
 

 

 

 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนเกำะวิทยำ 
ที ่ 018/2565 

เรื่อง  แต่งตั้งและมอบหมำยหน้ำที่รับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู  
 และลูกจ้ำงช่ัวครำว ปีกำรศึกษำ  2565 

--------------------------------------------------------------------- 
 เพ่ือให้การบริหารงานโรงเรียนบ้านเกาะวิทยาด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุด  อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๒๗  ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 30/2552  เรื่อง  มอบหมาย
อ านาจการบังคับบัญชาภาคต้น  ลงวันที่  8  กรกฎาคม  2546  และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ที่  1763/๒๕56  เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ยวลูกจ้างชั่วคราว  โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา  จึงแต่งตั้ง
และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา  2565   
ดังต่อไปนี้ 

 ๑.  กลุ่มบริหาร  ประกอบด้วย 
 1.1  นางกัญญ์พิดา  จงคง  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 1.2  นางสาวชฎารัตน ์  ชิวหากาญจน์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 1.3  นางพัชรี  ภูนฤมิต  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 1.4  นายณัฐดนัย  สายวิจิตร  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 1.5  นางอิงอร  นาคศูนย์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 2.  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษา ตัดสินใจ วางแผน การด าเนินงานของ
โรงเรียนตามที่ผู้บริหารได้น ามาปรึกษาหารือ ประสานกิจกรรมนอกหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา
ประกอบด้วย 
  2.1  นางกัญญ์พิดา  จงคง  ประธานกรรมการ 
  2.2  นายณัฐดนัย  สายวิจิตร  รองประธานกรรมการ 
  2.3  นางพัชรี  ภูนฤมิต  กรรมการ 
  2.4  นางอิงอร  นาคศูนย์  กรรมการ 
  2.5  นางสาวชฎารัตน์  ชิวหากาญจน์  กรรมการและเลขานุการ 
 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

 หัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร  นำงพัชรี  ภูนฤมิต 
 มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 1.  เป็นกรรมการ การบริหารโรงเรียนโดยต าแหน่ง 
 2.  เป็นที่ปรึกษาหัวหน้าสถานศึกษา 
 3.  เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4.  ร่วมกับคณะกรรมการบริหารวิชาการ จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
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 5.  ปฏิบัติหน้าที่ ควบคุม ดูแล กลุ่มสาระ และงานต่าง ๆ ในกลุ่มบริหารวิชาการ  
 6.  จัดท าแผนงาน แผนปฏิบัติการ ปฏิทินงานวิชาการ และเป็นกรรมการจัดท า 
    แผนปฏิบัติการประจ าปีในส่วนของกลุ่มบริหารวิชาการ 
 7.  งานอ่ืน ๆ ได้รับมอบหมาย 
 รองหัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร  นำงพวงทิพย์  ประจุคมน์ผล 
 มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
  1.  ด าเนินการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวิจัยในชั้ นเรียน 
     และการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 
  2.  ควบคุมดูแลการผลิตสื่อ เอกสารประกอบการสอน นวัตกรรม และเครื่องมือวัดผล 
     ประเมินผลให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
  3.  ควบคุม ดูแล ติดตาม การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และแฟ้มสะสมงาน 
  4.  ให้บริการและวางแผนควบคุมการใช้เครื่องอัดส าเนา ให้เป็นด้วยความสะดวก รวดเร็ว 
     มีประสิทธิภาพและประหยัด 
  5.  เป็นกรรมการร่วมจัดตารางสอน ตารางเรียน ทุกภาคเรียน 
  6.  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่แทนในกรณีที่ 
     หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการไม่อยู่ 
  7.  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 1.  งำนส ำนักงำนฝ่ำยวิชำกำร 
  หัวหน้ำงำนส ำนักงำน  นำงขวัญเรือน  มุขดำร์ 
 มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
  1.  ด าเนินการรับ ส่ง ร่างพิมพ์หนังสือโต้ตอบ เก็บรักษาและด าเนินการต่าง ๆ ในเรื่องหนังสือ 
     ราชการให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ โดยประสานงานกับงานสารบรรณ 
     ของโรงเรียน กลุ่มสาระต่าง ๆ หรือหัวหน้างานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  2.  บันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ 
  3.  จัดส านักงานวิชาการให้เป็นศูนย์บริการทางวิชาการ ควบคุมดูแลคู่มือต่าง ๆ จุดประสงค์ 
     การเรียนรู้ คู่มือ แผนการสอน และเอกสารหรือหลักฐานต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน 
     วิชาการ โดยจัดเก็บรวบรวมให้เรียบร้อย สะดวกต่อการเรียกใช้และให้บริการ 
  4.  ประสานงานกับพัสดุโรงเรียน ท าหลักฐานการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุกลุ่มบริหารวิชาการ 
  5.  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 2.  กำรพัฒนำหรือกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรให้ควำมเห็นกำรพัฒนำสำระหลักสูตรท้องถิ่น 
  หัวหน้ำงำน  นำงพัชรี  ภูนฤมิต 
  มีผู้รับผิดชอบแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  ดังนี้ 
  1.  นางสาวชฎารัตน์    ชิวหากาญจน์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  2.  นางพัชรี    ภูนฤมิต  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  3.  นางพวงทิพย์ ประจุคมน์ผล  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  4.  นางธนารัตน์         พูนพิพัฒน์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
        ศาสนาและวัฒนธรรม 
  5.  นางสาวธัญญานุช   อุปนันท์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
        ภาษาต่างประเทศ 
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  6.  นางขวัญเรือน มุขดาร์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  7.  นางกมลรัตน์ ไชยสุภา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
  8.  นางอิงอร นาคศูนย์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
        สุขศึกษาและพลศึกษา 
  9.  นางธชษภร วุฒิมานพ  หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  1.  จัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่าง  ๆ ที่ก าหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษา 
     ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยพยายาม 
     บูรณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เดียวกัน และระหว่างกลุ่มสาระ 
     การเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
  2.  น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการการใช้หลักสูตรให้  
     เหมาะสม รวมทั้งนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรภายในกลุ่มสาระ 
     เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
  3.  จัดท าแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
     ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร 
  4.  ควบคุมดูแลครูผู้สอนภายในกลุ่มสาระ เพ่ือให้การด าเนินการเรียนการสอนเป็นไปตาม 
     โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
  5.  ควบคุมดูแลการจัดสอนแทน สอนชดเชย และ การสอนซ่อมเสริม ภายในกลุ่มสาระ 
  6.  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 3.  กำรวำงแผนงำนด้ำนวิชำกำร  มีคณะท างานประกอบด้วย 
  1.  นางพัชรี ภูนฤมิต  หัวหน้า 
  2.  นางพวงทิพย์ ประจุคมน์ผล  ผู้ช่วย 
  3.  นางขวัญเรือน มุขดาร์   ผู้ช่วย 
  4.  นางสาวธัญญานุช    อุปนันท ์   ผู้ช่วย 
 มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
  1.  ส ารวจ เก็บรวบรวม และรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายวิชาการเช่นจ านวนนักเรียน 
     อัตราก าลังครู ผลงานนักเรียนจากการแข่งขันทักษะ แผนการจัดการเรียนการสอน  
  2.  ควบคุมดูแลการจัดท าแผนงาน แผนปฏิบัติการ ปฏิทินงานวิชาการ การด าเนินโครงการ 
     ต่าง ๆ ในฝ่ายวิชาการ ให้บรรลุตามเป้าหมาย และถูกต้องตามแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน 
     ทุกโครงการ 
  3.  ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการในฝ่ายวิชาการ เพ่ือน าเสนอต่อฝ่ายแผนงาน 
     โรงเรียน 
  4.  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 4.  กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ  มีคณะท างานประกอบด้วย 
 ครูผู้สอน  มีหน้าที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน ผลิตสื่อ/นวัตกรรมทางการ
ศึกษาวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะตามที่หลักสูตรก าหนด วิเคราะห์ ผู้เรียน
รายบุคคล และจ าท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
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 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้  
  1.  ท าแผนการจัดการเรียนรู้หรือโครงการสอนและบันทึกการอ่าน 
  2.  ท าการสอนและอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน ให้เป็นไปตามหลักสูตรและความต้องการของ 
     ตลาดแรงงาน 
  3.  รับผิดชอบดูแลความประพฤติ การรักษาวินัย สุขภาพและดูแลการศึกษาเล่าเรียน 
     ของนักเรียน 
  4.  ศึกษาค้นคว้ารวบรวมวิทยาการ และประสบการณ์ใหม่ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
  5.  จัดท าสื่อการเรียนการสอนใหม่ ๆ ใช้และเก็บรักษาสื่อการเรียนการสอน และเครื่องมือ 
     อุปกรณ์อ่ืน ๆ อย่างถูกต้อง 
  6.  รักษาวินัยและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียน 
  7.  นิเทศหรือช่วยนิเทศในวิชาที่รับผิดชอบงานวิชาการ 
  8.  ให้ค าแนะน าและแนวทางต่าง ๆ ให้แก่นักเรียนหรือผู้ปกครอง 
  9.  ให้บริการแก่ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนในด้านวิชาการและด้านอ่ืน ๆ 
  10.  วิจัยในชั้นเรียน เพ่ือแก้ปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนหรือพัฒนาการเรียนการสอน 
  11.  เสนอโครงการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
  12.  รายงานผลการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
  13.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 5.  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  มีคณะท างานประกอบด้วย 
  1.  นางธชษภร วุฒิมานพ หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  2.  นางอิงอร    นาคศูนย์ หัวหน้าส านักงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  3.  นายณัฐดนัย     สายวิจิตร หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี (ม.ต้น) 
  4.  นางธชษภร วุฒิมานพ หัวหน้ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ (ม.ปลาย) 
  5.  นางพัชรี ภูนฤมิต หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม 
  6.  นายณัฐดนัย     สายวิจิตร หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
  7.  นางสาวธัญญานุช อุปนันท ์ หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว 
 มีหน้าทีร่ับผิดชอบ  ดังนี้ 
  ควบคุมก ากับดูแล  ประสานงานและวางแผนการจัดกิจกรรมในหลักสูตร ให้เป็นไปตาม ระเบียบ
ว่าด้วยการจัดกิจกรรมและนโยบายของโรงเรียน 
  1.  ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียน 
     เป็นส าคัญ 
  2.  ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ 
     ความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิ ญ  
         สถานการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือป้องกัน และแก้ไขปัญหา การเรียนรู้จาก  
      ประสบการณ์จริง และการปฏิบัติจริง การส่งเสริมให้รักการอ่าน และใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  
     การผสมผสานความรู้ต่าง ๆ ให้สมดุลกัน ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะ 
  3.  อันพึงประสงค์   ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ กิจกรรม ทั้ งนี้ โดยจัดกิจกรรมแล ะ 
     สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ และการน าภูมิปัญญา 
     ท้องถิ่นหรือเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัด การเรียนการสอน 
     ตามความเหมาะสม 
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  4.  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
 5.1  งำนกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนำรี (ม.ต้น)  ประกอบด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.2  งำนกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ (ม.ปลำย)  ประกอบด้วย 
 
 
 
 
 
 6.  กำรพัฒนำหลักสูตรของสถำนศึกษำ  นำงพัชรี  ภูนฤมิต  หัวหน้ำ 
    มีผู้รับผิดชอบแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  ดังนี้ 
  1.  นางสาวชฎารัตน์    ชิวหากาญจน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  2.  นางพัชรี    ภูนฤมิต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  3.  นางพวงทิพย์ ประจุคมน์ผล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  4.  นางธนารัตน์         พูนพิพัฒน ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
        ศาสนาและวัฒนธรรม 
  5.  นางสาวธัญญานุช   อุปนันท ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  6.  นางขวัญเรือน มุขดาร์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  7.  นางกมลรัตน์ ไชยสุภา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
  8.  นางอิงอร นาคศูนย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  9.  นางธชษภร วุฒิมานพ หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  1.  จัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่าง ๆ ที่ ก าหนดให้มี ในหลักสูตรสถานศึกษา 
     ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยพยายามบูรณาการ 
     เนื้อหาสาระทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เดียวกัน และระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความ 
     เหมาะสม 

