นำงสำวอังคณำ
บรรลือ
แผนงำนและรำยงำนผล
๗. นำงสำววิไล
พันธุ์มำ
งำนวิชำกำร / หลักสูตร / วัดและประเมินผล
๘. นำงปรำณี
คุสิน
เลขำนุกำร / งำนสำรบรรณ
๙. นำงสำวปิยนุช
ย้งปรีชำ
งำนสำรสนเทศและประกันคุณภำพ

๙

๓.๒.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๑. นำยอดุลย์
แป้นแหลม
หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ
๒. นำงอัญชลี
ป้อมจันทร์
รองหัวหน้ำ
๓. นำงอัจฉรำ
เอกจิต
แผนงำน
๔. นำยเสน่ห์
จันทร
ธุรกำร
๕. นำงอรพิน
มีศิริ
กำรเงิน
๖. นำงสำววรรณดี
ปำนแปลง
วิชำกำร
๗. นำงสำวนภสร
วัธยำ
ประชำสัมพันธ์
๘. นำงสุนัน
แป้นแหลม
วัดผล
๙. นำงสำวเกตุแก้ว
แซ่แต้
พัสดุ
๑๐. นำงสำวเรณู
อุระวัฒน์
เลขำนุกำร
๑๑. นำงสำวอำรีรัตน์
ห้ำวแสน
วัดผล
๑๒. นำงสำวสุพรรณี
ศรีประเสริฐ
วิชำกำร
๓.๒.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๑. นำยวัฒนชัย
มีศิริ
หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ
๒. นำงสำวสกำว
แสงอ่อน
รองหัวหน้ำ
๓. นำยบุญมี
เกิดทรัพย์
วิชำกำร
๔. นำงสำวชุติมำ
เทพสวัสดิ์
วิชำกำร
๕. นำยประจวบ
ยงค์อำนวย
วิชำกำร
๖. นำงเนำวรัตน์
พันธ์สำคร
แผนงำน
๗. นำยกฤตนัย
ทัศนำ
พัสดุ
๘. นำงนฤมล
ประพันธ์พจน์
วิชำกำร
๙. นำงสำวพอพิศ
แก้วคูณ
วัดผล
๑๐. นำงปรียำดำ
จินตศิริกูล
วัดผล
๑๑. นำงดวงเนตร
อังกุรวิโรจน์
๑๒. ว่ำที่ร้อยตรีหญิงมณีรัตน์ ทิมกลั่น
เลขำนุกำร
๓.๒.๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๑. นำยประสำน
วงแหวน
หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ
๒. นำงสุวัฒนำ
รอบจังหวัด
รองหัวหน้ำ, วิชำกำร
๓. นำงสำวศิริลักษณ์ เคงตระกูล
วัดผล
๔. นำงอินนำ
หอมหวล
ธุรกำร
๕. นำยโรจนศักดิ์
ดีประคอง
พัสดุ
๖. นำยณรงค์พนธ์
กรกฤตธนพนธ์
แผนงำน, กำรเงิน
๗. นำงขวัญเรือน
หมีไพร
ประชำสัมพันธ์
๘. นำงอำไพ
พิริยะกุล
วัดผล

๑๐

๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

นำงสำวกำญจนำ
นำงสำวภัทรสุดำ
นำยวลำยุทธ
นำงสำวชัชชรีย์

จันทนำ
เนียมดวง
แย้มมำลี
นักจะเข้

เลขำนุกำร
วิชำกำร
สำรสนเทศ
วัดผล,วิชำกำร

๓.๒.๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

นำยไพโรจน์
นำงกัลยำ
นำยพงษ์ธร
นำยอนุสรณ์
นำงสุพำนี
นำยวรชำติ
นำยณวรรธน์

ทองลิ่ม
หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ
ประยูรเทพ
รองหัวหน้ำ
ศรลัมพ์
สำรสนเทศและประชำสัมพันธ์
เดชะบุญ
วัดผล
เกิดทรัพย์
แผนงำน
ชูทำน
พัสดุ
แก้วเอี่ยม
เลขำนุกำร/วิชำกำร
๓.๒.๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๑. นำยไสว
ขำวผ่อง
หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ
๒. นำยชุมพล
คชสังข์สีห์
รองหัวหน้ำ
๓. นำงพิรดี
จันทร
พัสดุ
๔. นำยทัศนัย
จิตพัฒนกุล
แผนงำน
๕. นำยสะอำด
สุวรรณสิทธิ์
เลขำนุกำร
๖. นำยเดชำ
ศรัทธำผล
วัดผล
๗. นำยบุญชู
เจำทวิภำต
เหรัญญิก
๓.๒.๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๑. นำยนิมิต
สำยสิทธิ์
หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ
๒. นำงสำวปิยะวดี
ประยูรเทพ
รองหัวหน้ำและพัสดุ (คหกรรม)
๓. นำงสำวไพรวรรณ คำแย้ม
วัดผล (คหกรรม)
๔. นำงทิพวรรณ
ทองแท้
แผนงำน (คหกรรม)
๕. นำยอภิชัย
หีบท่ำไม้
รองหัวหน้ำ (อุตสำหกรรมและธุรกิจ)
๖. นำยศล
เอกจิต
พัสดุ (อุตสำหกรรมและธุรกิจ)
๗. นำงกฤตินี
จันทมำลำ
แผนงำน (อุตสำหกรรมและธุรกิจ)
๘. นำงสำวศิริวรรณ บุญมำ
วัดผล (อุตสำหกรรมและธุรกิจ)
๙. นำงประภำพรรณ ตุลสุข
วัดผล (เกษตรกรรม)
๑๐. นำยจำลอง
อ่องวงศ์
พัสดุ (เกษตรกรรม)
๑๑. นำงมำรยำท
อ่องวงศ์
รองหัวหน้ำ (เกษตรกรรม)
๑๒. นำงอัฏฐพร
รัตนอุดม
วัดผล (คอมพิวเตอร์)
๑๓. นำยสมชำย
ขวำไทย
พัสดุ (คอมพิวเตอร์)

๑๑

๑๔. นำยประสำร
๑๕. นำงสำวทิพวรรณ
๑๖. นำงสำวจันทร์หอม
๑๗. นำงสำวแสงเดือน
๑๘. นำยประเสริฐ

สุวรรณฉวี
แผนงำน (คอมพิวเตอร์)
พลอยงำม
แผนงำนและสำรสนเทศกลุ่มสำระฯ
หลักคำ
งำนวัดผลกลุ่มสำระฯ
บุญพยุง
เลขำนุกำรกลุ่มสำระฯ
คำนภู่
๓.๒.๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
๑. นำงพำพร
สนองผัน
หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ
๒. นำงหทัยรัตน์
ทัศนำ
รองหัวหน้ำ /วิชำกำร
๓. นำงรงศ์รอง
พิลำสภักดี
งำนจัดกำรเรียนกำรสอนครูต่ำงชำติ(ภำษำอังกฤษ)
และงำนสรรหำครูต่ำงชำติ (ภำษำอังกฤษ)
๔. นำงสำวสุมณฑำ
คำเกตุ
กำรเงิน/วัดผลและประเมินผลกำรเรียน ม.ปลำย
๕. นำงศุภศิริ
ปรีชำญำณ
วัดผลและประเมินผลกำรเรียน ม.ต้น
๖. นำงกุหลำบ
นันยำ
กำรเงิน/ประเมินผลกิจกรรมและโครงกำร
๗. นำงณีฬพัทฌ์
ตำนำนจิตร
งำนสถำนที่และซ่อมบำรุง
๘. นำงสมใจ
หีบท่ำไม้
เลขำนุกำรกลุ่มสำระฯ/พัสดุ
๙. นำงธณัฏฐำ
นำบุญ
สำรสนเทศและประกันคุณภำพกำรศึกษำ
๑๐. นำงสำวรุ่งนภำ
แหวนเพ็ชร
งำนพัสดุ/งำนสถำนที่และซ่อมบำรุง
๑๑. นำงสำวลลิตำ
สระฉิม
ธุรกำร/หลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ภำษำจีน ประสำนงำนศูนย์กำรเรียนกำรสอน
ภำษำจีน
๑๒. นำงสำวละมัย
จันทร
กิจกรรมพิเศษ
วัดผลและประเมินผลกำรเรียน ม.ปลำย
๑๓. นำงสำวแวววัน
มนูธำรำม
ประชำสัมพันธ์
งำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนครูต่ำงชำติ (ภำษำอังกฤษ)
และงำนสรรหำครูต่ำงชำติ (ภำษำอังกฤษ)
๑๔. ว่ำที่ร้อยตรีหญิงสุนันทำ สำยสล้ำง
วัดผลและประเมินผลกำรเรียน ม.ต้น
แผนงำน/สำรสนเทศและประกันคุณภำพ
๑๕. นำงสำวกรรณิกำ แท่นเครือ
ประสำนงำนศูนย์กำรเรียนกำรสอนภำษำจีน
หลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำจีน
๑๖. Miss Laarni D. Payopilin
ครูชำวต่ำงชำติสอนภำษำอังกฤษ
๑๗. Miss Remna N. Villacencio
ครูชำวต่ำงชำติสอนภำษำอังกฤษ
๑๘. Mr. Ye Kang
ครูชำวต่ำงชำติสอนภำษำจีน
๑๙. Mr.Ivan Castiglioni
ครูชำวต่ำงชำติสอนภำษำอังกฤษ
๒๐. Ms. Man Shan Huai
ครูชำวต่ำงชำติสอนภำษำเมียนมำร์

๑๒

๓.๒.๙ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑. นำงณีฬพัทฌ์
ตำนำนจิตร
หัวหน้ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
๒. นำงสำววิไล
พันธุ์มำ
รองหัวหน้ำฝ่ำยกิจกรรมนักเรียน, กิจกรรมชุมนุม
๓. นำงสำวปิยนุช
ย้งปรีชำ
รองหัวหน้ำฝ่ำยกิจกรรมพิเศษ,
งำนธุรกำร, กิจกรรมชุมนุม
๔. นำงสำวภัทรสุดำ เนียมดวง
หัวหน้ำแผนงำนและสำรสนเทศ, กิจกรรมพิเศษ
๕. นำงสำวชัชชรีย์
นักจะเข้
แผนงำนและสำรสนเทศ, กิจกรรมพิเศษ
๖. นำงทิพวรรณ
ทองแท้
กำรเงิน , ธุรกำร , วัดผล , กิจกรรมพิเศษ
๗. นำงประภำพรรณ ตุลสุข
วัดผล , กิจกรรมพิเศษ , สำรบรรณ
๘. นำงสำวกรรณิกำ แท่นเครือ
กิจกรรมพิเศษ
๙. นำงสำวแสงเดือน บุญพยุง
กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์
๑๐. นำงสำวเกตุแก้ว แซ่แต้
กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์
๑๑. นำงสำวปวริศำ
เหลี่ยววงศ์ภูธร
กิจกรรมแนะแนว
๑๒. นำงสำวนันทรัตน์ ตันบริภัณฑ์
กิจกรรมแนะแนว
๑๓. นำงธณัฏฐำ
นำบุญ
กิจกรรมรักษำดินแดน
๑๔. นำงสำวปิยะวดี
ประยูรเทพ
กิจกรรมรักษำดินแดน
๑๕. ว่ำที่ร้อยตรีหญิงสุนันทำ สำยสล้ำง
กิจกรรมรักษำดินแดน
๑๖. ว่ำที่ร้อยตรีหญิงมณีรัตน์ ทิมกลั่น
กิจกรรมรักษำดินแดน
๑๗. นำยวัฒนชัย
มีศิริ
หัวหน้ำกิจกรรมลูกเสือ ม.๑
๑๘. นำยประสำร
สุวรรณฉวี
หัวหน้ำกิจกรรมลูกเสือ ม.๒
๑๙. นำยชัยรัตน์
พงษ์เศวต
หัวหน้ำกิจกรรมลูกเสือ ม.๓ , กิจกรรมแนะแนว
๒๐. นำงอัจฉรำ
เอกจิต
หัวหน้ำกิจกรรมยุวกำชำด ม.๑
๒๑. นำงรงศ์รอง
พิลำสภักดี
หัวหน้ำกิจกรรมยุวกำชำด ม.๒
๒๒. นำงอำไพ
พิริยะกุล
หัวหน้ำกิจกรรมยุวกำชำด ม.๓
๒๓. นำยกฤตนัย
ทัศนำ
หัวหน้ำกิจกรรมลูกเสือวิสำมัญ ม.๔
๒๔. นำยจำลอง
อ่องวงศ์
หัวหน้ำกิจกรรมลูกเสือวิสำมัญ ม.๕
๒๕. นำยวรชำติ
ชูทำน
หัวหน้ำกิจกรรมลูกเสือวิสำมัญ ม.๖
๒๖. นำยสะอำด
สุวรรณสิทธิ์
ประสำนงำนกิจกรรมลูกเสือ-ยุวกำชำด ,
กิจกรรมพิเศษ
๒๗. นำยบุญชู
เจำทวิภำต
ฝ่ำยสนับสนุนกิจกรรม
๒๘. ว่ำที่ร้อยโทณัฐกรณ์ หิรัญชำติ
ฝ่ำยสนับสนุนกิจกรรม
หน้าที่