ชั้น รำยช่ือวิทยำกรรับผิดชอบ 

ลูกเสือ  ม.1 
1.  นางกมลรัตน์  ไชยสุภา 
2.   นางอัคคเอ้ือ  ปรีชาวาท 

เนตรนารี ม.1 
1.  นางพัชรี  ภูนฤมิต 
2.  นางธนารัตน์  พูนพิพัฒน์ 

ลูกเสือ  ม.2 
1.  นางสาวธัญญานุช  อุปนันท์ 
 

เนตรนารี ม.2 
1.  นางสาวชฎารัตน์  ชิวหากาญจน์ 
2.  นางอิงอร  นาคศูนย์ 

ลูกเสือ  ม.3 
1.  นางกนกกาญจน์  พูลพิพัฒน์ 
 

เนตรนารี ม.3 
1.  นางขวัญเรือน  มุขดาร์ 
2.  นายณัฏฐ์ภเสฐ  ควรร าพึง 

ชั้น รำยช่ือวิทยำกรรับผิดชอบ 

ม.4, ม.5, ม.6 
1.  นางธชษภร  วุฒิมานพ 
2.  นางพวงทิพย์  ประจุคมน์ผล 
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  2.  น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการการใช้หลักสูตรให้เหมาะสม 
     รวมทั้งนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรภายในกลุ่มสาระ เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง 
     ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
  3.  จัดท าแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
     ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร 
   4.  ควบคุมดูแลครูผู้สอนภายในกลุ่มสาระ เพ่ือให้การด าเนินการเรียนการสอนเป็นไปตาม 
     โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
  5.  ควบคุมดูแลการจัดสอนแทน สอนชดเชย และ การสอนซ่อมเสริม ภายในกลุ่มสาระ 
      6.  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 7.  กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้  มีคณะท างานประกอบด้วย 
  1.  นางพัชรี ภูนฤมิต หัวหน้า 
  2.  นางพวงทิพย์ ประจุคมน์ผล ผู้ช่วย 
  3.  นางธชษภร วุฒิมานพ ผู้ช่วย 
  4.  นางขวัญเรือน    มุขดาร์  ผู้ช่วย  
 8.  กำรวัดผล  ประเมินผล  และด ำเนินกำรเทียบกำรโอนผลกำรเรียน  มีคณะท างานประกอบด้วย  
  หัวหน้ำงำนวัดผลฯ  นำงขวัญเรือน  มุขดำร์   
 มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  1.  ควบคุมดูแลการวัดผลประเมินผลให้เป็นไปตามระเบียบการวัดผลและประเมินผลของ 
     สถานศึกษา 
  2.  ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการวัดผลและประเมินผลแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
     การศึกษา สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรม 
     การเรียนรู้ 
  3.  ส่งเสริมให้ครูด าเนินการวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอนโดยเน้นการประเมิน 
     ตามสภาพจริงจากกระบวนการ การปฏิบัติ และผลงาน 
  4.  จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน  
     สถานประกอบการ และอ่ืน ๆ ตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
  5.  พัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน 
  6.  ควบคุมดูแลการจัดเก็บและเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวกับงานวัดผล   
     เช่น ปพ.5, ปพ.6, กระดาษค าตอบ, ซองข้อสอบ ฯลฯ 
  7.  ควบคุมดูแล และตรวจทานการจัดท า ปพ.5  ของครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  8.  จัดตารางสอบวัดผลประเมินผลกลางภาค ปลายภาค  กลางปี ปลายปี และการสอบแก้ตัว 
     รวมทั้งควบคุมดูแลการจัดท าข้อสอบ  การรับ - ส่ง การจัดเก็บข้อสอบให้เป็นระเบียบ 
     เรียบร้อยและปลอดภัย และจัดเตรียมแบบประกาศผลการเรียนรวม  
  9.  ด าเนินงานเรื่องการสอบแก้ตัวทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มรับลงทะเบียน จนถึงประกาศผลการ 
     สอบแก้ตัว 
  10.  สรุปและรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรูปแบบต่าง ๆ  
  11.  เป็นกรรมการร่วมจัดตารางสอน ตารางเรียนทุกภาคเรียน 
  12.  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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    ผู้ช่วยงำนวัดผลฯ  นำงพวงทิพย์  ประจุคมน์ผล 
 มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
  1.  เป็นกรรมการร่วมจัดตารางสอน ตารางเรียน ทุกภาคเรียน 
  2.  ร่วมรับลงทะเบียนสอบแก้ตัวของนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน 
  3.  ตรวจทานการจัดท า ปพ.5  ของครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  4.  เป็นกรรมการตรวจทานประกาศผลการเรียนรวม 
  5.  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 9.  กำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำ  มีคณะท างานประกอบด้วย 
        1.  นางพัชรี ภูนฤมิต หัวหน้า 
        2.  นางพวงทิพย์ ประจุคมน์ผล ผู้ช่วย 
        3.  นางขวัญเรือน มุขดาร์ ผู้ช่วย 
        4.  นางสาวชฎารัตน์   ชิวหากาญจน์ ผู้ช่วย 
 มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวม  
     ของสถานศึกษา 
  2.  ส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ 
     การเรียนรู้ 
  3.  ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือ 
     พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว 
     องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืน 
 10.  กำรพัฒนำและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  มีคณะท างานประกอบด้วย 
    1.  นางอิงอร นาคศูนย์ หัวหน้า 
     2.  นางธนารัตน์  พูนพิพัฒน์ ผู้ช่วย 
     3.  นางธชษภร วุฒิมานพ ผู้ช่วย 
     4.  นางกนกกาญจน์   พูลพิพัฒน์ ผู้ช่วย     
   มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  1.  ด าเนินงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนตามหลักวิชาการให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 
     และทันสมัย พร้อมที่จะให้บริการในงานที่รับผิดชอบ แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน  
     และผู้สนใจทั่วไปอยู่เสมอ 
  2.  ส ารวจแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา ชุมชน  
     ท้องถิน่ ในเขตพ้ืนที่การศึกษา และเขตพ้ืนที่การศึกษาใกล้เคียง 
  3.  ประสานความร่วมมือสถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบัน  
     สังคมอ่ืน ที่จัดการศึกษา ในการจัดตั้ง ส่งเสริม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกัน 
  4.  ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน ในการจัดกระบวนการ 
     เรียนรู้ โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  5.  จัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่ครู นักเรียน ครอบครัว สถานศึกษาอ่ืน องค์กร 
     หน่วยงาน และสถาบันอ่ืน ที่จัดการศึกษาในบริเวณใกล้เคียง 
  6.  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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 11.  กำรนิเทศกำรศึกษำ  มีคณะท างานประกอบด้วย 
        1.  นางพัชรี ภูนฤมิต หัวหน้า 
       2.  นางสาวชฎารัตน์   ชิวหากาญจน์ ผู้ช่วย 
        3.  นางพวงทิพย์ ประจุคมน์ผล ผู้ช่วย 
 มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  1.  ควบคุม ดูแลการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตร 
  2.  นิเทศติดตามผลการจัดการเรียนการสอน การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การจัด 
     กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การท าผลงานทางวิชาการ ฯลฯ 
  3.  ติดตาม รายงาน และสรุปการเข้าสอน การสอนแทน การสอนชดเชย การสอนซ่อมเสริม 
     ของครู เป็นรายสัปดาห์  รายเดือน และรายภาค 
  4.  จัดระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 
  5.  ด าเนินการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย และ 
     เหมาะสมกับสถานศึกษา 
  6.  ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 
  7.  ติดตาม ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศ 
     งานวิชาการและการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
  8.  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์การจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับ  
     สถานศึกษาอ่ืนหรือเครือข่ายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 12.  กำรแนะแนว  มีคณะท างานประกอบด้วย 
  1.  นางสาวธัญญานุช อุปนันท์ หัวหน้า 
  2.  นางสาวชฎารัตน์ ชิวหากาญจน์ ผู้ช่วย 
  3.  นางอิงอร   นาคศูนย์ ผู้ช่วย 
  4.  นายณัฏฐ์ภเสฐ ควรร าพึง ผู้ช่วย 
 มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
  1.  จัดกิจกรรมแนะแนวในคาบกิจกรรมแนะแนว 
  2.  จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา โดยเชื่อมโยงกับระบบ  
     ดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกระบวนการเรียนการสอน 
  3.  ด าเนินการแนะแนวการศึกษา และให้บริการตามบทบาทและหน้าที่ของงานแนะแนว  
     โดยความร่วมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา 
  4.  ติดตามและประเมินผลการจัดการระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาใน 
     สถานศึกษา 
  5.  ประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ด้านการแนะแนว 
     การศึกษากับสถานศึกษา หรือเครือข่ายการแนะแนวภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  6.  ดูแล  ก ากับ  ติดตาม เบิกจ่ายค่ายานพาหนะแก่นักเรียนสังกัดเขตเทศบาล 
  7.  จัดสรรทุนการศึกษา เงินปัจจัยพื้นฐาน เงินอุดหนุน แก่นักเรียนที่ควรรับการสงเคราะห์ 
 13.  กำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในและมำตรฐำนกำรศึกษำ  มีคณะท างานประกอบด้วย 
         1.  นางพัชรี ภูนฤมิต หัวหน้า     
        2.  นางขวัญเรือน มุขดาร์ ผู้ช่วย 
         3.  นางธชษภร วุฒิมานพ ผู้ช่วย 
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         4.  นางพวงทิพย์ ประจุคมน์ผล ผู้ช่วย 
         5.  นายณัฐดนัย สายวิจิตร ผู้ช่วย 
         6.  นางอิงอร นาคศูนย์ ผู้ช่วย 
         7.  นางสาวชฎารัตน์   ชิวหากาญจน์ ผู้ช่วย 
            มีหน้าที่  วางนโยบาย  และก าหนดกรอบด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษโรงเรียน 
      ประสานดุแล  ก ากับการปฏิบัติงานของบุคลากร  แนะน าช่วยเหลือให้การด าเนินงาน  
     บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
 14.  กำรส่งเสริมชุมชนให้มีควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร  มีคณะท างานประกอบด้วย 
  1.  นางสาวชฎารัตน์ ชิวหากาญจน์  หัวหน้า 
  2.  นายณัฐดนัย สายวิจิตร  ผู้ช่วย 
  3.  นางอิงอร นาคศูนย์  ผู้ช่วย 
 มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
      ๑.  จัดหาเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจความถนัดของผู้ เรียน   
     ฝึกทักษะ  กระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์  การประยุกต์ใช้ความรู้ 
     เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา  การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  และการปฏิบัติจริง  
      ๒.  ส่งเสริมให้รักการอ่าน  และใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  การผสมผสานความรู้ต่าง ๆ ให้สมดุลกัน   
     ปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม  และคุณลักษณะที่  พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับเนื้อหา 
     สาระ  กิจกรรม       
       ๓.  จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้  และ 
     การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่าย  ผู้ปกครอง  ชุมชน  ท้องถิ่นมามีส่วนร่วมใน   
     การจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 
 15   กำรประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำวิชำกำรกับสถำนศึกษำและองค์กรอ่ืน   มีคณะท างาน 
    ประกอบด้วย 
  1.  นางพัชรี ภูนฤมิต หัวหน้า 
  2.  นายณัฐดนัย สายวิจิตร ผู้ช่วย 
  3.  นางสาวชฎารัตน์ ชิวหากาญจน์ ผู้ช่วย 
  4.  นายณัฏฐ์ภเสฐ ควรร าพึง ผู้ช่วย 
 มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
      1.  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษา และการแนะแนวการศึกษา ระบบ 
     ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งการจัดระบบการ 
     ควบคุมภายในหน่วยงาน 
     2.  การส่งเสริมชุมชนในการมีความเข้มแข็งทางวิชาการ รวมทั้งการประสานความร่วมมือใน    
     การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 
      3.  การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ แก่ บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน  
     ประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
 16.  กำรส่งเสริมและสนับสนุนงำนวิชำกำรแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงำนสถำน  
     ประกอบกำรและสถำบันอื่นที่จัดกำรศึกษำ  มีคณะท างานประกอบด้วย 
  1.  นางพัชรี ภูนฤมิต หัวหน้า 
  2.  นางสาวชฎารัตน์ ชิวหากาญจน์ ผู้ช่วย 
  3.  นางพวงทิพย์ ประจุคมน์ผล ผู้ช่วย 
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 มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  1.  ประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ เอกชน และ 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับอุดมศึกษา ทั้งบริเวณ 
     ใกล้เคียง ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา และต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและ 
     ต่างประเทศ 
 17.  กำรจัดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ   มีคณะท างาน 
     ประกอบด้วย 
      1.  นางพัชรี ภูนฤมิต หัวหน้า 
      2.  นางสาวชฎารัตน์ ชิวหากาญจน์ ผู้ช่วย 
      3.  นางสาวธัญญานุช อุปนันท์ ผู้ช่วย 
       4.  นางธนารัตน์   พูนพิพัฒน์ ผู้ช่วย 
       5.  นางกมลรัตน์ ไชยสุภา ผู้ช่วย 
       6.  นางพวงทิพย์ ประจุคมน์ผล ผู้ช่วย 
       7.  นางขวัญเรือน มุขดาร์ ผู้ช่วย 
 มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
  1.  ก าหนดนโยบาย วางแผน และร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ 
     และการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพ 
      การศึกษา  ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น 
  2.  นิเทศภาย ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาการเรียนการสอนตามแนวทางการ  
     ปฏิรูปการศึกษา 
  3.  ประสานงานภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ตนสังกัด เพ่ือให้สามารถบริหารงานได้สะดวก   
     คล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 18.  กำรคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถำนศึกษำ  มีคณะท างานประกอบด้วย 
        1.  นางพัชรี ภูนฤมิต หัวหน้า 
        2.  นางสาวชฎารัตน์ ชิวหากาญจน์ ผู้ช่วย 
        3.  นางสาวธัญญานุช อุปนันท์ ผู้ช่วย 
        4.  นางธนารัตน์ พูนพิพัฒน์ ผู้ช่วย 
        5.  นางกมลรัตน์ ไชยสุภา ผู้ช่วย 
        6.  นางพวงทิพย์ ประจุคมน์ผล ผู้ช่วย 
        7.  นางขวัญเรือน มุขดาร์ ผู้ช่วย 
 มีหน้าทีร่ับผิดชอบ  ดังนี้ 
      1.  แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน 
  2.  ประสานงานกลุ่มสาระฯให้ศึกษาและวิเคราะห์คัดเลือกหนังสือเรียนต่าง ๆ ที่มีคุณภาพ    
     สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือใช้เป็นแบบเรียนในการจัดการเรียนการสอนของ 
     แต่ละปีการศึกษา 
  3.  จัดประชุมเพ่ือพิจารณาคัดเลือก 
  4.  เสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาและด าเนินการตามระเบียบ 
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  5.  ประสานงานกลุ่มสาระฯเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดท าหนังสือเรียน หนังสือเสริ ม 
     ประสบการณ์   หนั งสืออ่านประกอบ  แบบฝึกหัด ใบงานและใบความรู้ เพ่ือใช้ 
     ประกอบการ จัดการเรียนการสอน 
  6.  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียนและหนังสือประกอบการเรียน  
     ต่าง ๆ ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
       7.  สรุปรายงานผลการคัดเลือกหนังสือเรียนประจ าปี 
       19.  กำรพัฒนำหลักสูตรและใช้เทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ  มีคณะท างานประกอบด้วย 
       1.  นางธชษภร วุฒิมานพ หัวหน้า 
      2.  นางพวงทิพย์ ประจุคมน์ผล ผู้ช่วย 
      3.  นายณัฏฐ์ภเสฐ   ควรร าพึง ผู้ช่วย 
 มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
  1.  ศึกษา วิเคราะห์ ความจ าเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน     
     และการบริหารงานวิชาการ 
  2.  จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานด้าน 
     วิชาการ 
  3.  ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน 
  4.  ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
     เพ่ือการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล  
      ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น 
  5.  ควบคุม ดูแลรักษา และจัดห้องโสตทัศนศึกษา ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตลอดเวลา 
  6.  ให้บริการและควบคุมดูแลการใช้โสตทัศนูปกรณ์ทุกประเภท 
  7.  ให้บริการถ่ายภาพ ล้าง อัด ขยายภาพ ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
  8.  ควบคุม ดูแล บ ารุงรักษาและซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์ 
  9.  ประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
  10.  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 20.  กำรรับนักเรียน  มีคณะท างานประกอบด้วย 
     1.  นางพัชรี ภูนฤมิต หัวหน้า 
     2.  นางสาวชฎารัตน์    ชิวหากาญจน์ ผู้ช่วย 
     3.  นางพวงทิพย์ ประจุคมน์ผล ผู้ช่วย 
     4.  นางขวัญเรือน        มุขดาร์ ผู้ช่วย 
 มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
  1.  ประสานงานระหว่างสถานศึกษาในการด าเนินการแบ่งเขตพ้ืนที่บริการการศึกษา และ 
     เสนอข้อตกลงให้เขตพ้ืนที่เห็นชอบ 
  2.  ก าหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  3.  ด าเนินการรับนักเรียนตามแผนที่ก าหนด 
  4.  ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา 
     ในการเข้าเรียน 
  5.  ควบคุมดูแลและวางแผนการรับสมัครนักเรียนใหม่ในแต่ละปีการศึกษา 
  6.  จัดท าประกาศการรับสมัคร ระเบียนการ ใบสมัคร และใบมอบตัว 
  7.  จัดสอนปรับพ้ืนฐานแก่นักเรียนที่เข้าใหม่ 
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  8.  จัดปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าใหม่ 
  9.  ประสานงานเรื่องการติดต่อขอย้ายเข้าและลาออก 
 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 
 หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงบประมำณ  นำงสำวชฎำรัตน์  ชิวหำกำญจน์ 
  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   1.  เป็นกรรมการบริหารโรงเรียนโดยต าแหน่ง 
   2.  เป็นที่ปรึกษาหัวหน้าสถานศึกษา 
   3.  เป็นประธานคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 
   4.  ร่วมกับคณะกรรมการบริหารงบประมาณจัดท าปฏิทินกลุ่มบริหารงบประมาณ 
   5.  ประสานงานกับกลุ่มและหัวหน้ากลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ ในโรงเรียน 
   6.  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
   7.  ควบคุมดูแลการจัดท างบประมาณ การเบิกจ่าย การจัดท าบัญชีและการจัดบริหารงาน 
      ด้านการเงินของโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
         8.  ควบคุมการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียน 
          9.  ควบคุมดูแลการประสานงานกลุ่มบริหารงบประมาณท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
         10.  วินิจฉัยและเสนอแนะเก่ียวกับงานท่ีได้รับมอบหมาย 
         11.  ประสานงานกับกลุ่มต่าง ๆ ในการบริหารงานโรงเรียน 
        12.  เป็นหัวหน้าการเงิน 
        13.  วิจัยและประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
        14.  ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินนอกงบประมาณ 
         15.  จัดท าการบริหารงบประมาณให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
        16.  จัดการให้ได้ผลผลิตและผลลัพธ์ไปตามข้อตกลงการให้บริการ 
        17.  สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงบประมาณภาคเรียนละ  1  ครั้ง   
 1.  งำนส ำนักงำน  ประกอบด้วย 
      1.  นางธชษภร วุฒิมานพ หัวหน้า 
      2.  นางสาวชฎารัตน์ ชิวหากาญจน์ ผู้ช่วย 
      3.  นายณัฏฐ์ภเสฐ ควรร าพึง ผู้ช่วย 
  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   1.  วางแผนและด าเนินงานดูแลความเรียบร้อยในส านักงานและห้องผู้บริหาร 
   2.  จัดท าระเบียบวาระการประชุมบันทึกและรายงานการประชุม     
   3.  นิเทศภายในของสถานศึกษา บันทึกการประชุม และนิเทศภายใน  
   4.  ประสานงานภายในและภายนอกฝ่าย   
   5.  ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารทางราชการ   
         6.  ดูแลต้อนรับผู้มาติดต่อกับสถานศึกษา 
 2.  งำนสำรบรรณ  ประกอบด้วย 
      1.  นางธชษภร วุฒิมานพ หัวหน้า 
      2.  นายณัฏฐ์ภเสฐ ควรร าพึง ผู้ช่วย 
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  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   1.  วางแผนและด าเนินงาน ร่าง พิมพ์ แปล และท าส าเนาเอกสาร 
   2.  ลงทะเบียน ค าสั่ง ประกาศ  หนังสือราชการ และหนังสืออ่ืน ๆ    
   3.  เสนอผู้อ านวยการสถานศึกษาพิจารณาสั่งการ      
   4.  แจกจ่ายหนังสือหรือเอกสารให้กับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง        
   5.  ติดตาม ทวงถาม โต้ตอบ จัดส่ง และจัดเก็บหนังสือ เอกสารทางราชการ 
           6.  ท าลายหนังสือเอกสารทางราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ   
      พ.ศ. 2526 
 3.  กำรจัดท ำแผนงบประมำณ  มีคณะท างานประกอบด้วย 
          1.  นางสาวชฎารัตน์    ชิวหากาญจน์ หัวหน้า 
        2.  นางธชษภร วุฒิมานพ ผู้ช่วย 
  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   1.  จัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ  
      สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   2.  งานจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ  
   3.  งานขออนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
   4.  งานขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
   5.  งานรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
   6.  งานตรวจสอบ ติดตามและรายงานผลการใช้งบประมาณ 
   7.  งานตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
   8.  งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา    
   9.  งานปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมายเกี่ยวกับงบประมาณกองทุนเพ่ือการศึกษา 
   10.  งานบริหารทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
   11.  ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 4.  กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรใช้เงินตำมที่ได้รับจัดสรรงบประมำณ  มีคณะท างานประกอบด้วย 
      1.   นางธชษภร วุฒิมานพ หัวหน้า 
       2.  นางสาวชฎารัตน์    ชิวหากาญจน์ ผู้ช่วย 
       3.  นางกมลรัตน์ ไชยสุภา ผู้ช่วย 
       4.  นางอัคคเอ้ือ ปรีชาวาท ผู้ช่วย 
  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   1.  วิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา    
   2.  จัดท าแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ    
   3.  วิเคราะห์ความเหมาะสมของการเสนอของบประมาณ    
   4.  จัดสรร เบิกจ่าย อนุมัติและโอนเงินงบประมาณในสถานศึกษา 
 5.  กำรอนุมัติกำรจ่ำยงบประมำณที่ได้จัดสรร  มีคณะท างานประกอบด้วย 
    1.  นางสาวชฎารัตน์    ชิวหากาญจน์ หัวหน้า 
       2.  นางอัคคเอ้ือ ปรีชาวาท ผู้ช่วย 
       3.  นางธชษภร วุฒิมานพ ผู้ช่วย  
       4.  นางอิงอร นาคศูนย์ ผู้ช่วย 
       5.  นางกนกกาญจน์    พูลพิพัฒน์ ผู้ช่วย 