๑. จัดทำแผนงำน โครงกำร กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงำน เพื่อพัฒนำและส่งเสริมกำรเรียนกำรสอน
๒. ศึก ษำ วิ เ ครำะห์ เอกสำรหลั กสู ต รแกนกลำงกำรศึก ษำขั้ นพื้ น ฐำน พุ ทธศั กรำช ๒๕๕๑ และข้อ มู ล
สำรสนเทศเกี่ยวกับสภำพปัญหำและควำมต้องกำรของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น

๑๓

๓. วิเครำะห์สภำพแวดล้อมและประเมินสถำนภำพของสถำนศึกษำ เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ ภำรกิจเป้ำหมำย
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง
๔. ประสำนงำนและจัดทำโครงสร้ำงของหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ และวิสัยทัศน์ ภำรกิจ เป้ำหมำย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถำนศึกษำ
๕. ประสำนงำนและจัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำร่วมกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
๖. ประสำนงำนกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ในกำรจัดอัตรำกำลัง เพื่อนำมำจัดตำรำงสอนจำกหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
๗. ประสำนงำน ดูแลกำรจัดตำรำงสอนทุกภำคเรียน และรวบรวมตำรำงสอนครู ตำรำงกำรใช้ห้องเรียน
และตำรำงเรียนของนักเรียนเป็นรูปเล่ม
๘. พัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ และส่งเสริมให้มีกำรใช้แหล่งกำรเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน
๙. นิเทศกำรใช้หลักสูตรและให้คำแนะนำ ช่วยเหลือด้ำนกำรเรียนกำรสอนแก่ครู
๑๐. ประสำนงำนกำรจัดทำเอกสำรสิ่งพิมพ์เพื่อกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
๑๑. ติดตำมและประเมินผลกำรใช้หลักสูตร
๑๒. ปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรตำมควำมเหมำะสม
๑๓. จัดกิจกรรมเรียนเสริมตำมศักยภำพของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดหมำยของหลักสูตรสถำนศึกษำ
๑๔. ประชำสัมพันธ์หลักสูตรสถำนศึกษำ และกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
๑๕. ติดตำม ประเมินผล และสรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำนพัฒนำหลักสูตรและจัดกำรเรียนกำรสอน
๑๖. ส่งเสริมและประสำนงำนให้ครูพัฒนำกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำร “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้”
๑๗. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๓.๓ งานทะเบียนนักเรียน
๑. นำงสุนัน
๒. นำงสำวนภสร
๓. นำยสมชำย
๔. นำงสำวกรรณิกำ
๕. นำยนพพิจิตร

แป้นแหลม
วัธยำ
ขวำไทย
แท่นเครือ
ทรัพย์เลิศ

นำยทะเบียน
เจ้ำหน้ำที่นำยทะเบียน ม.ต้น
เจ้ำหน้ำที่นำยทะเบียน ม.ปลำย
งำนทะเบียน งำนรับนักเรียนและงำนแข่งขันทักษะวิชำกำร

เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน

หน้าที่

๑. จัดทำแผนงำน โครงกำร กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงำนทะเบียนนักเรียน
๒. ประสำนงำนและดำเนินงำน กำรรับนักเรียน กำรเข้ำร่วมแข่ง ขันทักษะวิชำกำร และกำรเข้ำร่วมงำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
๓. จัดเตรียมเอกสำรใบมอบตัวและใบลงทะเบียน
๔. ออกเลขประจำตัวนักเรียนที่เข้ำใหม่
๕. จัดทำและรวบรวมข้อมูลประวัตินักเรียน บันทึกข้อมูลประวัติลงโปรแกรม Student และ DMC
๖. จัดทำสถิติจำนวนนักเรียนและกำรจำหน่ำยนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน
๗. จัดทำทะเบียนรำยชื่อนักเรียนตำมชั้นเรียน สำหรับกำรใช้งำนและบริกำรแก่ผู้เกี่ยวข้อง
๘. จัดทำทะเบียนนักเรียนที่แขวนลอย
๙. จัดทำแบบฟอร์มและใบคำร้องในกำรดำเนินงำนทุกประเภทของงำนทะเบียนนักเรียน

๑๔

๑๐. จัดรวบรวมสมุดรำยงำนผลกำรเรียน เพื่อนำเสนอผู้บริหำรสถำนศึกษำลงนำม
๑๑. จัดทำเอกสำรหลักฐำนทำงกำรศึกษำ ระเบียนแสดงผลกำรเรียน (ปพ.๑) ประกำศนียบัตร ของนักเรียน
ที่จบกำรศึกษำ (ปพ.๒) แบบรำยงำนผู้สำเร็จกำรศึกษำ (ปพ.๓) และใบรับรองผลกำรศึกษำ (ปพ.๗)
๑๒. ตรวจสอบคุณวุฒิกำรศึกษำ
๑๓. ตรวจสอบกำรจบหลักสูตรเพื่อรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเสนอต่อผู้บริหำร
๑๔. ติดตำมประเมินผล และสรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของงำนทะเบียน
๑๕. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๓.๔ งานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน
๑. นำงสำวจันทร์หอม หลักคำ
๒. นำงอรพิน
มีศิริ
๓. นำงสำวเรณู
อุระวัฒน์
๔. นำงสำวกรรณิกำ แท่นเครือ
๕. นำยนพพิจิตร
ทรัพย์เลิศ

หัวหน้ำ
วัดผล ม.ต้น
วัดผล ม.ปลำย
งำนวัดผล
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน

หน้าที่

๑. จัดทำแผนงำน โครงกำร กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงำนของงำนวัดผลและประเมินผล
๒. กำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรวัดผลและประเมินผลของสถำนศึกษำ
๓. ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียนแก่คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง
๔. พัฒนำเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้มำตรฐำน
๕. จัดทำตำรำงสอบระหว่ำงภำค ปลำยภำคเรียน กำรจัดสอบด้วยข้อสอบกลำงม.๑และม.๒ กำรจัดสอบ
Pre O-Net ม.๓ ตำรำงกำรสอบแก้ตัวและกำรเรียนซ้ำ
๖. ประสำนงำนจัดทำ จัดเก็บข้อสอบ และดำเนินกำรในกำรจัดสอบให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรวัดผล
และประเมินผลทำงกำรศึกษำ
๗. กำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖
๘. ตรวจสอบและรวบรวมแบบบันทึกเวลำเรียนและประเมินผลกำรเรียนของแต่ละกลุ่มสำระฯ
๙. จัดทำระบบฐำนข้อมูลกำรวัดและประเมินผลกำรเรียน
๑๐.รวบรวมผลกำรเรียนทุกรำยวิชำของนักเรียนและบันทึกผลในแบบรำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนรำยบุคคล(ปพ.๖)
๑๑. ประสำนงำนกับครูที่ปรึกษำในกำรรำยงำนผลกำรเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียนทรำบ
๑๒. ดูแลและประสำนกำรจัดทำข้อมูล สถิติ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนแยกตำมระดับชั้นและกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้เพื่อเป็นข้อมูลในกำรประชำสัมพันธ์และกำรพัฒนำ
๑๓. จัดทำหลักฐำนผลกำรเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น และรำยงำนผลกำรเรียนของนักเรียน ส่งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๑๔. ดำเนินกำรประกำศผลกำรสอบปลำยภำค กำรสอบแก้ตัว และกำรเรียนซ้ำชั้น
๑๕. ดูแลและประสำนงำนกับครูผู้สอนและครูที่ปรึกษำในกำรสรุปผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กำรประเมิน
กำรอ่ำน กำรคิดวิเครำะห์และเขียนสื่อควำม กำรประเมินกิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ และกิจกรรมชุมนุม
๑๖. จัดทำและตรวจสอบค่ำ GPA และ PR ของนักเรียน

๑๕

๑๗. จัดเทียบโอนควำมรู้ ทักษะ ประสบกำรณ์ และผลกำรเรียนจำกสถำนศึกษำอื่น ตำมแนวทำงหน่วยงำนต้นสังกัดกำหนด
๑๘. ติดตำมประเมินผล และสรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของงำนวัดและประเมินผลกำรเรียน
๑๙. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๓.๔.๑ งานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้
๑. นำงสำววิไล
พันธุ์มำ
วัดผลกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
๒. นำงสุนัน
แป้นแหลม
วัดผลกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
๓. นำงสำวอำรีรัตน์
ห้ำวแสน
วัดผลกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
๔. นำงสำวพอพิศ
แก้วคูณ
วัดผลกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
๕. นำงปรียำดำ
จินตศิริกูล
วัดผลกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
๖. นำงอำไพ
พิริยะกุล
วัดผลกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำฯ
๗. นำงสำวศิริลักษณ์
เคงตระกูล
วัดผลกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำฯ
๘. นำงสำวชัชชรีย์
นักจะเข้
วัดผลกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำฯ
๙. นำยอนุสรณ์
เดชะบุญ
วัดผลกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำฯ
๑๐. นำยชุมพล
คชสังข์สีห์
วัดผลกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
๑๑. นำงสำวละมัย
จันทร
วัดผลกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ
๑๒. นำงศุภศิริ
ปรีชำญำณ
วัดผลกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ
๑๓. นำงสำวสุมณฑำ
คำเกตุ
วัดผลกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ
๑๔. ว่ำที่ร้อยตรีหญิงสุนันทำ
สำยสล้ำง
วัดผลกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ
๑๕. นำงสำวไพรวรรณ
คำแย้ม
วัดผล (คหกรรม)
๑๖. นำงประภำพรรณ
ตุลสุข
วัดผล (เกษตรกรรม)/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
๑๗. นำงสำวศิริวรรณ
บุญมำ
วัดผล (อุตสำหกรรมและธุรกิจ)
๑๘. นำงอัฎฐพร
รัตนอุดม
วัดผล (คอมพิวเตอร์)
๑๙. นำงสำวนันทรัตน์
ตันบริภัณฑ์
กิจกรรมแนะแนว
หน้าที่

๑. งำนจัดทำ จัดเก็บข้อสอบ และดำเนินกำรในกำรจัดสอบให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรวัดผลและ
ประเมินผลทำงกำรศึกษำ
๒. ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนวัดผลและประเมินผลกำรเรียนตำมระเบียบฯ และตำมแนวปฏิบัติของสถำนศึกษำ
๓. สำรวจรำยชื่อนักเรียนที่ มีเวลำเรียนไม่ครบ เสนอต่อผู้บริหำรสถำนศึกษำ พร้อมทั้ง ประกำศรำยชื่อ
นักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ
๔. ดำเนินกำรเกี่ยวกับนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ หรือมีผลกำรเรียนไม่ผ่ำนเกณฑ์
๕. ตรวจสอบและรวบรวมแบบบันทึกเวลำเรียนและประเมินผลกำรเรียนของแต่ละกลุ่มสำระฯ
๖. จัดทำข้อมูล สถิติ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนแยกตำมระดับชั้นและกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เพื่อเป็น
ข้อมูลในกำรประชำสัมพันธ์และกำรพัฒนำ
๗. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