- 14 - 
 
  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   1.  งานจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
   2.  งานขออนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
   3.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 6.  กำรขอโอนและกำรเปลี่ยนแปลงงบประมำณ  มีคณะท างานประกอบด้วย 
   1.  นางสาวชฎารัตน์    ชิวหากาญจน์ หัวหน้า 
       2.  นางอัคคเอ้ือ ปรีชาวาท ผู้ช่วย 
       3.  นางธชษภร วุฒิมานพ ผู้ช่วย  
       4.  นางอิงอร  นาคศูนย์ ผู้ช่วย 
       5.  นางกนกกาญจน์    พูลพิพัฒน์ ผู้ช่วย 
  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   1.  งานขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
   2.  งานรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
   3.  งานตรวจสอบ ติดตามและรายงานผลการใช้งบประมาณ 
   4.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 7.  กำรรำยงำนผลเบิกจ่ำยงบประมำณ  มีคณะท างานประกอบด้วย 
       1.  นางสาวชฎารัตน์    ชิวหากาญจน์ หัวหน้า 
      2.  นางอัคคเอ้ือ ปรีชาวาท ผู้ช่วย 
       3.  นางธชษภร วุฒิมานพ ผู้ช่วย  
       4.  นางอิงอร             นาคศูนย์ ผู้ช่วย 
       5.  นางกนกกาญจน์    พูลพิพัฒน์ ผู้ช่วย 
  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้  
   1.  รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
   2.  รายงานประเภทเงินคงเหลือ 
      3.  รายงานประเภทเงินคงเหลือ 
   4.  รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ณ วันสิ้นเดือน 
   5.  รายงานรับจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาภายใน  30  วัน  
      นับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
    6.  รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน   
   7.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 8.  กำรตรวจสอบติดตำมและรำยงำนกำรใช้งบประมำณ  มีคณะท างานประกอบด้วย     
      1.  นางธชษภร วุฒิมานพ หัวหน้า 
      2.  นางสาวชฎารัตน์ ชิวหากาญจน์ ผู้ช่วย 
      3.  นายณัฐดนัย สายวิจิตร ผู้ช่วย 
      4.  นางอัคคเอ้ือ ปรีชาวาท ผู้ช่วย 
  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   1.  ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล 
   2.  รายงานผลการใช้งบประมาณและผลการด าเนินงานในสถานศึกษา  
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 9.  กำรตรวจสอบติดตำมและรำยงำนกำรใช้ผลผลิตจำกงบประมำณ  มีคณะท างานประกอบด้วย 
       1.  นางสาวชฎารัตน์ ชิวหากาญจน์ หัวหน้า 
      2.  นางอัคคเอ้ือ ปรีชาวาท ผู้ช่วย 
     3.  นางพัชรี ภูนฤมิต ผู้ช่วย 
      4.  นางธชษภร วุฒิมานพ ผู้ช่วย 
      5.  นายณัฐดนัย สายวิจิตร ผู้ช่วย 
  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   1.  วางแผน จัดท าและรายงานการด าเนินงานระบบควบคุมภายในตามระเบียบ   
      คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน   
      พ.ศ. 2544     
 10.  กำรระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนเพื่อกำรศึกษำ  มีคณะท างานประกอบด้วย 
              1.  นางสาวชฎารัตน์ ชิวหากาญจน์ หัวหน้า 
      2.  นางอิงอร นาคศูนย์ ผู้ช่วย 
     3.  นางพัชรี ภูนฤมิต ผู้ช่วย  
  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   1.  ส ารวจข้อมูลวางแผนและด าเนินงานการระดมทุนการศึกษาจากแหล่งต่าง ๆ  
   2.  จัดสรรเงินทุนการศึกษาตามวัตถุประสงค์     
   3.  ด าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
 11.  กำรปฏิบัติงำนอ่ืนใดที่ได้รับมอบหมำยเกี่ยวกับกองทุนเพื่อกำรศึกษำ  มีคณะท างานประกอบด้วย 
      1.  นางสาวชฎารัตน์ ชิวหากาญจน์ หัวหน้า 
      2.  นางอิงอร นาคศูนย์ ผู้ช่วย 
  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   1.  ส ารวจจัดท าแผนและด าเนินงานการระดมทรัพยากรทางการศึกษาตามระเบียบการระดม 
      เงินทุนเพ่ือการศึกษา วางระบบการใช้ทรัพยากร ร่วมกับบุคคล และหน่วยงานทั้งภาครัฐ 
      และเอกชน อย่างมีประสิทธิภาพ    
 12.  กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ  มีคณะท างานประกอบด้วย 
        1.  นางสาวชฎารัตน์ ชิวหากาญจน์ หัวหน้า 
        2.  นางพัชรี ภูนฤมิต ผู้ช่วย 
        3.  นางอิงอร นาคศูนย์ ผู้ช่วย 
  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   1.  ส ารวจ ปัญหา จัดระบบส่งเสริม สนับสนุน อ านวยความสะดวก ในการบริหารงานของ  
      สถานศึกษาทุกด้าน           
   2.  ติดตามประเมินผลการด าเนินงานให้เกิดความคล่องตัว ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ       
 13.  กำรวำงแผนพัสดุ  มีคณะท างานประกอบด้วย 
      1.  นางอิงอร นาคศูนย์  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
      2.  นางกนกกาญจน์ พูลพิพัฒน์ เจ้าหน้าที่พัสดุ 
  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   1. จัดท าระบบฐานข้อมูลระบบสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
   2. จัดหาก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ      
   3. จัดซื้อ จัดจ้าง ควบคุมดูแล บ ารุงรักษา จ าหน่าย ตรวจสอบและรายงานให้เป็นปัจจุบัน 
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 14.  กำรก ำหนดรูปแบบรำยกำร หรือคุณลักษณะเฉพำะของครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้ำงที่ใช้เงิน  
    งบประมำณ  มีคณะท างานประกอบด้วย 
       1.  นางสาวชฎารัตน์ ชิวหากาญจน์ หัวหน้า 
      2.  นางกมลรัตน์ ไชสุภา  ผู้ช่วย  
      3.  นางอิงอร  นาคศูนย์ ผู้ช่วย 
      4.  นางกนกกาญจน์ พูลพิพัฒน์ ผู้ช่วย 
 15.  กำรพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศเพื่อกำรจัดท ำจัดหำพัสดุ  มีคณะท างานประกอบด้วย 
      1.  นางสาวชฎารัตน์ ชิวหากาญจน์ หัวหน้า 
      2.  นางธชษภร วุฒิมานพ ผู้ช่วย 
      3.  นางอิงอร  นาคศูนย์ ผู้ช่วย 
      2.  นางกนกกาญจน์ พูลพิพัฒน์ ผู้ช่วย 
             มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   1.  จัดท าบัญชีรับ - จ่ายพัสดุประจ าวัน 
   2.  จัดท าบัญชีแยกประเภทพัสดุตามรหัสที่ก าหนด 
   3.  จัดท าระบบการเบิกจ่ายของใช้ต่าง ๆ ให้บริการความสะดวกแก่บุคลากรผู้มีความประสงค์ 
       จะใช้ 
   4.  จัดเก็บรักษาหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการรับพัสดุประจ าวัน 
   5.  ตรวจสอบรายการ และจ านวนสิ่งของที่จ าเป็นต้องใช้เป็นประจ าแล้วแจ้งความประสงค์ต่อ 
      งานจัดซื้อเพ่ือด าเนินจัดหาต่อไป 
   6.  ตรวจรับสินค้าตามใบสั่งซื้อ 
   7.  ส่งใบเบิกพัสดุที่ฝ่ายต่าง ๆ น ามาเบิกให้งานบัญชีเพื่อลงบัญชีและตัดงบประมาณ 
   8.  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับราคาต้นทุนของพัสดุและอุปกรณ์ที่อยู่ในคลังพัสดุแก่หน่วยงานต่าง ๆ  
   9.   ตรวจนับสินค้าคงเหลือประจ าเดือนและประจ าปีส่งงานบัญชี 
   11.  จัดท าทะเบียนสินทรัพย์ แยกตามประเภทและสถานที่ที่จัดเก็บ โดยแยกประเภท   
          สินทรัพย์ และรหัสสินทรัพย์     
   12.  จัดท าใบรายงานการซื้อสินทรัพย์ประจ าเดือน 
   13.  ส ารวจยอดครุภัณฑ์ และท าทะเบียนสินทรัพย์ที่มีอยู่ทั้งสิ้นทุกประเภท 
   14.  ท าการลงทะเบียนสินทรัพย์ที่รับเข้าก่อนแจกจ่ายไปตามหน่วยงานต่าง ๆ 
   15.  ท ารายงานการส ารวจครุภัณฑ์ประจ าปี 
   16.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 16.  กำรจัดหำพัสดุ  มีคณะท างานประกอบด้วย 
      1.  นางสาวชฎารัตน์ ชิวหากาญจน์ หัวหน้า 
      2.  นางกมลรัตน์ ไชสุภา  ผู้ช่วย 
      3.  นางอิงอร  นาคศูนย์ ผู้ช่วย 
      4.  นางกนกกาญจน์ พูลพิพัฒน์ ผู้ช่วย 
           มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   1.  ประสานงานด้านการจัดซื้อตามหนังสือขออนุมัติด าเนินการ ตามโครงการของหน่วยงาน  
       ต่าง ๆ 
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   2.  เก็บและรวบรวมข่าวสารที่จ าเป็นต่อการจัดซื้อ ได้แก่ ราคาพัสดุ สินค้าคงคลัง อัตราการ  
       ใช้แหล่งขาย คุณลักษณะเฉพาะ และข้อมูลที่เกี่ยวกับพัสดุ เช่น แคตตาล็อก วิธีใช้ 
       ส่วนประกอบ วิธีการผลิต ฯลฯ 
   3.  การพิจารณาความจ าเป็นในการจัดซื้อ รวมทั้งรายละเอียดพัสดุที่ใช้ทดแทนกันได้ 
   4.  จัดหา และจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การเรียน หรือสินค้าต่าง ๆ ให้เพียงพอกับความต้องการ  
       และทันสมัย 
   5.  ตรวจสอบราคา เปรียบเทียบราคา และมีการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามขั้นตอน หรือใช้ข้อมูลใน  
       การจัดซื้อใน กรณีท่ีมีการจัดซื้อในรูปคณะกรรมการ 
   6.  จัดท าและตรวจสอบเอกสารในการสั่งซื้อตลอดจนตกลงเรื่องเครดิต เงื่อนไขในการช าระ  
      เงินกับร้านค้า 
   7.  รวบรวมเอกสารหลักฐานในการสั่งซื้อและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบส่งของ โดยแนบ  
      หลักฐานใบสั่งซื้อ ของแต่ละหน่วยงานและใบส่งสินค้า มาพร้อมใบวางบิล ส่งการเงินเพ่ือ 
       ท าเรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายตามข้ันตอน ต่อไป 
   8.  ด าเนินการซื้อ 
              8.1  รับใบขอสั่งซื้อ หรือใบเบิกจากหัวหน้าฝ่าย / หมวด / งาน 
       8.2  ในกรณีที่รายการที่มีอยู่ในคลังพัสดุ ให้ทางผู้ท าหน้าที่ดู แลการเบิกพัสดุเป็นผู้ 
          ด าเนินงานในการจ่ายให้กับหน่วยงานที่ต้องการภายใน 1 วัน 
       8.3  ในกรณีที่รายการพัสดุไม่มีในคลังพัสดุ หน่วยงานจัดซื้อต้องด าเนินการ โดยสอบถาม 
          รายละเอียดกับหน่วยงานที่ต้องการ พร้อมทั้งท าใบสั่งซื้อเสนอหัวหน้าฝ่ายธุรการ 
          การเงินรับทราบ เสนอ ผู้อ านวยการอนุมัติซื้อและท าการสั่งซื้อ โดยอยู่ ใน 
            งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติไว้ 
       8.4  การรับพัสดุให้รับได้ภายใน  3  วัน หลังจากวันรับใบขอสั่งซื้อจากหน่วยงานต่าง ๆ 
       8.5  ในกรณีที่สินค้าหรือพัสดุที่หน่วยงานต้องการเป็นชนิดที่ไม่มีในท้องตลาดต้องสั่งท า 
          เช่น การ จัดพิมพ์เอกสารต่าง ๆ เป็นงานที่ต้องใช้เวลา การรับพัสดุจะได้รับเมื่อใด 
           จะแจ้งให้ทราบหลังจากหน่วยงานจัดซื้อตกลงกับผู้รับจ้างแล้ว 
     8.6  ในกรณีที่งานจัดซื้อไม่สามารถไปซื้อพัสดุให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ได้ มอบหมายให้ 
            หน่วยงานนั้นไปจัดซื้อเอง และงานจัดซื้อเป็นผู้ตรวจเช็คพัสดุอีกครั้งหนึ่ง 
   9.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  17.  กำรควบคุมดูแล บ ำรุงรักษำและจ ำหน่ำยพัสดุ  มีคณะท างานประกอบด้วย 
       1. นางสาวชฎารัตน์ ชิวหากาญจน์ หัวหน้า 
      2.  นางกมลรัตน์ ไชยสุภา ผู้ช่วย 
      3.  นางอิงอร นาคศูนย์ ผู้ช่วย 
      2.  นางกนกกาญจน์ พูลพิพัฒน์ ผู้ช่วย 
           มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   1.  ตรวจรับสินค้าตามใบส่งของจากร้านค้า 
   2.  ลงทะเบียนสินทรัพย์ที่รับเข้า ก่อนแจกจ่ายไปตามหน่วยงานต่าง ๆ 
   3.  เก็บรักษาสินทรัพย์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ตามทะเบียนสินทรัพย์ 
   4.  ประสานกับงานจัดซื้อ กรณีโรงเรียนต้องการพัสดุ อุปกรณ์เร่งด่วน 
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   5.  จัดท าทะเบียนสินทรัพย์แยกตามประเภท และสถานที่จัดเก็บ โดยแยกประเภทสินทรัพย์ 
      และรหัส สินทรัพย์ 
   6.  จัดท าใบรายการซื้อสินทรัพย์ประจ าเดือน 
   7.  ร่วมกับฝ่ายบริการ ตรวจสอบยอดสินทรัพย์อย่างน้อยปีละ  2  ครั้ง และปรับปรุง 
      ทะเบียนสินทรัพย์ที่มีอยู่จริง 
   8.  ตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ตามใบแจ้งจ าหน่ายจากฝ่ายบริหารหรือหน่วยงานอื่น ๆ 
   9.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 18.  กำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สิน  มีคณะท างานประกอบด้วย 
        1.  นางสาวชฎารัตน์ ชิวหากาญจน์ หัวหน้า 
      2.  นางอัคคเอ้ือ ปรีชาวาท ผู้ช่วย 
     3.  นางธชษภร วุฒิมานพ ผู้ช่วย 
   มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   1.  รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนช่วงเวลาที่ก าหนด คือ วันจันทร์  - ศุกร์ เวลา  07.00  - 
       17.00  น. วันเสาร์ เวลา  08.30 - 16.00  น. 
   2.  รับเงินประเภทอ่ืน ๆ จากผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามแผนกต่าง ๆ 
   3.  บันทึกรายการได้ต่าง ๆ พร้อมท าใบสรุป และตรวจสอบยอดเงินทุกสิ้นวันให้ตรงกับ 
      ใบเสร็จรับเงินประจ าวัน   ให้ถูกต้องตรงกัน 
   4.  ตรวจสอบเงินรายรับให้ตรงยอดสรุปจาก งาน โครงการของฝ่ายต่าง ๆ 
   5.  จัดท าใบสรุปยอดรายรับประจ าวัน และน าฝากธนาคาร 
   6.  ท าบัญชีแยกประเภทรายรับเพื่อการติดตามทวงถาม 
   7.  ออกหนังสือติดตามทวงถามนักเรียนและผู้ปกครอง ในการค้างค่าธรรมเนียมการศึกษา 
      และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ  
   8.  จัดเก็บเอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการรับเงินให้เป็นระเบียบและตามล าดับ  
      สามารถตรวจสอบได้ 
   9.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 19.  กำรเบิกเงินจำกคลัง  มีคณะท างานประกอบด้วย 
      1.  นางอัคคเอ้ือ ปรีชาวาท เจ้าหน้าที่การเงิน 
      2.  นางสาวชฎารัตน์ ชิวหากาญจน์ ผู้ช่วย 
      3.  นางธชษภร วุฒิมานพ ผู้ช่วย 
  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   1.  บัญชีการเงิน รายงานทางการเงินและงบการเงิน   
   2.  จัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน    
   3.  รายงานการเงินและบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 
    4.  การเบิก - จ่ายเงินทุกประเภทให้ถูกต้องตามระเบียบ 
 20.  กำรรับเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรจ่ำยเงิน  มีคณะท างานประกอบด้วย 
      1.  นางอัคคเอ้ือ ปรีชาวาท เจ้าหน้าที่การเงิน 
      2.  นางสาวชฎารัตน์ ชิวหากาญจน์ ผู้ช่วย 
      3.  นางธชษภร วุฒิมานพ ผู้ช่วย 
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      4.  คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน    
     1.  นางธชษภร  วุฒิมานพ  ประธานกรรมการ  (ถือกุญแจดอกที่ 1) 
     2.  นางกนกกาญจน ์ พูลพิพัฒน์  กรรมการ  (ถือกุญแจดอกที่ 2) 
     3.  นางอัคคเอ้ือ     ปรีชาวาท  กรรมการ  (ถือกุญแจดอกที่ 3) 
     4.  นางสาวชฎารัตน์      ชิวหากาญจน์  กรรมการส ารอง 
  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
    1.  บัญชีการเงิน รายงานทางการเงินและงบการเงิน   
   2.  จัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน    
         3.  รายงานการเงินและบัญชีให้เป็นปัจจุบัน จัดท าทะเบียนคุมการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา 
    4.  การเบิก – จ่ายเงินทุกประเภทให้ถูกต้องตามระเบียบ 
   5.  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ใบส าคัญ การเบิกจ่ายเงินทุกประเภทจัดท าฎีกาเบิกจ่าย 
      เงินเดือน เงินค่าจ้าง เงินสวัสดิการต่าง ๆ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ  
   6.  น าส่งเงิน โอนเงิน การกักเงินไว้เบิกเหลื่อมปีตามวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 21.  กำรน ำเงินส่งคลัง  มีคณะท างานประกอบด้วย 
      1.  นางอัคคเอ้ือ ปรีชาวาท เจ้าหน้าที่การเงิน 
      2.  นางสาวชฎารัตน์ ชิวหากาญจน์ ผู้ช่วย 
      3.  นางธชษภร วุฒิมานพ ผู้ช่วย 
  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   1.  บัญชีการเงิน รายงานทางการเงินและงบการเงิน   
   2.  จัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน    
   3.  รายงานการเงินและบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 
 22.  กำรจัดท ำบัญชีกำรเงิน  มีคณะท างานประกอบด้วย 
      1.  นางธชษภร  วุฒิมานพ หัวหน้า 
      2.  คณะกรรมการตรวจสอบบัญชี 
     2.1.  นายณัฐดนัย  สายวิจิตร  ประธานกรรมการ 
     2.2.  นางอิงอร      นาคศูนย์  กรรมการ 
  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   1.  จัดท าบัญชีการเงิน รายงานทางการเงินและงบการเงิน   
   2.  จัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน    
        3.  รายงานการเงินและบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 
 23.  กำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินและงบกำรเงิน  มีคณะท างานประกอบด้วย 
          1.  นางอัคคเอ้ือ ปรีชาวาท หัวหน้า 
        2.  นางสาวชฎารัตน์ ชิวหากาญจน์ ผู้ช่วย 
        3.  นางธชษภร วุฒิมานพ ผู้ช่วย 
        4.  นางอิงอร นาคศูนย์ ผู้ช่วย 
        5.  นางกนกกาญจน์ พูลพิพัฒน์ ผู้ช่วย 
  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   1.  เบิกจ่ายเงินงบประมาณประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
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   2.  จัดท าบัญชีประจ าวันให้ครอบคลุมการรับ – จ่ายเงินทุกประเภทและสรุปรายการบันทึก 
      บัญชีทุกวันท าการ 
   3.  ตรวจสอบความถูกต้องของเงินสด และเงินฝากธนาคารตามรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
      และงบยอดเงินฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภททั่วไป 
   4.  จัดท ารายงายประจ าเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกัดตามระยะเวลาที่ก าหนด 
   5.  จัดท ารายงานประจ าปี โดยจัดท างบแสดงฐานะการเงิน ส่งให้คณะกรรมการการศึกษาขั้น 
      พ้ืนฐานผ่านเขตพ้ืนที่การศึกษา และจัดส่งส านักงานตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชีกลาง 
      ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
   6.  ด าเนินการเกี่ยวกับการเบิกเงิน การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การน าส่งเงิน  
      การโอนเงินการกันเงินไว้ เบิกเหลื่อมปี  โดยให้ เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่ 
      กระทรวงการคลัง ก าหนด 
 24.  กำรจัดท ำหรือจัดหำแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรำยงำน  มีคณะท างานประกอบด้วย 
          1.  นางอัคคเอ้ือ ปรีชาวาท หัวหน้า 
        2.  นางสาวชฎารัตน์ ชิวหากาญจน์ ผู้ช่วย 
        3.  นางธชษภร วุฒิมานพ ผู้ช่วย 
        4.  นางอิงอร นาคศูนย์ ผู้ช่วย 
        5.  นางกนกกาญจน์ พูลพิพัฒน์ ผู้ช่วย 
  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   1.  จัดท าบัญชีการเงินทั้งงบประมาณและเงินรายได้สถานศึกษาตามระเบียบบัญชี 
   2.  จัดท ารายงานการเงินและงบการเงิน 
   3.  เก็บรักษาใบเสร็จท าบัญชีควบคุมการใช้ใบเสร็จ 
   4.  จัดท าบัญชีทะเบียนและรายงานทุกไตรมาส 
   5.  ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
   6.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  นำงอิงอร  นำคศูนย์ 
           มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   1.  เป็นกรรมการการบริหารโรงเรียนโดยต าแหน่ง 
   2.  เป็นที่ปรึกษาหัวหน้าสถานศึกษา และนิเทศงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
   3.  เป็นประธานกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคลโดยต าแหน่ง 
   4.  ด าเนินให้มีคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
   5.  ร่วมกับคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคลจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มบริหาร 
      งานบุคคล 
   6.  จัดให้มีการวบรวมข้อมูลสถิติที่เก่ียวข้องกับกลุ่มบริหารงานบุคคลให้เป็นปัจจุบัน 
   7.  จัดให้มีเวรประจ าวัน เวรรักษาการสถานที่ราชการ ทั้งกลางวันและกลางคืน 
   8.  รวบรวมและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มเพ่ือเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือ 
      พิจารณาผลงาน 
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   9.  สนับสนุน ส่งเสริม การประกันคุณภาพการศึกษา 
   10.  วางแผนและแบ่งความรับผิดชอบให้หัวหน้างานเตรียมความพร้อมในเรื่องการประเมิน  
        โรงเรียนเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขององค์กรภายใน – ภายนอก 
   11.  บริหารงานบุคคลถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
   12.  ส่งเสริม สร้างขวัญก าลังใจบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ มีจิตส านึกในการ 
         ปฏิบัติงานเต็ม ศักยภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
   13.  สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ปีละ  2  ครั้ง 
   14.  งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
 รองหัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  นำยณัฏฐ์ภเสฐ  ควรร ำพึง 
  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   1.  ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล กรณีที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลไม่   
      อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือหัวหน้ากลุ่มมอบหมายให้ปฏิบัติ 
   2.  ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระเบียบ แนวทางในการปรับปรุงการด าเนินการของกลุ่มต่อ   
       หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
   3.  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 1.  กำรวำงแผนอัตรำก ำลัง  มีคณะท างานประกอบด้วย 
   1.  นางพัชรี ภูนฤมิต หัวหน้า 
   2.  นางอิงอร นาคศูนย์ ผู้ช่วย 
   3.  นางสาวชฎารัตน์ ชิวหากาญจน์ ผู้ช่วย 
   มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
         1.  วิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลัง 
      2.  ก าหนดต าแหน่ง ขอเลื่อนต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะของข้าราชการครู 
      3.  ด าเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จ้างลูกจ้างประจ าและชั่วคราว 
   4.  แต่งตั้ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การรักษาราชการแทนและ 
        รักษาการในต าแหน่ง 
 2.  กำรวำงแผนจัดสรรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  มีคณะท างานประกอบด้วย 
        1.  นางพัชรี ภูนฤมิต หัวหน้า 
        2.  นางอิงอร นาคศูนย์ ผู้ช่วย 
        3.  นางสาวชฎารัตน์ ชิวหากาญจน์ ผู้ช่วย 
       4.  นายณัฏฐ์ภเสฐ    ควรร าพึง ผู้ช่วย 
              มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   ๑.  วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา 
   ๒.  จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยความ     
      เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
   ๓. น าเสนอแผนอัตราก าลังเพ่ือขอความเห็นชอบต่อ อ.ก.ค.ศ.  เขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๔. น าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
   ๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 3.  งำนเวรยำมและครูเวรประจ ำวัน  ประกอบด้วย 
        1.  นายณัฐดนัย สายวิจิตร หัวหน้า 
        2.  นางอิงอร นาคศูนย์ ผู้ช่วย 
        3.  นางธชษภร วุฒิมานพ ผู้ช่วย  
  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   1.  จัดหน้าที่รับผิดชอบการอยู่ เวรยามสถานที่ราชการทั้ งกลางวัน กลางคืน และเวร 
      วันหยุดราชการ 
   2.  จัดผู้อยู่เวรทดแทนในกรณีที่ไม่ได้มาปฏิบัติหน้าที่เวร เดือนละครั้ง 
   3.  อนุมัติให้มีการเปลี่ยนเวรหรือมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน 
   4.  จัดเตรียมอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัย และบรรเทาสาธารณภัย 
   6.  ดูแลอุปกรณ์และเครื่องนอนในห้องเวรยามในเรื่องการบรรเทาสาธารณภัย 
   7.  จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมหรือให้ความรู้เรื่องการบรรเทาสาธารณภัย 
   8.  รวบรวมและสรุปข้อมูลการอยู่เวรยามเดือนละครั้ง 
     งำนครูเวรประจ ำวัน  ปฏิบัติหน้ำที่จันทร์ - วันศุกร์  ดังนี้ 
     เวรประจ ำวันจันทร์  ประกอบด้วย 
     1.  นางสาวชฎารัตน์    ชิวหากาญจน์  หัวหน้า 
     2.  นางธชษภร           วุฒิมานพ  รองหัวหน้า 
     3.  นางกนกกาญจน์    พูลพิพัฒน์  ผู้ช่วย  
     เวรประจ ำวันอังคำร  ประกอบด้วย 
     1.  นางอัคคเอ้ือ  ปรีชาวาท  หัวหน้า  
     2.  นางกมลรัตน์  ไชยสุภา  รองหัวหน้า 
     เวรประจ ำวันพุธ  ประกอบด้วย 
     1.  นางธนารัตน์       พูนพิพัฒน์  หัวหน้า 
     2.  นางอิงอร           นาคศูนย์  รองหัวหน้า  
     3.  นายณัฏฐ์ภเสฐ    ควรร าพึง  ผู้ช่วย  
     เวรประจ ำวันพฤหัสบดี  ประกอบด้วย 
     1.  นางพวงทิพย์       ประจุคมน์ผล  หัวหน้า 
     2.  นางขวัญเรือน      มุขดาร์  รองหัวหน้า 
     เวรประจ ำวันศุกร์  ประกอบด้วย  
     1.  นายณัฐดนัย  สายวิจิตร  หัวหน้า 
     2.  นางพัชรี  ภูนฤมิต  รองหัวหน้า  
     2.  นางสาวธัญญานุช  อุปนันท์  ผู้ช่วย 
    มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
     ดูแลควำมเรียบร้อยประจ ำวัน 
     1.  ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของนักเรียนแต่ละวัน 
     2.  รับแจ้งของหาย แจ้งความปัญหาต่าง ๆ 
     3.  อนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนรับนักเรียนหน้าประตู 
     4.  รับนักเรียนตอนเช้าหน้าประตูโรงเรียน 
     5.  รับการท าความเคารพจากนักเรียน 
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     6.  ดูแลความเรียบร้อยของเครื่องแบบนักเรียน 
     7.  ดูแลความปลอดภัยในการลงรถโดยสาร การข้ามถนน 
             พิธีกรหน้ำเสำธง 
     1.  ดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนขณะเข้าแถวก่อนท าพิธี 
     2.  จัดหัวข้อการอบรมนักเรียนประจ าวัน 
     3.  ประกาศข่าว แจ้งเรื่องต่าง ๆ ให้นักเรียนทราบ 
     ส่งนักเรียนในตอนเย็น 
     1.  ปล่อยนักเรียนเป็นแถวพบครูที่ปรึกษาปล่อยและส่งนักเรียนกลับบ้าน 
     2.  ส่งนักเรียนกลับบ้านตอนเย็นบริเวณหน้าประตูโรงเรียน 
     3.  จัดรถรับ - ส่งนักเรียนในการเดินทางกลับบ้านแต่ละระยะ 
           4.  ดูแลความปลอดภัยในการโดยสารรถโดยสารรถ การข้ามถนน 
     ดูแลควำมสะอำดเรียบร้อยของบริเวณพื้นที่ อำคำร ห้องน้ ำห้องส้วม โรงอำหำร 
     1.  ดูแลนักเรียนท าความสะอาดบริเวณพ้ืนที่ทุกพ้ืนที่  อาคาร  โรงอาหาร ห้องน้ า 
            ห้องส้วม และพ้ืนที่บริเวณหน้าโรงเรียนในช่วงและเย็น 
     2.  ดูแลการรับประทานอาหารของนักเรียนช่วงพักกลางวัน 
     3.  ดูแลการใช้ห้องน้ าห้องส้มของนักเรียน 
 4.  กำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง  มีคณะท างานประกอบด้วย 
        1.  นางอิงอร นาคศูนย์ หัวหน้า 
        2.  นางพัชรี ภูนฤมิต ผู้ช่วย 
        3.  นางสาวชฎารัตน์ ชิวหากาญจน์ ผู้ช่วย 
       4.  นายณัฏฐ์ภเสฐ    ควรร าพึง ผู้ช่วย 
  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
        ๑.  รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ ค าสั่ง แนวปฏิบัติต่าง ๆ 
        ๒.  จัดท าแบบฟอร์มเกี่ยวกับการสรรหาเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ 
        บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษากรณีได้รับมอบอ านาจจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่ 
        การศึกษาไว้บริการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
        ๓.  จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ 
       บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษากรณีได้รับมอบอ านาจจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่ 
      การศึกษา 
     ๔.  ด าเนินการสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกในกรณีจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  
       ในต าแหน่งครูผู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนในสถานศึกษา ให้ด าเนินการตาม 
        หลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
   ๕.  การบรรจุแต่งตั้งผู้ช านาญการหรือผู้เชี่ยวชาญระดับสูงสถานศึกษาเสนอเหตุผลและความ 
       จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการเรียนการสอนของสถานศึกษาไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือขอ 
       ความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา และขออนุมัติต่อ ก.ค.ศ.เมื่อ ก.ค.ศ. 
       อนุมัติแล้วให้สถานศึกษาด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งวิทยฐานะและให้ได้รับ  
      เงินเดือนตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