๑๖

๓.๕ งานห้องสมุด
๑. นำงศุภศิริ
๒. นำงสำววรรณดี
๓. นำงกัลยำ
๔. นำงขวัญเรือน
๕. นำงสำวชัชชรีย์
๖. นำยวลำยุทธ

ปรีชำญำณ
ปำนแปลง
ประยูรเทพ
หมีไพร
นักจะเข้
แย้มมำลี

หัวหน้ำ
รองหัวหน้ำ

แผนงำน

หน้าที่

๑. จัดทำแผนงำน โครงกำร กิจกรรม และปฏิทินกำรปฏิบัติงำน ของงำนห้องสมุด
๒. ดูแลและจัดห้องสมุดให้เป็นไปตำมมำตรฐำน
๓. ดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร
๔. จัดหำหนังสือเพื่อกำรศึกษำค้นคว้ำของครู นักเรียน และบุคคลทั่วไป
๕. จัดทำระเบียบและข้อปฏิบัติในกำรใช้ห้องสมุดสำหรับครูและนักเรียน
๖. ให้บริกำรข่ำวสำร ข้อมูล และแหล่งเรียนรู้เพื่อกำรศึกษำค้นคว้ำแก่นักเรียน ครู อำจำรย์ ผู้ปกครองตลอดจนชุมชนที่สนใจ
๗. จัดทำสถิติกำรให้บริกำรงำนห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
๘. ให้กำรบริกำรสืบค้นข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยี
๙. บำรุงรักษำและซ่อมแซมหนังสือที่ชำรุดและวัสดุอุปกรณ์ที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน
๑๐. สำรวจควำมต้องกำรในกำรใช้หนังสือของครู และนักเรียนเพื่อกำรเรียนกำรสอนและ กำรค้นคว้ำ
๑๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำนและกำรศึกษำค้นคว้ำ
๑๒. จัดหมวดหมู่หนังสือและดำเนินงำนให้เป็นไปตำมระบบงำนห้องสมุด
๑๓. ให้ควำมรู้/คำแนะนำเกี่ยวกับกำรบริกำร และ กำรใช้ห้องสมุดแก่ครูและนักเรียน
๑๔. ติดตำมประเมินผล และสรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของงำนห้องสมุด
๑๕. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๓.๖ งานแนะแนวและส่งเสริมการศึกษาต่อ
๑. นำงสำวปวริศำ
เหลี่ยววงศ์ภูธร
๒. นำงสำวรำพึง
ลิ้มเทียมรัตน์
๓. นำยชัยรัตน์
พงษ์เศวต
๔. นำงสำวนันทรัตน์ ตันบริภัณฑ์

หัวหน้ำ

แผนงำน/วัดผล

หน้าที่

๑. จัดทำแผนงำน โครงกำร กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงำนแนะแนว
๒. จัดบริกำรแนะแนวแก่ นักเรียน ๕ บริก ำร ได้แ ก่ กำรรวบรวมข้ อ มูล กำรให้ค ำปรึ กษำ กำรบริกำร
สำรสนเทศ กำรจัดวำงตัวบุคคล และกำรติดตำมผลแก่บุคลำกรของโรงเรียนและผู้ปกครอง
๓. จัดกิจกรรมแนะแนวกำรศึกษำต่อ อำชีพส่วนตัวและสังคม
๔. ติดต่อประสำนงำนกับบุคลำกรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ เพื่อควำม
ร่วมมือในกำรดำเนินงำนแนะแนว

๑๗

๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

จัดรวบรวมข้อมูล สถิติ ผลกำรศึกษำต่อของนักเรียนที่จบกำรศึกษำ
พิจำรณำนักเรียนกองทุนกู้ยืมเรียน (กยศ.)
พิจำรณำนักเรียนทุนปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน
ติดตำมประเมินผล และสรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำนแนะแนว
ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

๓.๗ งานวิจัยและนวัตกรรม
๑. นำงสำวชุติมำ
๒. นำงสำวสกำว
๓. นำงธณัฏฐำ
๔. นำงปรียำดำ
๕. นำงสำวอำรีรัตน์
๖. นำงสำวทิพวรรณ

เทพสวัสดิ์
แสงอ่อน
นำบุญ
จินตศิริกูล
ห้ำวแสน
พลอยงำม

หัวหน้ำ
แผนงำน

หน้าที่

๑. จัดทำแผนงำน / โครงกำร / กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงำน
๒. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย กำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำคุณภำพงำนวิชำกำรในภำพรวมของสถำนศึกษำ
๓. ส่งเสริมให้ครูศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำยในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
๔. จัดหำเอกสำรงำนวิจัย เพื่อส่งเสริมกำรทำผลงำนทำงวิชำกำรของครู
๕. ให้คำปรึกษำและอำนวยควำมสะดวกแก่ครูในกำรทำวิจัยในชั้นเรียนและวิจัยกำรศึกษำ
๖. ประสำนควำมร่วมมือในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ตลอดจนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยของครู
๗. รวบรวมผลกำรดำเนินงำนวิจัย เพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนของครูและจัดทำทำเนียบงำนวิจัยเพื่อเผยแพร่ผลงำน
๘. ติดตำม ประเมินผลและสรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำนวิจัยทำงกำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุนกำร
ผลิตพัฒนำสื่อนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน และกำรประกวดสื่อนวัตกรรมของครู
๙. จัดทำทะเบียน สื่อ นวัตกรรมของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และสถำนศึกษำให้เป็นปัจจุบัน
๑๐. รวบรวมข้อมูล สถิติกำรใช้สื่อ นวัตกรรมของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน
๑๑. ประสำนงำนกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียนให้มีบรรยำกำศทำงวิชำกำรเอื้อต่อกำรเรียนรู้
๑๒. ติดตำม ประเมินผล และสรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำนพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำและแหล่งเรียนรู้
๑๓. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๓.๘ งานแผนงานและสารสนเทศ
๑. นำงธณัฏฐำ
นำบุญ
๒. นำงสำวอังคณำ
บรรลือ
๓. นำงอัจฉรำ
เอกจิต
๔. นำงเนำวรัตน์
พันธ์สำคร

หัวหน้ำ
แผนงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
แผนงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
แผนงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์

๑๘

๕. นำยณรงค์พนธ์
กรกฤตธนพนธ์
๖. นำยสุพำนี
เกิดทรัพย์
๗. นำงพิรดี
จันทร
๘. นำงกฤตินี
จันทมำลำ
๙. ว่ำที่ รต.หญิงสุนันทำ สำยสล้ำง
๑๐. นำงสำวชัชชรีย์
นักจะเข้
๑๑. นำงสำวภัทรสุดำ เนียมดวง
๑๒. นำงอินนำ
หอมหวล
๑๓. นำยวลำยุทธ
แย้มมำลี
๑๔. นำงสำวศิริลักษณ์ เคงตระกูล
๑๕. นำงรงศ์รอง
พิลำสภักดี
๑๖. นำงสำวสกำว
แสงอ่อน
๑๗. นำงสำวนันทรัตน์ ตันบริภัณฑ์
๑๘. นำงสำวกรรณิกำ แท่นเครือ
๑๙. นำยนพพิจิตร
ทรัพย์เลิศ

แผนงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ
แผนงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำฯ
แผนงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
แผนงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนฯ
แผนงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ
แผนงำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
แผนงำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
แผนงำนส่งเสริมศักยภำพนักเรียน
แผนงำนห้องสมุด
แผนงำนส่งเสริมและพัฒนำนักเรียนฯ
แผนงำนนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนงำนวิจัยและนวัตกรรม
แผนงำนแนะแนวและส่งเสริมกำรศึกษำต่อ
ประสำนงำน
เจ้ำหน้ำที่ปฎิบัติงำน

หน้าที่

๑. จัดทำแผนงำน โครงกำร กิจกรรมของกลุ่มบริหำรวิชำกำร
๒. ศึกษำ วิเครำะห์ จัดทำข้อมูลสำรสนเทศวิชำกำร
๓. ประสำน รวบรวม สรุป รำยงำนผลกำรดำเนินงำน กิจกรรม โครงกำรของกลุ่มบริหำรวิชำกำร
๔. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๓.๙ งานส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
๑. นำยกฤตนัย
ทัศนำ
หัวหน้ำ
๒. นำยวัฒนชัย
มีศิริ
รองหัวหน้ำ
๓. นำยทัศนัย
จิตพัฒนกุล
๔. นำงอินนำ
หอมหวล
เลขำนุกำร/แผนงำน
๕. นำงอัจฉรำ
เอกจิต
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
๖. นำงสำวกรรณิกำ
แท่นเครือ
ประสำนงำน
๗. นำยนพพิจิตร
ทรัพย์เลิศ
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน
หน้าที่

๑. จัดทำแผนงำน โครงกำร กิจกรรมส่งเสริมศักยภำพผู้เรียน
๒. ส่งเสริมและประสำนงำนให้ครูจัดกำรเรียนรู้ตำมโครงกำรโรงเรียนในฝันสู่มำตรฐำนสำกล
๓. ส่งเสริมและประสำนงำนให้ครูจัดกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
๔. ส่งเสริมและประสำนงำนให้ครูศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรเรียนรู้ของห้องเรียนสำธิต
๕. ส่งเสริมและประสำนงำนให้ครูพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ภำษำอังกฤษในห้องเรียนตำมทำง
English for Integrated Studies (EIS)

๑๙

๖. ส่งเสริมและประสำนงำนให้ครูพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๗. ประสำนและดำเนินงำน กำรรับกำรนิเทศติดตำมและประเมินผลจำกหน่วยงำนบังคับบัญชำ
๘. ติดตำม ประเมินผล และสรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำนส่งเสริมศักยภำพผู้เรียน
๙. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๓.๑๐ งานส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการและจาเป็นพิเศษเรียนรวม
๑. นำงสำวศิริลักษณ์ เคงตระกูล
หัวหน้ำและแผนงำน
๒. นำงพัชรำ
นมรักษ์
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
๓. นำยอดุลย์
แป้นแหลม
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
๔. นำยวัฒนชัย
มีศิริ
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
๕. นำยประสำน
วงแหวน
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำฯ
๖. นำยไพโรจน์
ทองลิ่ม
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำฯ
๗. นำยไสว
ขำวผ่อง
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
๘. นำยนิมิต
สำยสิทธิ์
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนฯ
๙. นำงพำพร
สนองผัน
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
๑๐. นำงสำวปวริศำ
เหลี่ยววงศ์ภูธร
หัวหน้ำงำนแนะแนวและส่งเสริมกำรศึกษำต่อ
๑๑. นำงณีฬพัทฌ์
ตำนำนจิตร
หัวหน้ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
๑๒. นำยวลำยุทธ
แย้มมำลี
งำนนักเรียนพิกำรเรียนร่วม
หน้าที่

๑. จัดทำแผนงำน โครงกำร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำนักเรียนพิเศษเรียนรวม
๒. ส่งเสริมและประสำนให้ครูจัดกำรเรียนรู้และวัดประเมินผลที่ส่งเสริมและพัฒนำกำรแก่นักเรียนพิเศษเรียนรวม
๓. ติดต่อประสำนงำนกับบุคลำกรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำเพื่อควำม
ร่วมมือในกำรดำเนินงำน
๓.๑๑ งานนิเทศการจัดการเรียนรู้
๑. นำงกุหลำบ
นันยำ
หัวหน้ำ
๒. นำงพัชรำ
นมรักษ์
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
๓. นำยอดุลย์
แป้นแหลม
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
๔. นำยวัฒนชัย
มีศิริ
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
๕. นำยประสำน
วงแหวน
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำฯ
๖. นำยไพโรจน์
ทองลิ่ม
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำฯ
๗. นำยไสว
ขำวผ่อง
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
๘. นำยนิมิต
สำยสิทธิ์
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนฯ
๙. นำงพำพร
สนองผัน
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
๑๐. นำงสำวปวริศำ
เหลี่ยววงศ์ภูธร
หัวหน้ำงำนแนะแนว
๑๑. นำงรงศ์รอง
พิลำสภักดี
เลขำนุกำร/แผนงำน