   ๖.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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 5.  กำรเปลี่ยนต ำแหน่งให้สูงขึ้น กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
       มีคณะท างานประกอบด้วย 
        1.  นางอิงอร นาคศูนย์ หัวหน้า 
        2.  นางพัชรี ภูนฤมิต ผู้ช่วย 
        3.  นางสาวชฎารัตน์   ชิวหากาญจน์ ผู้ช่วย 
  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   ๑.  รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ ค าสั่ง แนวปฏิบัติต่าง ๆ 
   ๒.  จัดท าแบบฟอร์มเกี่ยวกับการย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไว้บริการ  
       ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ๓.  เสนอค าร้องขอย้ายไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือด าเนินการน าเสนอ อ.ก.ค.ศ.  
       เขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพิจารณาอนุมัติของผู้ประสงค์ย้ายและรับย้ายแล้วแต่กรณี 
   ๔.  บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับย้ายมาจากสถานศึกษาอ่ืน 
      ในเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน ส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและ 
       บุคลากรทางการศึกษา 
   ๕.  รายงานการบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลประวัติส่วนตัวไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือ 
       จัดท าทะเบียนประวัติต่อไป 
   ๖.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 6.  กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเลื่อนชั้นเงินเดือน  มีคณะท างานประกอบด้วย 
        1.  นางสาวชฎารัตน์ ชิวหากาญจน์ หัวหน้า 
        2.  นางพัชรี ภูนฤมิต ผู้ช่วย 
        3.  นายณัฐดนัย สายวิจิตร ผู้ช่วย 
       4.   นางอิงอร นาคศูนย์ ผู้ช่วย 
  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   ๑.  รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ ค าสั่ง แนวปฏิบัติต่าง ๆ   
   ๒.  เตรียมเอกสารการพิจารณาความดีความชอบเพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณาความดี 
       ความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา 
   ๓.  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากร 
       ทางการศึกษา 
   ๔.  ร่าง/พิมพ์รายงานการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบด าเนินการ 
      ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
   ๕.  รายงานการพิจารณาความดีความชอบเสนอผู้อ านวยการสถานศึกษาลงนาม และเสนอไปยัง  
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๖.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 7.  กำรลำทุกประเภท  มีคณะท างานประกอบด้วย 
        1.  นางอิงอร นาคศูนย์ หัวหน้า 
       2.  นางสาวชฎารัตน์ ชิวหากาญจน์ ผู้ช่วย 
    มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
       1.  จัดท าบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการ 
      2.  เครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการ 
      3.  แบบอ่ืนตามที่เห็นสมควรได้ 
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 8.  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  มีคณะท างานประกอบด้วย 
        1.  นางสาวชฎารัตน์ ชิวหากาญจน์ หัวหน้า 
        2.  นางพัชรี ภูนฤมิต ผู้ช่วย 
       3.  นายณัฐดนัย สายวิจิตร ผู้ช่วย 
       4.   นางอิงอร           นาคศูนย์ ผู้ช่วย 
  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   1.  คณะกรรมการประเมินครูทุกคนตามแบบประเมินที่ก าหนดให้ 
   2.  น าคะแนนที่ได้ เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาตามความเหมาะสม ตามเกณฑ์ที่    
       ก าหนด เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
 9.  กำรด ำเนินทำงวินัยและกำรลงโทษ  มีคณะท างานประกอบด้วย 
        1.  นางอิงอร นาคศูนย์ หัวหน้า 
        2.  นางพัชรี ภูนฤมิต ผู้ช่วย 
        3.  นายณัฐดนัย สายวิจิตร ผู้ช่วย 
      4.  นางสาวชฎารัตน์ ชิวหากาญจน์ ผู้ช่วย 
  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   ๑.  รวบรวมและเผยแพร่ กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เก่ียวข้อง 
   ๒.  ด าเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์  
   ๓.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 10.  กำรสั่งพักรำชกำรและกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน  มีคณะท างานประกอบด้วย 
        1.  นางอิงอร นาคศูนย์ หัวหน้า 
        2.  นางพัชรี ภูนฤมิต ผู้ช่วย 
        3.  นายณัฐดนัย สายวิจิตร ผู้ช่วย 
       4.  นางสาวชฎารัตน์ ชิวหากาญจน์ ผู้ช่วย 
  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
       ๑.  รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ ค าสั่ง แนวปฏิบัติต่าง ๆ  
       ๒.  ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการแห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและ 
       บุคลากรทางการศึกษาก าหนด 
      ๓.  รายงานผลการด าเนินงานไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      ๔.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 11.  กำรรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยและกำรลงโทษ  มีคณะท างานประกอบด้วย 
        1.  นางอิงอร นาคศูนย์ หัวหน้า 
        2.  นางพัชรี ภูนฤมิต ผู้ช่วย 
        3.  นายณัฐดนัย สายวิจิตร ผู้ช่วย 
      4.  นางสาวชฎารัตน์ ชิวหากาญจน์ ผู้ช่วย 
  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
       ๑.  รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ ค าสั่ง แนวปฏิบัติต่าง ๆ  
       ๒.  ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการแห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและ   
      บุคลากรทางการศึกษาก าหนด 
      ๓.  รายงานผลการด าเนินงานไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      ๔.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 12.  กำรอุทธรณ์และกำรร้องทุกข์  มีคณะท างานประกอบด้วย 
        1.  นางอิงอร นาคศูนย์ หัวหน้า 
        2.  นางพัชรี ภูนฤมิต ผู้ช่วย 
        3.  นายณัฐดนัย สายวิจิตร ผู้ช่วย 
       4.   นางสาวชฎารัตน์ ชิวหากาญจน์ ผู้ช่วย 
  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
       ๑.  รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ ค าสั่ง แนวปฏิบัติต่าง ๆ  
       ๒.  ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการแห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและ   
       บุคลากรทางการศึกษาก าหนด 
       ๓.  รายงานผลการด าเนินงานไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       ๔.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 13.  กำรออกจำกรำชกำร  มีคณะท างานประกอบด้วย 
          1.  นางอิงอร นาคศูนย์ หัวหน้า 
        2.  นางพัชรี ภูนฤมิต ผู้ช่วย 
        3.  นายณัฐดนัย สายวิจิตร ผู้ช่วย 
     4.  นางสาวชฎารัตน์ ชิวหากาญจน์ ผู้ช่วย 
  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
      ๑.  รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เก่ียวข้อง 
   ๒.  ด าเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เก่ียวข้อง 
   ๓.  รายงานการอนุญาตการลาออกไปยัง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๔.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 14.  กำรจัดระบบและกำรจัดท ำทะเบียนประวัติ  มีคณะท างานประกอบด้วย 
        1.  นางอิงอร นาคศูนย์ หัวหน้า 
        2.  นายณัฏฐ์ภเสฐ    ควรร าพึง ผู้ช่วย       
  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
           ๑.  รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ ค าสั่ง แนวปฏิบัติต่าง ๆ  
   ๒.  จัดท าทะเบียนประวัติ (สมุดประวัติ (แฟ้ม กพ ๗), ท าเนียบบุคลากร) ของข้าราชการครู 
       และบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง ให้เป็นปัจจุบัน 
   ๓.  ด าเนินการเกี่ยวกับการแก้ไข วัน เดือน ปีเกิดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการและ 
       ลูกจ้างตามแบบที่ก าหนดโดยน าเสนอไปยัง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือขออนุมัติ 
       การแก้ไขต่อ ก.ค.ศ. กรณีมีการแก้ไข 
 15 .  ก ำรจั ด ท ำบั ญ ชี ร ำยชื่ อ แ ล ะให้ ค ว ำม เห็ น เกี่ ย วกั บ ก ำร เสน อขอพ ระรำชท ำน 
                  เครื่องรำชอิสริยำภรณ์  มีคณะท างานประกอบด้วย 
        1.  นางอิงอร นาคศูนย์ หัวหน้า 
        2.  นายณัฏฐ์ภเสฐ    ควรร าพึง ผู้ช่วย       
  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   ๑.  รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ ค าสั่ง แนวปฏิบัติต่าง ๆ 
   ๒.  ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง เพ่ือเสนอขอ  
        พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
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   ๓.  ด าเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการครู บุคลากร  
       ทางการศึกษาและลูกจ้างในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
       ๔.  จัดท าทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 16.  กำรส่งเสริมกำรประเมินวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
                 มีคณะท างานประกอบด้วย 
        1.  นางอิงอร นาคศูนย์ หัวหน้า 
        2.  นางพัชรี ภูนฤมติ ผู้ช่วย 
        3.  นายณัฐดนัย สายวิจิตร ผู้ช่วย 
       4.  นางสาวชฎารัตน์ ชิวหากาญจน์ ผู้ช่วย 
  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
     ๑.  รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ ค าสั่ง แนวปฏิบัติต่าง ๆ  
     ๒.  ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
       ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 
    ๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 17.  กำรส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ  มีคณะท างานประกอบด้วย 
        1.  นางอิงอร นาคศูนย์ หัวหน้า 
        2.  นางพัชรี ภูนฤมิต ผู้ช่วย 
        3.  นายณัฐดนัย สายวิจิตร ผู้ช่วย 
       4.  นางสาวชฎารัตน์ ชิวหากาญจน์ ผู้ช่วย 
  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   ๑.  ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน 
       ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพ 
        การศึกษา 
   ๒.  สร้างขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการยกย่องเชิดชู  
       เกียรติผู้มีผลงานดีเด่นและมีคุณงามความดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดหรือกรณี  
      อ่ืนตามความเหมาะสม 
 18.  กำรส่งเสริมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณวิชำชีพ  มีคณะท างานประกอบด้วย 
        1.  นางอิงอร นาคศูนย์ หัวหน้า 
        2.  นางพัชรี ภูนฤมิต ผู้ช่วย 
        3.  นายณัฐดนัย สายวิจิตร ผู้ช่วย 
       4.  นางสาวชฎารัตน์ ชิวหากาญจน์ ผู้ช่วย 
  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   1.  ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน 
       ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพ 
        การศึกษา 
   ๒.  สร้างขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการยกย่องเชิดชู  
        เกียรติผู้มีผลงานดีเด่นและมีคุณงามความดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดหรือกรณี 
       อ่ืนตามความเหมาะสม 
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 19.  กำรส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
     มีคณะท างานประกอบด้วย 
        1.  นางอิงอร นาคศูนย์ หัวหน้า 
        2.  นางพัชรี ภูนฤมิต ผู้ช่วย 
        3.  นายณัฐดนัย สายวิจิตร ผู้ช่วย 
       4.  นางสาวชฎารัตน์ ชิวหากาญจน์ ผู้ช่วย 
  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
      ๑.  ศึกษาวิเคราะห์ คุณลักษณะเฉพาะต าแหน่ง ลักษณะงาน ตามต าแหน่งที่ได้รับการ 
       ปรับปรุงก าหนด ต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      ๒.  ด าเนินการเกี่ยวกับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรมและ 
       จรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม 
      ๓.  ติดตามประเมินผลการพัฒนา 
      ๔.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 20.  กำรริเริ่มส่งเสริมกำรขอรับใบอนุญำต  มีคณะท างานประกอบด้วย 
        1.  นางอิงอร นาคศูนย์ หัวหน้า 
        2.  นางสาวชฎารัตน์ ชิวหากาญจน์ ผู้ช่วย 
  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   ๑.  ด าเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของ 
      ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เพ่ือเสนอไปยังเขตพ้ืนที่ 
       การศึกษาให้ด าเนินการต่อไป 
   ๒.  ติดตาม และส่งมอบใบอนุญาตและการขอต่อใบประกอบวิชาชีพที่ได้รับอนุมัติแล้วให้แก่ 
       ผู้ขอรับใบอนุญาต 
 21.  กำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำน 
       บุคคลให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น  มีคณะท างานประกอบด้วย 
        1.  นางอิงอร นาคศูนย์ หัวหน้า 
        2.  นางพัชรี ภูนฤมิต ผู้ช่วย 
        3.  นายณัฐดนัย สายวิจิตร ผู้ช่วย 
      4.  นางสาวชฎารัตน์ ชิวหากาญจน์ ผู้ช่วย 
  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   ๑.  ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเองแก่ข้าราชการครูและบุคลากร  
      ทางการศึกษา 
   ๒.  ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเองของ 
      ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ๓.  ด าเนินการพัฒนาตามหลักสูตรที่ก าหนด 
   ๔.  ติดตามประเมินผลการพัฒนา 
   ๕.  รายงานผลการด าเนินไปยัง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๖.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

 หัวหน้ำกลุ่มบริหำรทั่วไป  นำยณัฐดนัย  สำยวิจิตร  
  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   1.  เป็นกรรมการบริหารโรงเรียนโดยต าแหน่ง 
   2.  เป็นที่ปรึกษาหัวหน้าสถานศึกษา 
   3.  เป็นประธานกรรมการกลุ่มบริหารทั่วไป 
   4.  ร่วมกับคณะกรรมการกลุ่มบริหารทั่วไปจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
   5.  ควบคุมดูแลหน่วยงานที่ขึ้นกับกลุ่มบริหารทั่วไปให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
   6.  วางแผนปฏิบัติงาน   ก าหนดวิธีการด าเนินงานและติดตามผลงานด้านบริหาร ทั่วไป 
   7.  จัดการและให้สวัสดิการครู นักเรียน ลูกจ้างประจ า ในเรื่องสาธารณูปโภค การพยาบาล 
      และเวชภัณฑ์ 
   8.  ควบคุมดูแลการใช้และบ ารุงรักษาอุปกรณ์สาธารณูปโภค 
   9.  ปฏิบัติหน้าที่ช่วยหัวหน้าสถานศึกษา ดูแลปกครองนักเรียน 
   10.  จัดเวลาและควบคุมการจ าหน่ายอาหารภายในโรงเรียน 
   11.  ควบคุมดูแลการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์และบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ สื่อการสอน และนวัตกรรม 
        ต่าง ๆ 
   12.  ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและครู 
   13.  ช่วยแก้ปัญหาในการด าเนินงานในสายงานกลุ่มบริหารทั่วไปแก่ครู นักเรียน 
   14.  จัดท างบประมาณและควบคุมการใช้งบประมาณของฝ่าย 
   15.  ให้บริการด้านบริการสังคม หน่วยงานราชการและสถานศึกษาอ่ืน ๆ 
   16.  ประเมินผลและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริการทั่วไป 
   17.  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 รองหัวหน้ำกลุ่มบริหำรทั่วไป  นำงธชษภร  วุฒิมำนพ     
  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   1.  ปฏิบัติงานในหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปในกรณีที่หัวหน้ากลุ่มไม่อยู่หรือไม่สามารถ 
        ปฏิบัติงานได ้
   2.  ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสถานศึกษาหรือหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
   3.  ประสานงานกับชุมชนในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
   4.   เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
   5.  ให้บริการต่าง ๆ แก่ชุมชนและสถานศึกษาอ่ืน ๆ 
 1.  งำนส ำนักงำน  มีคณะท างานประกอบด้วย 
        1.  นางธชษภร      วุฒิมานพ    หัวหน้า 
       2.  นางกมลรัตน์     ไชยสุภา  ผู้ช่วย 
  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   1.  เป็นเลขานุการคณะกรรมการกลุ่มบริหารทั่วไป 
   2.  วางแผนเพ่ือพัฒนางานบริหารทั่วไปให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
   3.  วางแผนการจัดบุคลากรให้เพียงพอและเหมาะสมกับสายงาน 
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   4.  ติดตามผลการปฏิบัติงานตามโครงการของกลุ่มบริหารทั่วไป 
   5.  จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารทั่วไป 
 2.  กำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยข้อมูลสำนสนเทศ  มีคณะท างานประกอบด้วย 
             1.  นายณัฐดนัย สายวิจิตร หัวหน้า 
        2.  นางธชษภร วุฒิมานพ ผู้ช่วย 
        3.  นางอัคคเอ้ือ ปรีชาวาท ผู้ช่วย 
        4.  นางกมลรัตน์ ไชยสุภา ผู้ช่วย  
  หน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   1.  จัดท าแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการประจ าปี/ปฏิทินปฏิบัติงานของงานพัฒนาระบบ 
      เครือข่ายและสารสนเทศ 
   2.  ส ารวจระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
   3.  จัดท าทะเบียนเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
   4.  จัดระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษาเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้ 
       สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   5.  พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศให้มีความรู้ความสามารถ  
        และทักษะในการปฏิบัติภารกิจ 
   6.  จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอ่ืนเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 
         ส่วนกลาง 
   7.  น าเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารการบริการและการประชาสัมพันธ์ 
   8.  ประเมินและประสานงานระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและปรับปรุงพัฒนาเป็นระยะ ๆ 
   9. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3.  กำรประสำนงำนและพัฒนำเครือข่ำยกำรศึกษำ  มีคณะท างานประกอบด้วย 
            1.  นายณัฐดนัย สายวิจิตร หัวหน้า 
        2.  นางธชษภร วุฒิมานพ ผู้ช่วย 
        3.  นางอัคคเอ้ือ ปรีชาวาท ผู้ช่วย 
  หน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   1.  รับผิดชอบงานด้นสารสนเทศ แผนงานและสถิติข้อมูล 
   2.  จัดท าแผนปฏิบัติการของกลุ่มบริหารทั่วไปให้สอดคล้องกับแผนงานโรงเรียน 
   3.  ประสานกับงานพัสดุโรงเรียนจัดท าเอกสารจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มบริหารทั่วไป 
   4.  ส ารวจ เก็บ รวบรวมและรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารทั่วไป 
   5.  ควบคุมดูแลการจัดท าปฏิทินกลุ่มบริหารทั่วไป 
   6.  ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการในกลุ่มบริหารทั่วไปเสนอต่อแผนงานโรงเรียน 
 4.  กำรวำงแผนกำรบริหำรงำนกำรศึกษำ  มีคณะท างานประกอบด้วย 
            1.  นายณัฐดนัย สายวิจิตร หัวหน้า 
        2.  นางพัชรี ภูนฤมิต ผู้ช่วย 
        3.  นางพวงทิพย์ ประจุคมน์ผล ผู้ช่วย  
            4.  นางขวัญเรือน มุขดาห์ ผู้ช่วย  
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  หน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   1.  วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามข้อตกลงที่ท ากับเขตพ้ืนที่การศึกษาด้าน 
      ปริมาณ คุณภาพ เวลา ตลอดจนต้นทุน ซึ่งต้องค านวณต้นทุนผลผลิตขององค์กรและผลผลิต 
       งาน/โครงการ 
   2.  จัดท าข้อมูลสารสนเทศผลการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มี 
       ผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   3.  เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศให้เขตพ้ืนที่การศึกษาและสาธารณะชนรับทราบ 
 5.  งำนวิจัยเพื่อพัฒนำนโยบำยและแผน  มีคณะท างานประกอบด้วย 
            1.   นายณัฐดนัย สายวิจิตร หัวหน้า 
        2.   นางธชษภร วุฒิมานพ ผู้ช่วย 
        3.   นางอัคคเอ้ือ ปรีชาวาท ผู้ช่วย  
  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   1.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารทั่วไป 
   2.  วิเคราะห์ วิจัยผลการด าเนินงานกลุ่มบริหารทั่วไปเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุง 
   3.  สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าภาคเรียนและประจ าปีการศึกษา 
 6.  กำรจัดระบบกำรบริหำรและพัฒนำองค์กร  มีคณะท างานประกอบด้วย 
            1.   นายณัฐดนัย สายวิจิตร หัวหน้า 
        2.   นางธชษภร วุฒิมานพ ผู้ช่วย 
        3.   นางอัคคเอ้ือ ปรีชาวาท ผู้ช่วย  
         4.   นางกมลรัตน์    ไชยสุภา ผู้ช่วย 
  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   1.  ก าหนดนโยบาย วางแผนและร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารทั่วไปให้บรรลุผล 
       มาตรฐานและมีคุณภาพสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
   2.  นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
   3.  ส่งเสริมการให้บริการสนับสนุนและอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
 7.  กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน  มีคณะท างานประกอบด้วย 
            1.  นายณัฐดนัย สายวิจิตร หัวหน้า 
        2.  นางพัชรี ภูนฤมิต ผู้ช่วย 
        3.  นางสาวชฎารัตน์   ชิวหากาญจน์ ผู้ช่วย  
            4.  นางอิงอร นาคศูนย์ ผู้ช่วย  
  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   1.  ก าหนดนโยบาย วางแผนและร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารทั่วไปให้บรรลุผล 
        มาตรฐานและมีคุณภาพสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
   2.  นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
   3.  ส่งเสริมการให้บริการสนับสนุนและอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
 8.  งำนเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ  มีคณะท างานประกอบด้วย 
           1.   นายณัฐดนัย สายวิจิตร หัวหน้า 
        2.   นางธชษภร วุฒิมานพ ผู้ช่วย 
        3.   นายณัฏฐ์ภเสฐ    ควรร าพึง ผู้ช่วย  
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       มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
                     1.  จัดท าแผนงาน/โครงการ และปฏิทินการปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 
                     2.  จัดซื้อจัดหาผลิตสื่อทัศนูปกรณ์ให้ครบตามเกณฑ์ 
                     3.  จัดระบบและจัดสถานที่ในการเก็บรักษาให้เหมาะสม สะดวก และปลอดภัย 
                     4.  จัดท าระเบียบการใช้และการให้บริการ การใช้โสตทัศนูปกรณ์ 
                    5.  จัดกิจกรรมส่งเสริม ให้ค าแนะน าวิธีการและเทคนิคการใช้โสตทัศนูปกรณ์ 
                     6.  บริการบันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียนและนอกสถานที่ในการจัดกิจกรรม  
       ของโรงเรียน 
                     7.  จัดให้มีสถานที่ส าหรับให้บริการ การใช้โสตทัศนูปกรณ์ 
                    8.  จัดบริการและสนับสนุน การประชุม สัมมนาและการแสดงนิทรรศการในโอกาสต่าง ๆ 
                     9.  จัดให้มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์อยู่ตลอดเวลา 
                    10.  จัดท าทะเบียน วัสดุ ครุภัณฑ์ เกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์โดยเฉพาะ 
                     11.  ควบคุมดูแลรักษาระบบแสง เสียง ภายในโรงเรียน และการให้บริการแก่ชุมชนตามโอกาส 
          อันควร 
                     12.  จัดท าบันทึกและสถิติ ตลอดจนคู่มือการใช้โสตทัศนูปกรณ์ 
                     13.  จัดท าแบบฟอร์ม/ตารางการใช้บริการงานโสตฯ และจัดท าสมุดบันทึกการให้บริการ 
        ประจ าวัน 
                     14.  จัดวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ให้สะดวกและเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน 
   15.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครู - อาจารย์ ผลิตใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างถูกต้องเหมาะสม 
   16.  จัดกิจกรรมสนับสนุน การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   17.  บันทึกสรุปข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานหรือมีการจัดท าสถิติต่าง ๆ สรุปเป็นรายเดือน 
   18.  จัดนิเทศ แนะน า สาธิต การใช้โสตทัศนูปกรณ์ แก่ครู - อาจารย์ 
   19.  บริการสื่อการสอนให้นักเรียนตามความสนใจ 
   20.  รวบรวม จัดหา และจัดท ารายการสื่อต่าง ๆ ไว้บริการนักเรียน ครูและชุมชน 
                     21.  จัดสอนหรือฝึกฝนให้แก่นักเรียนที่สนใจ ในรูปชุมชนหรือกลุ่มสนใจ 
                    22.  ติดต่อประสานงานกับแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
                     23.  ตรวจสภาพอุปกรณ์โสตฯ ทุกสิ้นภาคเรียน 
                     24.  จัดงบประมาณเพ่ือซ่อมบ ารุง และจัดท าทะเบียนซ่อมแซมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  
         ตามความเหมาะสม 
                     25.  ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
        และผู้อ านวยการโรงเรียน 
                    26.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 9.  กำรด ำเนินงำนธุรกำร  มีคณะท างานประกอบด้วย 
   1.  นางธชษภร วุฒิมานพ หัวหน้า 
   2.  นายณัฏฐ์ภเสฐ    ควรร าพึง ผู้ช่วย 
  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   1.  ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
   2.  รับ - ส่งเอกสาร ลงทะเบียนหนังสือเข้า จัดส่งหนังสือ เข้าหรือเอกสารให้หน่วยงานหรือ 
       บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
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   3.  จัดท าค าสั่งและจดหมายเวียนเรื่องต่าง ๆ เพ่ือแจ้งให้กับครูและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
   4.  เก็บ หรือท าลายหนังสือ เอกสารต่าง ๆ ตามระเบียบงานสารบรรณ 
   5.  รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และวิธีปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องให้ 
        เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และเวียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
   6.  ร่างและพิมพ์หนังสือออก หนังสือโต้ตอบถึงส่วนราชการ และหน่วยงานอ่ืน  
   7.  ติดตามเอกสารของฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางโรงเรียนและเก็บรวบรวมเพ่ือใช้เป็นข้อมูอ 
        ในการอ้างอิง  
   8.  ประสานงานการจัดส่งจดหมาย ไปรษณีย์ พัสดุและเอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน 
            9.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 10.  กำรดูแลอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม  มีคณะท างานประกอบด้วย 