๒๐

หน้าที่

๑. จัดทำแผนงำน โครงกำร กิจกรรมนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้
๒. กำหนดรูปแบบ วิธีกำร เครื่องมือ ตำรำงกำรดำเนินกิจกรรมนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้
๓. ติดตำม ประเมินผล และสรุปรำยงำนผลกำรดำเนินกิจกรรมนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้
๔. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๓.๑๒ งานประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน
๑. นำงสำวนภสร
วัธยำ
หัวหน้ำ
๒. นำงสำวเรณู
อุระวัฒน์
๓. นำงอรพิน
มีศิริ
๔. นำงสำวไพรวรรณ คำแย้ม
๕. นำยนิมิต
สำยสิทธิ์
๖. นำยนพพิจิตร
ทรัพย์เลิศ
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน
หน้าที่

๑. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน/กิจกรรม/โครงกำรและกำรปฏิบัติงำนอื่น ๆโดยทั่วไปของกลุ่มบริหำวิชำกำร
๒. สรุป และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจำภำคเรียน และประจำปีกำรศึกษำ ส่ง งำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ในวันที่ ๑๕ มีนำคม ๒๕๖๑
๓. นำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรปรับปรุง และพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพเพิ่มยิ่งขึ้น
๔. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับหมำย

๔. กลุ่มบริหารทั่วไป
นำยจำลอง

อ่องวงศ์

นำยนิมิต

สำยสิทธิ์

ตำแหน่ง ครู คศ. ๓ วิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ
ปฏิบัติหน้ำที่แทนรองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป
หัวหน้ำสำนักงำนกลุ่มบริหำรทั่วไป

คณะกรรมการกลุ่มบริหารทั่วไป
.

๑. นำยจำลอง
๒. นำยสะอำด
๓. นำงขวัญเรือน
๔. นำงสำวปิยะวดี
๕. นำยบุญชู
๖. นำงเนำวรัตน์
๗. นำงพัชรำ
๘. นำงสำววิไล
๙. นำยสมชำย
๑๐. นำงสำวแสงเดือน
๑๑. ว่ำที่ร้อยโทณัฐกรณ์

อ่องวงศ์
สุวรรณสิทธิ์
หมีไพร
ประยูรเทพ
เจำทวิภำต
พันธ์สำคร
นมรักษ์
พันธุ์มำ
ขวำไทย
บุญพยุง
หิรัญชำติ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

๒๑

๑๒. นำยนิมิต

สำยสิทธิ์

กรรมกำรและเลขำนุกำร

หน้าที่

๑. วำงแผนปฏิบัติงำนภำยในกลุ่มงำน ตำมนโยบำยของทำงโรงเรียน
๒. ดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนของโรงเรียน
๓. ติดตำมกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำน
๔. สรุป รำยงำนกำรปฏิบัติงำน
๔.๑ งานสานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
-

๑. นำยนิมิต
๒. นำงสำวแสงเดือน
๓. นำงสำวรุ่งนภำ
๔. นำงสำวสัจจำพร

สำยสิทธิ์
บุญพยุง
แหวนเพ็ชร
เกิดผล

หัวหน้ำ
ผู้ช่วย
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน

หน้าที่

๑. จัดทำโครงกำรและวำงแผนปฏิบัติงำน
๒. ดำเนินงำนตำมแผนงำน ติดตำมงำน
๓. ประสำนงำนกำรดำเนินงำนภำยในกลุ่มงำน
๔. รับส่งเอกสำร จัดเก็บเอกสำรตำมระเบียบสำรบรรณ
๕. สรุปและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
๔.๒ งานอาคารสถานที่
๑. นำยจำลอง
๒. นำงมำรยำท
๓. นำยประเสริฐ
๔. นำงสำวละมัย
๕. นำยพิทักษ์
๖. นำงพูลศรี
๗. นำงสำวกรรณิกำ
๘. นำงสำวสัจจำพร
๙. นำยประสิทธิ์
๑๐. นำงสำววรำรัตน์
๑๑. นำงพำน
๑๒. นำงจินดำ
๑๓. นำงกำไล
๑๔. นำงประมิตร
๑๕. นำงสำวจันทรำ
๑๗. นำงสำวประภัสศร
-

อ่องวงศ์
อ่องวงศ์
คำนภู่
จันทร
เกิดผล
ทรัพย์เลิศ
แท่นเครือ
เกิดผล
อันจิต
ศรีต่ำงวงศ์
เกิดผล
กำจัด
วงศ์แวววัลย์
สีมนตรี
อินทร์โอสถ
โสมนัส

หัวหน้ำ
พัสดุงำน

๒๒

หน้าที่

๑. จัดทำโครงกำรและวำงแผนกำรดำเนินงำน
๒. ดำเนินงำนพัฒนำและปรับปรุงงำนตำมแผนงำน
๓. ให้กำรสนับสนุน งำนอื่น ๆ ตำมที่ขอควำมอนุเครำะห์
๔. ดูแลระบบสำธำรณูปโภค ไฟฟ้ำ ประปำ เครื่องปรับอำกำศ
๕. พัฒนำปรับปรุงอำคำรสถำนที่ให้มีควำมเหมำะสมกับกำรใช้งำน
๖. ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ของโรงเรียน และปรับปรุงพัฒนำกำยภำพของโรงเรียน
๗. สรุปและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
๔.๓ งานประชาสัมพันธ์
๑. นำงพัชรำ
นมรักษ์
หัวหน้ำ
๒. นำยสะอำด
สุวรรณสิทธิ์
รองหัวหน้ำงำน
๓. นำงปรำณี
คุสิน
พัสดุงำน
๔. นำงรงศ์รอง
พิลำสภักดี
สำรบรรณ เลขำนุกำร
๕. ว่ำที่ร้อยโทณัฐกรณ์ หิรัญชำติ
โสตทัศนศึกษำ
๖. นำงสำวทิพวรรณ
พลอยงำม
แผนงำนโครงกำร
๗. นำงสำวปิยนุช
ย้งปรีชำ
ประเมินผล
-

หน้าที่

๑. จัดทำโครงกำรและวำงแผนกำรดำเนินงำน
๒. จัดทำเทปบันทึกภำพแนะนำโรงเรียน
๓. จัดทำวำรสำรโรงเรียน ภำคเรียนละ ๑ ฉบับ
๔. ประชำสัมพันธ์กิจกรรมต่ำง ๆ ของโรงเรียน และพิธีกร
๕. สรุปและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
๔.๔ งานโสตทัศนศึกษา
๑. ว่ำที่ร้อยโทณัฐกรณ์
๒. นำยบุญชู
๓. นำยพงษ์ธร
๔. นำยณวรรธน์
๕. นำงพัชรำ
๖. นำยสมชำย
๗. นำงสำวนันทรัตน์
๘. นำยเดชำ

หิรัญชำติ
เจำทวิภำต
ศรลัมพ์
แก้วเอี่ยม
นมรักษ์
ขวำไทย
ตันบริภัณฑ์
ศรัทธำผล

หัวหน้ำ
รองหัวหน้ำ
พัสดุงำน
ผู้ช่วย

หน้าที่

๑. จัดทำโครงกำรและวำงแผนกำรดำเนินงำน
๒. ถ่ำยภำพกิจกรรม และบันทึกภำพเคลื่อนไหวกิจกรรมต่ำงๆ ของโรงเรียน
๓. จัดทำ ควบคุม ดูแล ระบบกำรกระจำยเสียงภำยในโรงเรียน และห้องประชุมเรียนรวม อำคำร ๔

๒๓

๔. สรุปและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
๔.๕ งานเทคโนโลยีสารสนเทศระบบเครือข่ายเพื่อการเรียนการสอนและบริหาร
๑. นำยสมชำย
ขวำไทย
หัวหน้ำ
๒. นำยประสำร
สุวรรณฉวี
พัสดุงำน
๓. นำยศล
เอกจิต
๔. นำยอภิชัย
หีบท่ำไม้
๕. นำงสำวทิพวรรณ
พลอยงำม
๖. นำงสำวจันทร์หอม หลักคำ
๗. ว่ำที่ร้อยโทณัฐกรณ์ หิรัญชำติ
๘. นำงสำวแสงเดือน
บุญพยุง

-

หน้าที่

๑. จัดทำโครงกำรและวำงแผนกำรดำเนินงำน
๒. ดูแลระบบกล้องวงจรปิดและระบบโทรศัพท์ภำยในโรงเรียน
๓. ทำระบบควบคุมกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตให้กับครู บุคลำกร และนักเรียน
๔. ให้บริกำรสัญญำณอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง ทีโอที เลขหมำย ๓๒๒๒๖J๐๐๗๘-๘๐
๕. ดูแลระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในกำรเรียนกำรสอน
๖. ส่งเสริมกำรใช้สื่อเทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
๗. จัดหำและพัฒนำสื่อเทคโนโลยีเพื่อใช้ในกำรเรียนกำรสอน
๘. พัฒนำบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้สื่อเทคโนโลยี
๙. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑๐. สรุปและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
๔.๖ งานจัดทาเว็บไซต์โรงเรียน
๑. ว่ำที่ร้อยโทณัฐกรณ์
๒. นำงสำวนันทรัตน์
๓. นำยสะอำด
๔. นำงสำวทิพวรรณ
๕. นำยสมชำย

หิรัญชำติ
ตันบริภัณฑ์
สุวรรณสิทธิ์
พลอยงำม
ขวำไทย

หัวหน้ำ
ผู้ช่วย

หน้าที่

๑. จัดทำเว็บไซต์โรงเรียน www.kuru.ac.th พัฒนำปรับปรุงข้อมูลข่ำวสำรให้เป็นปัจจุบัน
๒. ดูแล Fan Page โรงเรียน www.facebook.com/kururat พัฒนำปรับปรุงข้อมูล ข่ำวสำร รูปภำพ
กิจกรรมให้เป็นปัจจุบัน
๓. ดูแลช่องยูทูบ KURURAT ‘ChanneL นำเสนอเทปบันทึกภำพกิจกรรม
๔. ดำเนินกำรรับส่งเอกสำรจำกอีเมล์โรงเรียน kururat@kuru.ac.th

๒๔

๔.๗ งานอนามัยโรงเรียน
๑. นำงเนำวรัตน์
๒. นำงสำวพอพิศ
๓. นำงสำวรุ่งนภำ
๔. ว่ำที่ร้อยตรีหญิงมณีรัตน์

พันธ์สำคร
แก้วคูณ
แหวนเพ็ชร
ทิมกลั่น

หัวหน้ำ
พัสดุงำน

หน้าที่

๑. จัดทำโครงกำรและวำงแผนกำรดำเนินงำน
๒. ดูแลสุขอนำมัยของนักเรียนและโรงอำหำรภำยในโรงเรียน
๓. ประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขในกำรตรวจสุขภำพนักเรียนและครู
๔. ให้คำแนะนำด้ำนสุขภำพกับนักเรียน และนำนักเรียนได้รับบำดเจ็บส่งโรงพยำบำล
๕. ปฐมพยำบำลนักเรียนเจ็บป่วย เฝ้ำระวังโรคติดต่อภำยในโรงเรียน และกำรประกันสุขภำพ
๖. สรุปและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
๔.๘ งานรับบริจาคโลหิต
๑. นำงอัฏฐพร
รัตนอุดม
หัวหน้ำ
๒. นำงสำวนภสร
วัธยำ
หน้าที่
๑. จัดทำโครงกำรงำนแผนกิจกรรมกำรรับบริจำคโลหิต
๒. ประสำนงำนระหว่ำงบุคลำกรทุกฝ่ำย และนักเรียน เพื่อกำรรับบริจำคโลหิต
๓. ดูแลควำมเรียบร้อยของสถำนที่รับบริจำค และดูแลต้อนรับเจ้ำหน้ำที่ผู้มำรับบริจำค
๔. สรุปและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
๕. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๔.๙ งานยานพาหนะ
๑. นำยบุญชู
๒. นำยไพโรจน์
๓. นำยไสว
๔. นำยอนุสรณ์
๕. นำยพงษ์ธร
๖. ว่ำที่ร้อยโทณัฐกรณ์
๗. นำยมำนิต
๘. นำยวิรัตน์
๙. นำยสำยันต์
๑๐. นำยพีรพงษ์
๑๑. นำงสำวสัจจำพร

เจำทวิภำต
ทองลิ่ม
ขำวผ่อง
เดชะบุญ
ศรลัมพ์
หิรัญชำติ
เปลี่ยนจิตร์
ศรัทธำผล
พวงศรี
เทพสวัสดิ์
เกิดผล

หน้าที่

๑. จัดทำโครงกำรและวำงแผนกำรดำเนินงำน

หัวหน้ำ
พัสดุงำน

พนักงำนขับรถ
ยำมรักษำกำรณ์
ยำมรักษำกำรณ์
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน

๒๕

๒. ให้บริกำรยำนพำหนะรับส่งผู้บริหำร ครู บุคลำกร และนักเรียน ไปรำชกำร
๓. บำรุงรักษำรถยนต์ของโรงเรียน ทะเบียน นข ๓๕๐๒ รำชบุรี นข ๒๗๕ รำชบุรี และ ม ๖๖๐๔ รำชบุรี
และ รถมอเตอร์ไซค์ ฟ ๙๐๘๙ รำชบุรี
๔. สรุปและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
๔.๑๐ งานธนาคารโรงเรียน
๑. นำงสำววิไล
๒. นำงสำวคำวงษ์
๓. นำงดวงเนตร

พันธุ์มำ
เทพสวัสดิ์
อังกุรวิโรจน์

หัวหน้ำ
พัสดุงำน
ผู้ช่วย

หน้าที่

๑. จัดทำโครงกำรและวำงแผนกำรดำเนินงำน
๒. ส่งเสริมกำรออมเงินของนักเรียนและบุคลำกร
๓. บริกำรฝำก – ถอนเงินนักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๔. ประสำนงำนกำรดำเนินกำรกิจกรรมธนำคำรโรงเรียนกับธนำคำรออมสิน
๕. สรุปและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
๔.๑๑ งานสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
๑. นำงสำวปิยะวดี
ประยูรเทพ
ผู้จัดกำร
๒. นำงสำวสุมณฑำ
คำเกตุ
๓. นำงสมใจ
หีบท่ำไม้
๔. นำยอภิชัย
หีบท่ำไม้
๕. นำยศล
เอกจิต
๖. นำงอัจฉรำ
เอกจิต
งำนบัญชีสหกรณ์
๗. นำงปรียำดำ
จินตศิริกูล
๘. นำงนฤมล
ประพันธ์พจน์
งำนกำรเงินสหกรณ์
หน้าที่

๑. จัดทำโครงกำรและวำงแผนกำรดำเนินงำน
๒. ปรับปรุงระเบียบกำรดำเนินงำนสหกรณ์ร้ำนค้ำโรงเรียน
๓. จัดทำทะเบียนสมำชิกสหกรณ์ร้ำนค้ำโรงเรียนและระบบบัญชีกำรเงิน
๔. จำหน่ำยสินค้ำให้กับนักเรียน ครูและบุคลำกร ตำมเวลำที่กำหนด
๕. สรุปและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
๔.๑๒ งานสวัสดิการร้านค้า
๑. นำงสำวแสงเดือน
บุญพยุง
หัวหน้ำ
๒. นำยนิมิต
สำยสิทธิ์
๓. นำงเนำวรัตน์
พันธ์สำคร
๔. นำงสำวรุ่งนภำ
แหวนเพ็ชร
๕. นำงสำวสัจจำพร
เกิดผล
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน
-

๒๖

๖. นำงกำไล
๗. นำงสำวประภัสศร

วงศ์แวววัลย์
โสมนัส

แม่บ้ำน
แม่บ้ำน

หน้าที่

๑. จัดทำโครงกำรและวำงแผนกำรดำเนินงำน
๒. ดำเนินกำรคัดเลือกผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรและร้ำนค้ำภำยในโรงเรียน
๓. ควบคุมดูแลผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรและร้ำนค้ำภำยในโรงเรียนให้เป็นไปตำมสัญญำ
๔. จัดเก็บค่ำประกอบกำรร้ำนอำหำรและร้ำนค้ำให้กับโรงเรียนตำมระเบียบและสัญญำ
๕. สรุปและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
๔.๑๓ งานบริการต้อนรับ
๑. นำยนิมิต
สำยสิทธิ์
หัวหน้ำ
๒. นำงสำวแสงเดือน
บุญพยุง
๓. นำงสำวรุ่งนภำ
แหวนเพ็ชร
๔. นำงพูลศรี
ทรัพย์เลิศ
ลูกจ้ำงประจำ
๕. นำงสำวสัจจำพร
เกิดผล
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน
๖. นำยนพพิจิตร
ทรัพย์เลิศ
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน
๗. นำยทศพล
เฟื่องฤทธิเดช
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน
๘. นำงสำวพิมพ์ภินันท์
เทียนขำว
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน
๙. นำงสำวไพลิน
วงค์ไทย
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน
๑๐. นำงสำวจุฑำ
ประเสริฐสวัสดิ์
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน
๑๑. นำงสำวพลับพลึง
พรมตัน
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน
๑๒. นำงสำวจุฑำมำศ
สอสอำด
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน
๑๓. นำงสำวประภัสศร
โสมนัส
แม่บ้ำน
-

หน้าที่

๑. จัดทำโครงกำรและวำงแผนกำรดำเนินงำน
๒. จัดบริกำรอำหำรและเครื่องดื่มในกำรประชุมครู
๓. จัดบริกำรกำรต้อนรับคณะผู้มำศึกษำดูงำนภำยในโรงเรียน
๔. จัดบริกำรอำหำรและเครื่องดื่มกิจกรรมวันเกษียณอำยุรำชกำร และกิจกรรมปีใหม่
๕. สรุปและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
๔.๑๔ งานโครงการนาดื่ม เค อาร์
๑. นำงขวัญเรือน
หมีไพร
หัวหน้ำ
๒. นำงอำไพ
พิริยะกุล
พัสดุงำน
๓. นำงศุภศิริ
ปรีชำญำณ
๔. นำยพิทักษ์
เกิดผล
๕. นำยประสิทธิ์
อันจิต
-

๒๗

หน้าที่
๑. จัดทำโครงกำรและวำงแผนกำรดำเนินงำน
๒. ผลิตน้ำดื่มให้บริกำรน้ำดื่มทำควำมเย็นกับนักเรียนได้ดื่มฟรี
๓. ผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด PE และขวด PET ขนำด ๖๕๐ ซีซี จำหน่ำยรำคำขวดละ ๕ บำท
๔. ดูแลสำนักงำนขำยและจัดทำบัญชีรับจ่ำยรำยวัน
๕. สรุปและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
๔.๑๕ งานชุมชนสัมพันธ์และส่งเสริมวัฒนธรรมโรงเรียน
๑. นำยสะอำด
สุวรรณสิทธิ์
หัวหน้ำ
๒. นำงสำวสกำว
แสงอ่อน
พัสดุงำน
๓. นำงอำไพ
พิริยะกุล
ผู้ช่วย
๔. นำยอดุลย์
แป้นแหลม
๕. นำงสำวชุติมำ
เทพสวัสดิ์
๖. นำงรงศ์รอง
พิลำสภักดี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
-

หน้าที่

๑. จัดทำโครงกำรและวำงแผนกำรดำเนินงำน
๒. ประสำนงำนและร่วมกิจกรรมกับชุมชนในโอกำสต่ำงๆ
๓. ดูแลอำคำรศูนย์วัฒนธรรมของโรงเรียนและวัตถุสิ่งของที่อยู่ในศูนย์วัฒนธรรม
๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและเผยแพร่ควำมรู้ให้นักเรียนและผู้ที่สนใจ
๕. สรุปและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
๔.๑๖ งานประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน
๑. นำงสำวแสงเดือน
บุญพยุง
หัวหน้ำ
๒. นำงสำวสัจจำพร
เกิดผล
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน
-

หน้าที่

๑. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร และกำรปฏิบัติงำนอื่นๆ โดยทั่วไปของกลุ่มบริหำรทั่วไป
๒. สรุปและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจำภำคเรียนและประจำปี ส่งงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
สถำนศึกษำ ในวันที่ ๑๕ มีนำคม ๒๕๖๑
๓. นำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรปรับปรุงและพัฒนำงำนให้มีควำมก้ำวหน้ำต่อไป
๔. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

๕. กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน
นำยพิษณุ
นำงสำวอังคณำ

จันทร์สวำท
บรรลือ

รองผู้อำนวยกำร กลุ่มบริหำรงำนบุคคลและกิจกำรนักเรียน
หัวหน้ำสำนักงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคลและกิจกำรนักเรียน

คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน
๑. นำยพิษณุ
๒. นำยประสำน

จันทร์สวำท
วงแหวน

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร

๒๘

๓. นำยวรชำติ
๔. นำยทัศนัย
๕. นำยประจวบ
๖. นำงอำไพ
๗. นำงสุวัฒนำ
๘. นำยไพโรจน์
๙. นำงกฤตินี
๑๐. นำยไสว
๑๑. นำยประสำร
๑๒. นำงจันทร์เพ็ญ
๑๓. นำงสำวศิริลักษณ์
๑๔. นำงธณัฏฐำ
๑๕. นำงสำวอำรีรัตน์
๑๖. นำงสำวเกตุแก้ว
๑๗. นำงสำวอังคณำ

ชูทำน
จิตพัฒนกุล
ยงค์อำนวย
พิริยะกุล
รอบจังหวัด
ทองลิ่ม
จันทมำลำ
ขำวผ่อง
สุวรรณฉวี
แสวงคำ
เคงตระกูล
นำบุญ
ห้ำวแสน
แซ่แต้
บรรลือ

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

หน้าที่

อำนวยกำรให้คำปรึกษำ แนะนำ ตลอดจนแก้ปัญหำต่ำง ๆ และสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
ฝ่ำยต่ำง ๆ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ
๕.๑ งานสานักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน
๑. นำงสำวอังคณำ
บรรลือ
๒. นำยประสำน
วงแหวน
๓. นำงสำวอำรีรัตน์
ห้ำวแสน
๔. นำงกฤตินี
จันทมำลำ
๕. นำงจันทร์เพ็ญ
แสวงคำ
๖. นำงสำวแวววัน
มนูธำรำม
๗. นำงสำวพิมพ์ภินันท์
เทียนขำว

-

หัวหน้ำ

เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน

หน้าที่

๑. จัดทำโครงกำร งำน กิจกรรม แผนกำรปฏิบัติงำนสำนักงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคลและกิจกำรนักเรียน
๒. ปฏิบัติงำนสำรบรรณ และแผนงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคลและกิจกำรนักเรียน
๒.๑ กำรรับ และจัดทำหนังสือรำชกำรของกลุ่มบริหำรงำนบุคคลและกิจกำรนักเรียน
๒.๒ จ่ำยหนังสือรำชกำรของกลุ่มบริหำรงำนบุคคลและกิจกำรนักเรียนให้ฝ่ำย/กลุ่มสำระ/งำน
ที่เกี่ยวข้อง และประสำนงำนให้ควำมร่วมมือ เพื่อให้งำนเกิดประสิทธิภำพ
๒.๓ จัดทำเอกสำร จัดระบบกำรใช้ และเก็บเอกสำรหลักฐำนหนังสือรำชกำรตำมระบบสำรบรรณ
๒.๔ จัดทำ รวบรวมแผนงำน ติดตำม และรำยงำนผลกำรทำงำนตำมแผนงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคลฯ

๒๙

๓. ปฏิบัติงำน ด้ำนพัสดุ และกำรเงินกลุ่มบริหำรงำนบุคคลและกิจกำรนักเรียน
๔. จัดทำระบบสำรสนเทศกลุ่มบริหำรงำนบุคคลและกิจกำรนักเรียน
๕. จัดทำแบบรำยงำนคุณลักษณะ และใบรับรองควำมประพฤติ
๖. จัดทำ ๕ ส สำนักงำน
๗. สรุปและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มบริหำรงำนบุคคลและกิจกำรนักเรียนประจำภำคเรียน
และประจำปี
๘. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๕.๒ งานแผนงานและสารสนเทศ
๑. นำงสำวอำรีรัตน์
ห้ำวแสน
หัวหน้ำ
๒. นำงจันทร์เพ็ญ
แสวงคำ
๓. นำงสำวเกตุแก้ว
แซ่แต้
๔. นำงสำวอังคณำ
บรรลือ
๕. นำงสำวนันทรัตน์ ตันบริภัณฑ์
๖. นำงสำวแวววัน
มนูธำรำม
เลขำนุกำร
๗. นำงสำวพิมพ์ภินันท์ เทียนขำว
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
หน้าที่

๑. วำงแผนกำรดำเนินงำน และจัดทำแผนงำนของกลุ่มบริหำรงำนบุคคลและกิจกำรนักเรียน
๒. เก็บรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศของกลุ่มบริหำรงำนบุคคลและกิจกำรนักเรียน วิเครำะห์ข้อมูล สรุปข้อมูล
และนำเสนอข้อมูล
๓. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยผลกำรดำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ ของกลุ่มบริหำรงำนบุคคลและกิจกำรนักเรียน
๔. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน สรุปผลกำรปฏิบัติงำน และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
และกิจกำรนักเรียน
๕.๓ งานส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน
๑. นำงสุวัฒนำ
รอบจังหวัด
๒. นำงมำรยำท
อ่องวงศ์
๓. นำยบุญมี
เกิดทรัพย์
๔. นำงกุหลำบ
นันยำ
๕. นำยประจวบ
ยงค์อำนวย
๖. นำงสำวสกำว
แสงอ่อน
๗. นำงสำวพอพิศ
แก้วคูณ
๘. นำยประสำน
วงแหวน
๙. นำยวลำยุทธ
แย้มมำลี
๑๐. นำงสำวชัชชรีย์
นักจะเข้
-

หัวหน้ำ

เลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร

หน้าที่

๑. ศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผนดำเนินกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน

๓๐

๒. ประเมินผล และสรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อผู้อำนวยกำร เมื่อสิ้นปีกำรศึกษำ
๕.๔ งานสภานักเรียน
๑. นำยทัศนัย
๒. นำยประสำน
๓. นำยประจวบ
๔. นำงสำวศิริลักษณ์

จิตพัฒนกุล
วงแหวน
ยงค์อำนวย
เคงตระกูล

หัวหน้ำ

เลขำนุกำร

หน้าที่

๑. ร่วมวำงแผนกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรนักเรียน
๒. ส่งเสริมและให้ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำประชำธิปไตยในโรงเรียน
๓. เป็นที่ปรึกษำในกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรนักเรียน
๔. นำเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกำรปรับปรุงและพัฒนำโรงเรียน
๕. ร่วมมือแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมของนักเรียน
๖. จัดกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรนักเรียน จัดตั้งสภำนักเรียน และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง
๗. สรุปและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจำภำคเรียนและประจำปีของคณะกรรมกำรนักเรียน
๘. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๕.๕ งานป้องปรามสารเสพติด / เอดส์
๑. นำยวรชำติ
ชูทำน
หัวหน้ำ
๒. นำยประจวบ
ยงค์อำนวย
๓. นำยไสว
ขำวผ่อง
๔. นำงกฤตินี
จันทมำลำ
๕. นำงสำวศิริลักษณ์
เคงตระกูล
๖. นำงจันทร์เพ็ญ
แสวงคำ
เลขำนุกำร
หน้าที่
๑. จัดทำแผน โครงกำรส่งเสริมป้องกันและแก้ปัญหำยำเสพติด สื่อลำมกอนำจำร กำรทะเลำะวิวำท และกำรพนัน
๒. ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหำด้ำนยำเสพติด สื่อลำมกอนำจำร กำรทะเลำะวิวำท และกำรพนัน
๓. ประสำนงำนกับทุกฝ่ำยทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติด สื่อลำมกอนำจำร กำรทะเลำะวิวำท และกำรพนัน
๔. จัดอบรม ส่งเสริม คณะครู และนักเรียน เข้ำรับกำรอบรมด้ำนยำเสพติด
๕. สรุปและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจำภำคเรียนและประจำปี
๖. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
.

๕.๖ งานโรงเรียนปลอดบุหรี่
๑. นายวรชาติ
๒. นางกัลยา
๓. นางสุพานี

ชูทาน
ประยูรเทพ
เกิดทรัพย์

หัวหน้า

๓๑

๔. นายไพโรจน์
๕. นายพงษ์ธร
๖. นายอนุสรณ์
๗. นายณวรรธน์
๘. นางนฤมล

ทองลิ่ม
ศรลัมพ์
เดชะบุญ
แก้วเอี่ยม
ประพันธุพ์ จน์

เลขานุการ

หน้าที่

๑. จัดทำแผน โครงกำรและขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่ตำมมำตรกำร และแนวทำงกำรดำเนินงำน
โรงเรียนปลอดบุหรี่ ๗ มำตรกำร
๒. กำหนดมำตรกำรเฝ้ำระวังกำรสูบบุหรี่ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
๓. เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้เกี่ยวกับบุหรี่ ปลูกฝังค่ำนิยมเพื่อกำรไม่สูบบุหรี่ให้แก่นักเรียน เพื่อกำรพัฒนำไปสู่
กำรเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่
๔. สรุปและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
๕. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๕.๗ งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
๑. นำงอำไพ
พิริยะกุล
หัวหน้ำ
๒. นำงกัลยำ
ประยูรเทพ
๓. นำยประจวบ
ยงค์อำนวย
๔. นำงสำวศิริลักษณ์
เคงตระกูล
๕. นำงกฤตินี
จันทมำลำ
๖. นำงสุวัฒนำ
รอบจังหวัด
๗. นำยวรชำติ
ชูทำน
๘. นำยเสน่ห์
จันทร
๙. นำงพิรดี
จันทร
๑๐. นำยไพโรจน์
ทองลิ่ม
๑๑. คณะครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
-

หน้าที่

๑. จัดทำโครงกำร งำน กิจกรรม แผนกำรปฏิบัติงำนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
๒. ส่งเสริมให้นักเรียนเข้ำร่วมประเพณี พิธีกรรม ในวันสำคัญทำงพุทธศำสนำ
๓. ส่งเสริมและจัดทำโครงกำร ยกย่อง ให้กำลังใจ ผู้ประพฤติดีทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
๔. ส่งเสริมกิจกรรม อบรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนประจำสัปดำห์
๕. สรุปและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจำภำคเรียนและประจำปีเสนอต่อผู้บริหำร
๖. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

๓๒

๕.๘ งานระเบียบวินัย
๑. นำยไพโรจน์
๒. นำงจันทร์เพ็ญ
๓. นำยไสว
๔. นำงสำวศิริลักษณ์
๕. นำยประสำร
๖. นำยประจวบ
๗. นำงกฤตินี
๘. นำงสำวพิมพ์ภินันท์
-

ทองลิ่ม
แสวงคำ
ขำวผ่อง
เคงตระกูล
สุวรรณฉวี
ยงค์อำนวย
จันทมำลำ
เทียนขำว

หัวหน้ำงำนระเบียบวินัย
หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒
หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓
หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔
หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๕
หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖
เลขำนุกำร

หน้าที่ งานปกครอง

๑. ควบคุมกำรแต่งกำยของนักเรียนให้เป็นไปตำมกฎระเบียบของโรงเรียน
๒. ควบคุม กำรปฏิบัติตน ตลอดจนพฤติกรรมนักเรียนให้ปฏิบัติตำมกฎระเบียบของโรงเรียน
๓. ควบคุมกำรออกนอกบริเวณโรงเรียนของนักเรียน เมื่ออยู่ในโรงเรียน
๔. ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำแนะนำแก่สภำนักเรียน สำรวัตรนักเรียน ในกำรปฏิบัติงำนด้ำน กำรปฏิบัติตน
ให้มีระเบียบวินัยของนักเรียน
๕. ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรดูแลควำมเรียบร้อยในโรงอำหำร นักเรียนมำสำย และกำรเข้ำออกของนักเรียน และ
กำรเดินทำงกลับบ้ำน
๖. จัดนักเรียนดูแลควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยในกำรทำกิจกรรมหน้ำเสำธง ตลอดจนเดินแถวในโรงเรียน
และกลับบ้ำน
๗. ให้คำชี้แนะ ว่ำกล่ำวตักเตือนและติดตำมนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมำะสม
๘. ให้กำรส่งเสริม สนับสนุนในด้ำนคุณธรรม จริยธรรม สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข
๙. ประสำนกับครูประจำชั้น รำยงำนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนให้ผู้บริหำรทรำบต่อไป
๑๐. ประสำนกับฝ่ำยสัมพันธ์ชุมชน เชิญผู้ปกครองของนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พงึ ประสงค์ มำพูดคุย
ร่วมกัน เพื่อช่วยในกำรแก้ปัญหำของนักเรียน
๑๑. ส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนเข้ำรับกำรอบรมตำมโครงกำรต่ำง ๆ ที่หน่วยงำนและนำเป็น
แนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของตน
๑๒. ให้กำรอบรม ให้ควำมรู้เกี่ยวกับแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยต่ำง ๆ โดยคุณครูในโรงเรียน
๑๓. ออกใบรับรองควำมประพฤติให้กับนักเรียน
๑๔. กรอกข้อมูลลงทะเบียนประวัติพฤติกรรมนักเรียน เก็บรวบรวมใบตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียน และ
รำยงำนผลคะแนนให้นักเรียนและผู้ปกครองทรำบในแต่ละภำคเรียน
๑๕. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
หน้าที่ ครูหัวหน้าระดับ

๑. ติดตำมกำกับดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษำ
๒. ประสำนงำนผู้เกี่ยวข้องในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๓. จัดประชุมกลุ่มเพื่อปรึกษำปัญหำรำยกรณี (Case Conference)

๓๓

๔. จัดประชุมครูในระดับเพื่อประสิทธิภำพในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๕. บันทึกหลักฐำนกำรปฏิบัติงำนและจัดทำรำยงำน ประเมินผลระดับ ส่งผู้บริหำร
๖. กำกับดูแลและจัดประชุมนักเรียนในระดับประจำสัปดำห์ร่วมกับงำนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
๗. สนับสนุนงำนกิจกำรนักเรียนและงำนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
๘. ประสำนงำนระหว่ำงฝ่ำยบริหำรและครูที่ปรึกษำ และปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๕.๙ งานกิจการนักเรียน
๑. นำงสำวศิริลักษณ์
๒. นำงสำวอำรีรัตน์
๓. นำงสำวปวริศำ
๔. นำงสำวอังคณำ
๕. นำงสำวนันทรัตน์
๖. นำงสำวแวววัน
๗. นำงสำวพิมพ์ภินันท์