     1.  นางกมลรัตน์ ไชยสุภา หัวหน้า 
     2.  นายณัฐดนัย สายวิจิตร ผู้ช่วย 
     3.  นายวินัย แซ่ผั่ว  ผู้ช่วย 
  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   1.  วางแผนปฏิบัติงาน ก าหนดวิธีการปฏิบัติงานและติดตามผลประเมินผลงานด้านอาคาร 
       สถานที่และสภาพแวดล้อมภายในอาคาร 
   2.  ควบคุมดูแลหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมภายในอาคาร 
   3.  ดูแล บ ารุงรักษา ซ่อมแซมและพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมภายในอาคารและ 
       รักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง สะอาด ปลอดภัย มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
       เหมาะสมพร้อมที่จะใช้ประโยชน์ 
   4.  จัดท างบประมาณ ควบคุมการใช้งบประมาณของงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
        ภายในอาคารให้เป็นไปตามแผนงานและโครงการ 
   5.  ให้บริการต่อชุมชนในด้านอาคารสถานที่ 
   6.  ออกแบบและจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้างและซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียน 
   7.  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 11.  กำรจัดท ำส ำมะโนผู้เรียน (คณะกรรมกำรงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน)   
        มีคณะท างานประกอบด้วย 
    1.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร (ทีมน ำ)  ประกอบด้วย 
    1.  นางกัญญ์พิดา       จงคง  ประธานกรรมการ 
    2.  นางธชษภร  วุฒิมานพ  รองประธาน 
    3.  นางสาวชฎารัตน์  ชิวหากาญจน์  กรรมการ 
    4.  นางพัชรี  ภูนฤมิต  กรรมการ 
    5.  นายณัฐดนัย  สายวิจิตร  กรรมการ 
    6.  เครือข่ายผู้ปกครอง   กรรมการ 
    7.  นางอิงอร  นาคศูนย์  กรรมการเลขานุการ 
   มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
    1.  ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ในการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    2.  สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนและบุคคลที่เกี่ยวข้องเห็นคุณค่าและความจ าเป็นของ 
        ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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    3.  ก าหนดโครงการการบริหารระบบดูแลช่วยเหลื่อนักเรียนให้เหมาะสมกับสถานศึกษา 
    4.  แต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินงาน 
    5.  ประชุมคณะกรรมการและก าหนดเกณฑ์จ าแนกกลุ่มนักเรียน 
    6.  ประสานงานระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานและบุคคลภายนอกในการช่วยเหลือ 
        นักเรียน 
    7. ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน 
    8.  นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
    9.  ยกย่องให้รางวัลเผยแพร่ผลงานการด าเนินงาน   
   2.  คณะกรรมกำรประสำนงำน (ทีมประสำน)  ประกอบด้วย 
    1.  นางธชษภร  วุฒิมานพ  ประธานกรรมการ 
    2.  นางสาวชฎารัตน์  ชิวหากาญจน์  รองประธานกรรมการ 
    3.  นางพัชรี  ภูนฤมิต  กรรมการ 
    4.  นางอิงอร    นาคศูนย์  กรรมการและเลขานุการ 
   3.  คณะกรรมกำร (ทีมท ำ)  ประกอบด้วย 
    1.  หัวหน้าระดับ ม.ต้น ม.ปลาย  ประธานกรรมการ 
    2.  รองหัวหน้าระดับ    รองประธานกรรมการ 
    3.  ครูที่ปรึกษาทุกคน   กรรมการ 
    4.  ครูแนะแนว    กรรมการ 
    5.  นางอิงอร  นาคศูนย์  กรรมการและเลขานุการ 
   มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
    1.  ปฏิบัติงานในฐานะเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    2.  ประสานงานระหว่างคณะกรรมการอ านวยการ (ทีมน า) และคณะกรรมการด าเนินงาน 
        (ทีมท า) และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    3.  จัดเอกสารและเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินงานและรับผิดชอบจัดประชุมชี้แจง ให้ความรู้ 
       แก่บุคลากรรวมทั้งอ านวยความสะดวกแก่ครูที่ปรึกษา 
    4.  วางแผน ก ากับ ติดตาม การท างานของครูที่ปรึกษาให้ชัดเจนและรับรู้ทั่วกัน 
    5.  จัดประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร่วมกันอย่างน้อย   
       1  ครั้ง 
    6.  จัดประชุมกลุ่มเพ่ือปรึกษาปัญหารายกรณี 
    7.  ติดต่อ ประสานงานกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
    8.  บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานและจัดท ารายงานประเมินผลระบบ รายงานผู้บริหาร 
    9.  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 12.  กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ  มีคณะท างานประกอบด้วย 
      1.  นางสาวชฎารัตน์ ชิวหากาญจน์ หัวหน้า 
      2.  นายณัฐดนัย สายวิจิตร ผู้ช่วย 
      3.  นางธชษภร วุฒิมานพ ผู้ช่วย 
      4.  นางสาวธัญญานุช  อุปนันท ์ ผู้ช่วย 
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  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   1.  ส ารวจ ปัญหา จัดระบบส่งเสริม สนับสนุน อ านวยความสะดวก ในการบริหารงานของ  
       สถานศึกษาทุกด้าน           
   2.  ติดตามประเมินผลการด าเนินงานให้เกิดความคล่องตัว ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ          
 13.  กำรทัศนศึกษำ  มีคณะท างานประกอบด้วย 
      1.  นางธชษภร วุฒิมานพ หัวหน้า 
      2.  นางสาวชฎารัตน์ ชิวหากาญจน์ ผู้ช่วย 
      3.  นายณัฐดนัย สายวิจิตร ผู้ช่วย 
      4.  นายณัฏฐ์ภเสฐ       ควรร าพึง ผู้ช่วย 
  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   1.  ก าหนดวัตถุประสงค์ของการไปศึกษา ก าหนดหัวข้อเรื่องที่จะศึกษา 
   2.  ติดต่อเพ่ือขอท าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางของทุกคน 
   3.  ก าหนดสถานที่ที่จะไปทัศนศึกษา  
   4.  ก าหนดการเดินทาง ได้แก่ โปรแกรมการเดินทางที่มีก าหนดเวลาที่แน่นอน ก าหนด ค่าใช้จ่าย 
      ก าหนดกิจกรรมหรือวิธีการที่จะศึกษา ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
   5.  ติดต่อขออนุญาตผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจอนุญาตตามระเบียบของทางราชการขออนุญาต 
      ผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งการตอบรับจากผู้ปกครองพร้อมค่าใช้จ่าย สมทบ  
      (ถ้ามี) 
   6.  ติดต่อสถานที่และวิทยากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะไปทัศนศึกษาในจุดต่าง ๆ 
 14.  งำนกิจกำรนักเรียน  
   หัวหน้ำงำนกิจกำรนักเรียน  นำงธชษภร  วุฒิมำนพ      
          มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   1.  เป็นกรรมการการบริหารโรงเรียนโดยต าแหน่ง 
   2.  เป็นที่ปรึกษาหัวหน้าสถานศึกษา และนิเทศงานในกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
   3.  เป็นประธานกรรมการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนโดยต าแหน่ง 
   4.  ด าเนินให้มีคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
   5.  ร่วมกับคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่ม 
       บริหารงานกิจการนักเรียน 
   6.  จัดให้มีการวางแผนงานพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของ 
      กระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของโรงเรียน 
   7.  ประชุมปรึกษากรรมการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือการ 
      แก้ปัญหาและส่งเสริมให้นักเรียนประสบผลส าเร็จในการเรียนและการด ารงตนอยู่ในสังคม 
   8.  ร่วมกับฝ่ายกลุ่มบริหารวิชาการจัดให้มีครูที่ปรึกษาในแต่ละระดับ และก าหนดคาบครู 
      ที่ปรึกษา/หรือจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   9.  จัดให้มีการวบรวมข้อมูลสถิติท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
   10.  ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนร่วมกับครูที่ปรึกษา เพ่ือร่วมกัน 
        แก้ปัญหานักเรียน 
   11.  จัดให้มีประชุมสุดสัปดาห์ของนักเรียนและงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
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  รองหัวหน้ำงำนกิจกำรนักเรียน  นำงกนกกำญจน์  พูลพิพัฒน์  
  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   1.  ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้างานกิจการนักเรียน กรณีที่หัวหน้างานกิจการนักเรียนไม่อยู่หรือไม่ 
      สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือหัวหน้ากลุ่มมอบหมายให้ปฏิบัติ 
   2.  ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระเบียบ แนวทางในการปรับปรุงการด าเนินการของงานต่อ หัวหน้า 
       งานกิจการนักเรียน 
   3.  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
    14.1  งำนส ำนักงำน  นำงธชษภร  วุฒิมำนพ 
  14.2  งำนแผนงำน สำรสนเทศ วิจัยและประเมินผล  มีคณะท างานประกอบด้วย 
    1.  นางธชษภร  วุฒิมานพ  หัวหน้า 
    2.  นางสาวชฎารัตน์    ชิวหากาญจน์  ผู้ช่วย 
    3.  นางอิงอร  นาคศูนย์  ผู้ช่วย 
   มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
    1.  ปฏิบัติหน้าที่เลาขากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
    2.  จัดท าแผนปฏิบัติงานและรวบรวมโครงการส่งงานแผนงานของโรงเรียน 
    3.  จัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติขึ้นในชั้นเรียน 
    4.  จัดท าเอกสารคู่มือครู คู่มือนักเรียนผู้ปกครอง 
    5.  จัดท าแผนภูมิสายงานนักเรียน และก าหนดความรับผิดชอบหน้าที่สายงานต่าง ๆ 
    6.  จัดท าระเบียบว่าด้วยการท าบัตรนักเรียน และจัดท าบัตรประจ าตัวนักเรียนจัดท า 
         ทะเบียนนักเรียน 
    7.  เก็บรวบรวมสถิติต่าง ๆ ของนักเรียน เช่น สาย หนี ลา ขาด ป่วยหรือพฤติกรรมอ่ืน ๆ       
           ให้เป็นปัจจุบัน 
    8.  จัดท าแบบฟอร์มขออนุญาตต่าง ๆ 
    9.  ประสานงานกับครูเวรและครูที่ปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ 
    10.  จัดท าประกาศ ค าสั่งและป้ายประกาศ ป้ายแสดงสถิติต่าง ๆ 
    12.  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
  14.3  งำนส่งเสริมกิจกำรนักเรียน  นำงธชษภร  วุฒิมำนพ  หัวหน้ำ 
   มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
    1.  ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้างานกิจการนักเรียน กรณีที่หัวหน้าฝ่ายพัฒนาผู้เรียนไม่อยู่ 
        หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือหัวหน้าฝ่ายมอบหมายให้ปฏิบัติ 
    2.  ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระเบียบ แนวทางในการปรับปรุงการด าเนินการของงานต่อ 
        หัวหน้างานกิจการนักเรียน 
    3.  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  14.4  งำนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  มีคณะท างานประกอบด้วย 
    1.  นางธนารัตน์  พูนพิพัฒน์  หัวหน้า 
    2.  นางกนกกาญจน์    พูลพิพัฒน์  ผู้ช่วย 
    3.  นางธชษภร  วุฒิมานพ  ผู้ช่วย  
       มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
    1.  เขียนโครงการงานเพ่ือจัดกิจกรรม 
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    2.  จัดกิจกรรมพัฒนา ส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างหลากหลาย 
    3.  ประสานงานกับกลุ่มต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริม 
       คุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน 
    4.  ประสาน ประชุม  ปรึกษาหารือในสายงานที่รับผิดชอบเพ่ือเสนองานสร้างสรรค์ต่อ 
         หัวหน้ากลุ่มเดือนละ  1  ครั้ง 
    5.  ร่วมกับกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและกลุ่มอ่ืน ๆ เพ่ือก าหนดตารางประชุมนักเรียน 
          สุดสัปดาห์ 
    6.  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย                      
  14.5  งำนหัวหน้ำระดับและครูที่ปรึกษำ 
    หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น  ประกอบด้วย 
    1.  นางกนกกาญจน์    พูลพิพัฒน์  
    2.  ครูที่ปรึกษาทุกห้อง 
    หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย  ประกอบด้วย 
    1.  นางธชษภร  วุฒิมานพ  
    2.  ครูที่ปรึกษาทุกห้อง 
   มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
    1.  เป็นที่ปรึกษาของครูที่ปรึกษาในแต่ละระดับชั้น และจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือใน 
        สายงานเพ่ือแก้ไขปรับปรุง 
    2.  ท าหน้าที่ประสานงานระหว่างครู นักเรียนในแต่ละระดับชั้น 
    3.  วางแผนร่วมมือกับครูที่ปรึกษาในระดับชั้น ในการประชุมอบรมนักเรียนประจ าสัปดาห์ 
    4.  ร่วมกับครูที่ปรึกษาในการควบคุมดูแลความประพฤติ การแต่งกาย ของนักเรียนให้ 
        ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 
    5.  ร่วมกับครูที่ปรึกษา ในการติดต่อกับผู้ปกครองนักเรียนที่มีพฤติกรมอันไม่พึงประสงค์ 
    6.  ประสานกับครูและกลุ่มต่าง ๆ ในการจัดประชุมสุดสัปดาห์ของนักเรียนและจัดท าสมุด 
           บันทึกการประชุมแต่ละครั้งเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน เดือนละ   
        1  ครั้ง 
    7.  ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษา รวบรวมข้อมูลประเมินผลการปฏิบัติงานส่ง 
       หัวหน้างานกิจการนักเรียน เดือนละ  1  ครั้ง 
    8.  เสนอความดีความชอบของครูที่ปรึกษา 
    9.  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  14.6  งำนครูที่ปรึกษำ  ประกอบด้วย 