เคงตระกูล
ห้ำวแสน
เหลี่ยววงศ์ภูธร
บรรลือ
ตันบริภัณฑ์
มนูธำรำม
เทียนขำว

หัวหน้ำงำน

เลขำนุกำร

หน้าที่

๑. จัดกิจกรรมให้มีกำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร
๒. สร้ำงแรงจูงใจปลูกฝังให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน และรักษำทรัพย์สมบัติของโรงเรียน
๓. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นสื่อประสำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโรงเรียน ผู้ปกครองและตัวนักเรียน
๔. จัดกิจกรรมตำมโครงกำรและประเมินผลและรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมต่อผู้บริหำร
๕. จัดกิจกรรมประชำธิปไตยในโรงเรียนโดยเน้นระบอบประชำธิปไตย และวิถีชีวิตประชำธิปไตยด้ำนคำรวะ
ธรรม สำมัคคีธรรม และปัญญำธรรม
๖. ควบคุม ติดตำมดูแลกำรบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน ให้ดำเนินกำรสอดคล้องกับระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
๗. พิจำรณำและวำงแผนเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬำ และนันทนำกำรที่จัดขึ้นในโอกำสต่ำงๆ
๘. ประสำนงำนกับผู้ปกครองของนักเรียน เพื่อเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ควำมก้ำวหน้ำ
ของโรงเรียนในทุกด้ำน แก่ชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน และปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
๕.๑๐ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๑. นำงสำวเกตุแก้ว
แซ่แต้
หัวหน้ำ
๒. นำงสำวศิริลักษณ์
เคงตระกูล
๓. นำงสำวปวริศำ
เหลี่ยววงศ์ภูธร
๔. นำงสำวอังคณำ
บรรลือ
๕. นำงสำวกำญจนำ
จันทนำ
๖. นำงสำวนันทรัตน์
ตันบริภัณฑ์
เลขำนุกำร
-

หน้าที่

๑. ประชุมชี้แจงเพื่อสร้ำงควำมตระหนักให้ครูทุกคนเห็นคุณค่ำและควำมจำเป็นของระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๒. กำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยให้คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำฯ เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำน

๓๔

๓. แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถำนศึกษำ
๔. ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อดำเนินกำรในกำรดำเนินงำนตำมระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๕. ส่งเสริมให้คณะครูและบุคลำกรที่เกี่ยวข้องได้รับควำมรู้เพิ่มเติมมีควำมรู้และควำมเข้ำใจในเรื่องระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โดยให้เข้ำรับกำรอบรมและสนับสนุนกำรศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติมจำกเอกสำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๖. ประสำนงำนระหว่ำงสถำนศึกษำกับหน่วยงำนและบุคลำกรภำยนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครองนักเรียน
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข เป็นต้น
๕.๑๑ งานบุคลากร / งานนิติกร
๑. นำยประสำน
๒. นำยประจวบ
๓. นำงจันทร์เพ็ญ
๔. นำงสำวอังคณำ
๕. นำยสะอำด
๖. นำงสำวแวววัน
๗. นำงสำวพิมพ์ภินันท์

วงแหวน
ยงค์อำนวย
แสวงคำ
บรรลือ
สุวรรณสิทธิ์
มนูธำรำม
เทียนขำว

หัวหน้ำ
รองหัวหน้ำ

เลขำนุกำร

หน้าที่

๑. กำรวำงแผนอัตรำกำลัง/ กำรกรอกข้อมูลของโรงเรียน
๒. กำรส่งเสริมประเมินวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๓. กำรเกลี่ยอัตรำกำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๔. กำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง
๕. กำรปรับเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๖. กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน
๗. กำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ/กำรจัดบุคลำกรเข้ำอบรม
๘. กำรลำทุกประเภท
๙. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในฝ่ำยงำนบุคคล
๑๐. กำรส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ/กำรสร้ำงขวัญและกำลังใจแก่บุคลำกร
๑๑. กำรส่งเสริมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณวิชำชีพ
๑๒. กำรส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๑๓. กำรดำเนินกำรทำงวินัยและกำรลงโทษข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๑๔. กำรสั่งพักรำชกำรและสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน
๑๕. กำรรำยงำนกำรดำเนินกำรทำงวินัยและกำรลงโทษ
๑๖. กำรอุทธรณ์และกำรร้องทุกข์
๑๗. กำรออกจำกรำชกำร
๑๘. กำรสนับสนุนส่งเสริมกำรขอใบอนุญำตและกำรขอใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ
๑๙. งำนทะเบียนประวัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๒๐. กำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์

๓๕

๒๑. เป็นเจ้ำหน้ำที่ชั้นต้น ทำหน้ำที่รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสำรหลักฐำนตลอดจนกฎหมำยที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอควำมเห็น
ประกอบกำรพิจำรณำดำเนินกำรทำงกฎหมำยด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรร่ำง หรือแก้ไขเพิ่มเติม กฎระเบียบ และข้อบังคับ กำรสอบสวน
ตรวจพิจำรณำดำเนินกำรเกี่ยวกับวินัยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และกำรร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ กำรวินิจฉัยปัญหำ
กฎหมำย กำรดำเนินกำรทำงคดีกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงแพ่ง จัดทำนิติกรรมหรือเอกสำรที่มีผลผูกพันทำงกฎหมำย
และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
๒๒. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๕.๑๒ งานเวรประจาวัน / เวรยาม ความปลอดภัย
๑. นำยประจวบ
ยงค์อำนวย
๒. นำยสะอำด
สุวรรณสิทธิ์
๓. นำยไพโรจน์
ทองลิ่ม
๔. นำยพงษ์ธร
ศรลัมพ์
๕. นำยอนุสรณ์
เดชะบุญ
๖. นำยณวรรธน์
แก้วเอี่ยม
๗. นำยมำนิต
เปลี่ยนจิตร์
๘. นำยพีรพงษ์
เทพสวัสดิ์
๙. นำยสำยันต์
พวงศรี
๑๐. นำงสำวพิมพ์ภินันท์
เทียนขำว

-

หัวหน้ำ
ช่วยดูจรำจร

เลขำนุกำร

หน้าที่
ครูเวรประจาวัน

๑. ปฏิบัติหน้ำที่ให้ตรงตำมเวลำที่กำหนด และบันทึกเหตุกำรณ์เกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ทุกครั้ง
๒. ดูแลให้นักเรียนประพฤติตำมระเบียบวินัยและกฎข้อบังคับของโรงเรียน
๓. ดูแลนักเรียนให้รู้จักรักษำควำมสะอำดในสถำนที่ที่รับผิดชอบหรือในบริเวณโรงเรียน
๔. ดูแลให้ควำมช่วยเหลือนักเรียนในด้ำนควำมปลอดภัย และดูแลมิให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน
๕. หำกพบเหตุกำรณ์ร้ำยแรงหรืออำจเป็นเหตุให้เกิดควำมเสียหำยแก่นักเรียนหรือทำงโรงเรียน
ให้รีบรำยงำนหัวหน้ำระดับหรือฝ่ำยปกครองทันที
๖. ครูอยู่เวรมีสิทธิอนุญำตให้นักเรียนคนใดออกนอกบริเวณโรงเรียนได้โดยมีใบอนุญำตของหัวหน้ำ
ฝ่ำยปกครองตำมแบบฟอร์มที่กำหนด
๗. ในกรณีครูลำกิจ จะต้องทำกำรแลกเปลี่ยนเวรให้เรียบร้อยทุกครั้ง มิฉะนั้นจะถือว่ำละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่
๘. ทุกครั้งที่จะแลกเปลี่ยนเวร ต้องแจ้งให้หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคลและกิจกำรนักเรียนทรำบก่อน
---

๕.๑๓ งานเครือข่ายผู้ปกครอง
๑. นำงธณัฏฐำ
๒. นำยสะอำด
๓. นำยไพโรจน์
๔. นำงสำวเกตุแก้ว
๕. นำงสำวปวริศำ

-

นำบุญ
สุวรรณสิทธิ์
ทองลิ่ม
แซ่แต้
เหลี่ยววงศ์ภูธร

หัวหน้ำ

๓๖

๖. นำงสำวนันทรัตน์

ตันบริภัณฑ์

เลขำนุกำร

หน้าที่

๑. จัดตั้งเครือข่ำยผู้ปกครองระดับห้องเรียน เครือข่ำยผู้ปกครองระดับชั้นเรียน เครือข่ำยผู้ปกครอง
ระดับคณะกรรมกำรบริหำรเครือข่ำย
๒. กำกับ ติดตำม และประสำนงำน เครือข่ำยผู้ปกครอง ทั้งด้ำนกำรทำงำนและระดมทรัพยำกรสนับสนุนกำรศึกษำ
๓. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
๕.๑๔ งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
๑. นำยประสำร
สุวรรณฉวี
หัวหน้ำ
๒. นำยไสว
ขำวผ่อง
๓. นำยวรชำติ
ชูทำน
๔. นำงสำวนันทรัตน์ ตันบริภัณฑ์
เลขำนุกำร
หน้าที่

๑. สอบถำมครู อำจำรย์ หรือหัวหน้ำสถำนศึกษำเกี่ยวกับควำมประพฤติ กำรศึกษำ นิสัย และสติปัญญำ
ของนักเรียนที่ฝ่ำฝืนระเบียบของโรงเรียน
๒. เรียกให้ผู้ปกครอง ครู อำจำรย์ หรือหัวหน้ำสถำนศึกษำ ที่นักเรียนนัน้ กำลังศึกษำอยู่มำรับตัวนักเรียนเพื่อว่ำกล่ำว
อบรม สั่งสอน
๓. ให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองในเรื่อง กำรอบรมและสั่งสอนนักเรียน
๔. เรียกผู้ปกครองมำว่ำกล่ำวตักเตือน หรือทำทัณฑ์บนว่ำจะปกครองดูแลมิให้นักเรียนฝ่ำฝืนระเบียบ ของโรงเรียน
๕. สอดส่อง ดูแล รวมทั้งรำยงำนเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคล หรือแหล่งชักจูงนักเรียนให้ประพฤติในทำงมิชอบ
๕.๑๕ ครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ม.๑/๑ นำยบุญชู เจำทวิภำต และนำงสำวภัทรสุดำ เนียมดวง
ม.๑/๒ นำยชัยรัตน์ พงษ์เศวต และนำงดวงเนตร อังกุรวิโรจน์
ม.๑/๓ นำงอรพิน มีศิริ และนำยวัฒนชัย มีศิริ
ม.๑/๔ นำงสำวไพรวรรณ คำแย้ม และนำยณรงค์พนธ์ กรกฤตธนพนธ์
ม.๑/๕ นำงณีฬพัทฌ์ ตำนำนจิตร และนำงสำวชัชชรีย์ นักจะเข้
ม.๑/๖ ว่ำที่ร้อยตรีหญิงมณีรัตน์ ทิมกลั่น และนำงสำวนันทรัตน์ ตันบริภัณฑ์
ม.๑/๗ นำงสำวปิยะวดี ประยูรเทพ และนำงสำวสกำว แสงอ่อน
ม.๑/๘ นำงสำวสุมณฑำ คำเกตุ และนำยเดชำ ศรัทธำผล
ม.๑/๙ นำงอัญชลี ป้อมจันทร์ และนำยวลำยุทธ แย้มมำลี
หัวหน้ำระดับชั้น นำงจันทร์เพ็ญ แสวงคำ
ม.๒/๑
ม.๒/๒
ม.๒/๓
ม.๒/๔

นำงนฤมล ประพันธ์พจน์ และนำงสำวอังคณำ บรรลือ
นำงสำวรำพึง ลิ้มเทียมรัตน์ และนำงสำวศิริวรรณ บุญมำ
นำงพำพร สนองผัน และนำงทิพวรรณ ทองแท้
นำงอัฏฐพร รัตนอุดม และนำงสำวนภสร วัธยำ

๓๗

ม.๒/๕ นำงประภำพรรณ ตุลสุข และนำยนิมิต สำยสิทธิ์
ม.๒/๖ นำงกัลยำ ประยูรเทพ และนำงสำววรรณดี ปำนแปลง
ม.๒/๗ นำยอดุลย์ แป้นแหลม และนำงสุนัน แป้นแหลม
ม.๒/๘ นำงสำวคำวงษ์ เทพสวัสดิ์ และนำงขวัญเรือน หมีไพร
ม.๒/๙ นำงปรียำดำ จินตศิริกูล และนำยพงษ์ธร ศรลัมพ์
หัวหน้ำระดับชั้น นำยไสว ขำวผ่อง
ม.๓/๑ นำยณวรรธน์ แก้วเอี่ยม และนำยสมชำย ขวำไทย
ม.๓/๒ นำยชุมพล คชสังข์สีห์ และนำงสำวแสงเดือน บุญพยุง
ม.๓/๓ นำงอัจฉรำ เอกจิต และนำงสำวสุพรรณี ศรีประเสริฐ
ม.๓/๔ นำงปรำณี คุสิน และนำงสำวปิยนุช ย้งปรีชำ
ม.๓/๕ นำงสำวรุ่งนภำ แหวนเพ็ชร และนำงสำวเกตุแก้ว แซ่แต้
ม.๓/๖ นำยศล เอกจิต และนำงสำวจันทร์หอม หลักคำ
ม.๓/๗ นำงสำวกำญจนำ จันทนำ
ม.๓/๘ นำงอินนำ หอมหวล และนำงสำวลลิตำ สระฉิม
ม.๓/๙ นำงอำไพ พิริยะกุล และนำยโรจนศักดิ์ ดีประคอง
หัวหน้ำระดับชั้น นำงสำวศิริลักษณ์ เคงตระกูล
ม.๔/๑ นำงสำวปวริศำ เหลี่ยววงศ์ภูธร
ม.๔/๒ นำงสำวชุติมำ เทพสวัสดิ์
ม.๔/๓ นำงสำวทิพวรรณ พลอยงำม
ม.๔/๔ นำยประสำน วงแหวน และว่ำที่ร้อยตรีสุนันทำ สำยสล้ำง
ม.๔/๕ นำงหทัยรัตน์ ทัศนำ และนำยกฤตนัย ทัศนำ
ม.๔/๖ นำยอนุสรณ์ เดชะบุญ
ม.๔/๗ นำยอภิชัย หีบท่ำไม้ และนำงสมใจ หีบท่ำไม้
ม.๔/๘ นำงเนำวรัตน์ พันธ์สำคร
หัวหน้ำระดับชั้น นำยประสำร สุวรรณฉวี
ม.๕/๑ นำงพัชรำ นมรักษ์
ม.๕/๒ นำงสำวอำรีรัตน์ ห้ำวแสน
ม.๕/๓ นำงกุหลำบ นันยำ
ม.๕/๔ นำงธณัฏฐำ นำบุญ
ม.๕/๕ นำงศุภศิริ ปรีชำญำณ และนำยประเสริฐ คำนภู่
ม.๕/๖ นำยวรชำติ ชูทำน
ม.๕/๗ นำยทัศนัย จิตพัฒนกุล
ม.๕/๘ นำยสะอำด สุวรรณสิทธิ์
หัวหน้ำระดับชั้น นำยประจวบ ยงค์อำนวย

๓๘

ม.๖/๑ นำงสำวละมัย จันทร และนำงสำวพอพิศ แก้วคูณ
ม.๖/๒ นำงสำวเรณู อุระวัฒน์
ม.๖/๓ ว่ำที่ร้อยโทณัฐกรณ์ หิรัญชำติ และนำงสำวกรรณิกำ แท่นเครือ
ม.๖/๔ นำงรงศ์รอง พิลำสภักดี และนำงสำวแวววัน มนูธำรำม
ม.๖/๕ นำยจำลอง อ่องวงศ์ และนำงมำรยำท อ่องวงศ์
ม.๖/๖ นำยบุญมี เกิดทรัพย์ และนำงสุพำนี เกิดทรัพย์
ม.๖/๗ นำงสุวัฒนำ รอบจังหวัด และนำงสำววิไล พันธุ์มำ
ม.๖/๘ นำยเสน่ห์ จันทร และนำงพิรดี จันทร
หัวหน้ำระดับชั้น นำงกฤตินี จันทมำลำ
บทบาทของครูที่ปรึกษา
๑. ให้คำปรึกษำแนะนำกำรทำและตรวจสอบหลักฐำนกำรเป็นนักเรียน
๒. ปฐมนิเทศนักเรียนในควำมรับผิดชอบในด้ำนกำรเรียน ควำมประพฤติ ระเบียบวินัยและข้อบังคับต่ำง ๆ ของสถำนศึกษำ
รวมทั้งให้ควำมรู้กับแหล่งบริกำร และสวัสดิกำรต่ำง ๆของสถำนศึกษำที่นักเรียน จะเข้ำไปขอควำมช่วยเหลือ
๓. ให้ควำมเห็นชอบแก่นักเรียน ในกำรลงทะเบียนเรียน และกำรเลือกกิจกรรม
๔. ให้คำปรึกษำและให้ควำมเห็นชอบในกำรขอผ่อนผันชำระเงินต่ำง ๆ ของนักเรียนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ
๕. จัดทำ เก็บ รวบรวมประวัติ ข้อมูลกำรเรียน และพฤติกรรมของนักเรียน ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ
๖. ติดตำมควำมช่วยเหลือและให้คำปรึกษำเกี่ยวกับกำรเข้ำร่วมกิจกรรมชุมนุมตำมที่กำหนดไว้ในระเบียบ
กระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรประเมินผลกำรเรียนในแต่ละระดับแก่นักเรียนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ
๗. ให้คำปรึกษำเกี่ยวกับกำรเรียน กำรคำนวณหำค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ
๘. แนะนำหำทำงป้องกัน และติดตำมนักเรียน ที่ขำดเรียน
๙. เสนอควำมคิดเห็น และข้อมูลเกี่ยวกับกำรกำหนดรำยวิชำในกำรลงทะเบียนแต่ละภำคเรียน
๑๐. ติดต่อประสำนงำนกับผู้ปกครองพร้อมทั้งรำยงำนกำรเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนที่อยู่ในควำม
รับผิดชอบให้ผู้ปกครองทรำบ
๑๑. ติดตำม แนะนำ และช่วยเหลือแก้ไขนักเรียน ที่ขอผ่อนผันชำระเงินค่ำลงทะเบียนรำยวิชำก่อนวันสอบ
ปลำยภำคเรียน และรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำ
๑๒. ให้คำปรึกษำ ตักเตือน ดูแล แก้ไขและปรับปรุงควำมประพฤติของนักเรียนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ
๑๓. ประสำนงำนกับแผนกวิชำหรืองำนที่เกี่ยวข้อง
๑๔. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
งานที่ครูที่ปรึกษาต้องทา
๑. พบนักเรียน วันละ ๑ ครั้งเป็นประจำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรดูแลนักเรียน ขณะร่วมกิจกรรมหน้ำเสำธง
๒. ศึกษำ ระเบียบ กฎ ข้อบังคับต่ำงๆ ของสถำนศึกษำอย่ำงละเอียด เพื่อให้คำแนะนำตักเตือนแก่นักเรียน
ที่ประพฤติไม่เหมำะสมหรือประพฤติผิดระเบียบต่ำงๆ เป็นกำรป้องกันปัญหำต่ำงๆ ที่จะเกิดขึ้น
๓. ติดต่อกับผู้ปกครองอย่ำงใกล้ชิดและรำยงำนควำมประพฤติ สุขภำพ และอื่นๆให้ผู้ปกครองทรำบเป็นประจำ
๔. มีแผนกำรเรียน ตำรำงเรียน ห้ องเรียน สถำนที่ ฝึกปฏิบั ติ พร้ อมชื่ ออำจำรย์ผู้สอนของนั กเรี ยน ทุกคน ปฏิทินของ
สถำนศึกษำ คู่มือนักเรียน

๓๙

๕. ส่งเสริมควำมดี ควำมสำมำรถและคุณธรรมของนักเรียน โดยกำรให้ข้อคิดเห็น อบรมอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ ๑ ครั้ง และ
ส่งเสริมให้นักเรียน ได้ปฏิบัติเป็นนิสัย
๖. ติดตำมนักเรียนที่ขำดเรียน หนีเรียน โดดเรียน และส่งต่อหัวหน้ำระดับ
๗. หำโอกำสไปเยี่ยมบ้ำนเพื่อพบผู้ปกครองอย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๘. ให้ควำมเห็นในกำรออกหนังสือรับรองควำมประพฤติ ประวัติดีเด่น ควำมสำมำรถพิเศษ
๙. ปรึกษำทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยกันแก้ไขเมื่อมีปัญหำ หรือหำทำงป้องกันก่อนเกิดปัญหำ
๑๐. จัดทำแฟ้มประวัตินักเรียน ในควำมรับผิดชอบทุกคน และส่งเสริมและเป็นที่ปรึกษำในกำรจัดทำ Portfolio ของนักเรียน
จรรยาบรรณของครูที่ปรึกษา
๑. ต้องคำนึงถึงสวัสดิภำพ ขวัญและกำลังใจของนักเรียนอยู่เสมอ ไม่กระทำกำรใดที่จะก่อให้เกิดผลเสียหำย
แก่นักเรียน โดยไม่เป็นธรรม
๒. ต้องรักษำควำมลับของนักเรียน และต้องมีควำมจริงใจและช่วยเหลือนักเรียนที่รับผิดชอบ เช่นลูกหลำนของตน
๓. กำรให้คำปรึกษำ ควรให้ควำมเป็นกลำงไม่วิจำรณ์บุคคลหรือสถำบันใดให้นักเรียนฟัง ในทำงก่อให้เกิด
ควำมเสื่อมเสีย หรือแตกร้ำวแก่บุคคลหรือสถำบัน
๔. ต้องประพฤติปฏิบัติให้สมกับควำมเป็นปูชนียบุคคล ยึดมั่นในคุณธรรม เพื่อเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่นักเรียน
๕.๑๖ งานโครงการโรงเรียนสุจริต
๑. นำยประสำน
๒. นำยบุญมี
๓. นำยจำลอง
๔. นำยกฤตนัย
๕. นำยณรงค์พนธ์
๖. นำงมำรยำท
๗. นำงสำวรุ่งนภำ

วงแหวน
เกิดทรัพย์
อ่องวงศ์
ทัศนำ
กรกฤตธนพนธ์
อ่องวงศ์
แหวนเพ็ชร

หัวหน้ำ

เลขำนุกำร

หน้าที่

๑. สร้ำงจิตสำนึกควำมสุจริต ให้นักเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
๒. จัดรวบรวมเอกสำรต่ำง ๆ รองรับกำรประเมินฯ
๓. รำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำรเมื่อสิ้นสุดกำรดำเนินโครงกำร
๕.๑๗ งานประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน
๑. นำงสำวอังคณำ
บรรลือ
๒. นำยประสำน
วงแหวน
๓. นำงสำวศิริลักษณ์
เคงตระกูล
๔. นำงจันทร์เพ็ญ
แสวงคำ
๕. นำงสำวอำรีรัตน์
ห้ำวแสน
๖. นำงสำวนันทรัตน์
ตันบริภัณฑ์
๗. นำงสำวแวววัน
มนูธำรำม

-

หัวหน้ำ

๔๐

๘. นำงสำวพิมพ์ภินันท์

เทียนขำว

เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน

หน้าที่

สรุปและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ประจำภำคเรียนและประจำปี เสนอต่อรองผู้อำนวยกำรกลุ่ม บริหำรงำน
บุคคลและกิจกำรนักเรียน และส่งงำนส่งงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ในวันที่ ๑๕ มีนำคม ๒๕๖๑
โดยมอบหมำยให้ รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนแต่ละกลุ่ม หัวหน้ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร และหัวหน้ำกลุ่ม ฯ
รักษำกำรให้เป็นไปตำมคำสั่งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพและเพื่อประโยชน์แก่ทำงรำชกำรสืบไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นำยมงคล ชื่นชม)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนคุรุรำษฎร์รงั สฤษฏ์