ชั้น 
ครูที่ปรึกษำ 

คนที่ 1 คนที่  2 คนที่  3 
ม.1 นางขวัญเรือน มุขดาร์ นางพวงทิพย์      ประจุคมน์ผล นางสาวชฎารัตน์  ชวิหากาญจน์ 
ม.2 นางกมลรัตน์ ไชยสุภา นางสาวธัญญานุช  อุปนันท์  
ม.3 นางอัคคเอ้ือ  ปรีชาวาท นางธนารัตน์        พูนพิพัฒน์ นายณัฏฐ์ภเสฐ   ควรร าพึง 
ม.4 นางอิงอร         นาคศูนย์ นายณัฐดนัย     สายวิจิตร  
ม.5 นางพัชรี       ภูนฤมิต   
ม.6 นางธชษภร วุฒิมานพ      นางกนกกาญจน์   พูลพิพัฒน์  
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   มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
    1.  ควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของนักเรียน ในการปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง 
          ในเวลาตอนเช้า คาบประชุมนักเรียน หรือกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับนักเรียนในชั้นที่ 
        รับผิดชอบ 
    2.  ดูแลให้ความรักความอบอุ่น ให้ค าปรึกษาหลังการปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้า   
          และรับผิดชอบการท ากิจกรรมในคาบโฮมรูม 
    3.  อบรม สั่งสอน ดูแลนักเรียนที่ปรึกษาหลังการปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้า   
          และรับผิดชอบการท ากิจกรรมในคาบโฮมรูม 
    4.  แก้ไข ควบคุมและสร้างเสริมพฤติกรรม จรรยามารยาท ระเบียบวินัยของนักเรียนที่ 
          รับผิดชอบ 
    5.  ติดต่อประสานงานอ่ืน ๆ และผู้ปกครองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
    6.  จัดท าข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับนักเรียน เพื่อเป็นแนวทางแก้ปัญหาร่วมกับงานกิจการ 
        นักเรียน 
    7.  จัดท าและเก็บข้อมูลนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    8.  ประสานงานกับฝ่ายวิชาการ ครูประจ าวิชา และงานแนะแนว ในเรื่องการเรียนของ 
         นักเรียน 
    9.  ควบคุมดูแลนักเรียนตามห้องที่รับผิดชอบ ท าความสะอาดพ้ืนที่บริเวณ และห้องเรียน   
       ตามที่ได้รับมอบหมาย 
    10.  งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  14.7  งำนส่งเสริมประชำธิปไตย  มีคณะท างานประกอบด้วย 
    1.  นางธชษภร  วุฒิมานพ       หัวหน้า 
    2.  นางอิงอร    นาคศูนย์  ผู้ช่วย 
    3.  นางกนกกาญจน์   พูลพิพัฒน์  ผู้ช่วย 
   มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
    1.  เขียนโครงการรองรับงานส่งเสริมประชาธิปไตย 
    2.  จัดกิจกรรมในการส่งเสริมประชาธิปไตย 
    3.  จัดเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
    4.  จัดอบรมคณะกรรมการนักเรียน 
    5.  สรุปผลการด าเนินงานผ่านกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนเพ่ือเสนอโรงเรียน 
  14.8  งำนป้องกันและแก้ปัญหำยำเสพติด  มีคณะท างานประกอบด้วย 
    1.  นางธชษภร  วุฒิมานพ       หัวหน้า 
    2.  นางอิงอร  นาคศูนย์  ผู้ช่วย 
    3.  นางกนกกาญจน์  พูลพิพัฒน์  ผู้ช่วย 
 15.  กำรประชำสัมพันธ์งำนกำรศึกษำ  มีคณะท างานประกอบด้วย 
   1.  นายณัฐดนัย สายวิจิตร หัวหน้า 
   2.  นางอิงอร นาคศูนย์ ผู้ช่วย 
   3.  นางสาวธัญญานุช    อุปนันท ์ ผู้ช่วย  
   4.  นายณัฏฐ์ภเสฐ    ควรร าพึง ผู้ช่วย 
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  มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
   1.  วางแผนประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา 
   2.  จัดท าวารสารประชามสัมพันธ์โรงเรียน เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและผลงานของสถานศึกษา 
       ให้ชุมชนและเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 
   3.  จัดป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนและกิจกรรมเสียงตามสาย 
   4.  ควบคุม ดูแล ติดตั้งเครื่องมือสื่อสารประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก 
   5.  ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์ รายงานหัวหน้ากลุ่ม 
            16.  กำรส่งเสริม สนับสนุนและประสำนกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล  ชุมชน องค์กร หน่วยงำน 
      และสถำบันสังคมอ่ืนที่จัดกำรศึกษำ  มีคณะท างานประกอบด้วย 
   1.  นางสาวธัญญานุช    อุปนันท ์ หัวหน้า 
   2.  นางสาวชฎารัตน์     ชิวหากาญจน์ ผู้ช่วย 
   3.  นายณัฐดนัย สายวิจิตร ผู้ช่วย 
   4.  นายณัฏฐ์ภเสฐ    ควรร าพึง ผู้ช่วย 
  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   1.  ก าหนดแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร 
       หน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
   2.  ประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบัน 
      สังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
 17.  กำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในหน่วยงำน  มีคณะท างานประกอบด้วย 
          1.  นางพัชรี ภูนฤมิต หัวหน้า 
          2.  นายณัฐดนัย สายวิจิตร ผู้ช่วย 
          3.  นางสาวชฎารัตน์    ชิวหากาญจน์ ผู้ช่วย 
          4.  นางอิงอร นาคศูนย์ ผู้ช่วย      
            มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้   
   1.  วางนโยบาย  และก าหนดกรอบด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียน ประสาน 
      ดุแล ก ากับการปฏิบัติงานของบุคลากร แนะน าช่วยเหลือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ 
       วางไว้ 
 18.  แนวทำงกำรจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกำรลงโทษนักเรียน   
   มีคณะท างานประกอบด้วย 
   1.  นางธชษภร วุฒิมานพ หัวหน้า 
   2.  นายณฐัดนัย สายวิจิตร ผู้ช่วย 
   3.  นางกนกกาญจน์    พูลพิพัฒน์ ผู้ช่วย 
   4.  นางอิงอร นาคศูนย์ ผู้ช่วย 
  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
                  1.  เขียนโครงการเกี่ยวกับงานสร้างเสริมวินัยพฤติกรรม 
                  2.  จัดกิจกรรมและส่งเสริมความประพฤติและระเบียบวินัย เรื่องความสะอาด การตรงต่อ 
      เวลาการเข้าแถว การท าความเคารพ การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติ 
      ของโรงเรียน 
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                  3.  เก็บรวบรวมหลักฐานการด าเนินการ ประเมินผลการดเนินการ 
                  4.  รวบรวมข้อมูลในงานวางแผนและงานสารสนเทศฝ่ายพัฒนาผู้เรียน เพ่ือประชาสัมพันธ์ 
      เผยแพร่ 
                  5.  ด าเนินแก้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน เรื่อง แต่งกายผิดระเบียบ ไม่ตรงต่อเวลา 
      มารยาทไม่เรียบร้อย ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย การเอาแบบอย่างไม่เหมาะสม การประพฤติตนชู้สาว  
      มาสาย 
                  6.  เกียจคร้าน เล่นการพนัน ทะเลาะวิวาท ลักขโมย พกพาอาวุธ หยาบคายก้าวร้าว สิ่งเสพติด  
      เที่ยวกลางคืน ท าลายทรัพย์สิน มั่วสุมในสถานที่ไม่สมควร โดยปฏิบัติงานร่วมกับ 
      คณะกรรมการฝ่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา 
                  7.  ประสานงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันก าหนดวิธีแก้ปัญหา รวบรวมหลักฐานการแก้ปัญหา  
      และให้ความร่วมมือผู้ที่เกี่ยวข้อง   เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว 
                  8.  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 19.  งำนโภชนำกำรและคุ้มครองผู้บริโภค  มีคณะท างานประกอบด้วย 
   1.  นางธนารัตน์ พูนพิพัฒน ์ หัวหน้า 
   2.  นางอัคคเอ้ือ ปรีชาวาท ผู้ช่วย 
   3.  นางกมลรัตน์ ไชยสุภา ผู้ช่วย 
    มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   1.  ควบคุม ดูแลการจ าหน่ายอาหารและน้ าดื่มในโรงเรียน 
   2.  พิจารณาบุคคลจ าหน่ายหรือเลิกจ าหน่ายอาหารในโรงเรียนเพ่ือหัวหน้าสถานศึกษาพิจารณา 
       สั่งการ 
   3.  ร่างระเบียบและแนวปฏิบัติในการจ าหน่ายอาหารในโรงเรียน 
   4.  ควบคุมราคาจ าหน่ายอาหารในโรงเรียน 
   5.  จัดประชุมสัมมนาผู้จ าหน่ายอาหารและตรวจสอบอาหารในโรงเรียนอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง  
 20.  งำนอนำมัยโรงเรียน  มีคณะท างานประกอบด้วย 
   1.  นางธนารัตน์ พูนพิพัฒน ์ หัวหน้า 
   2.  นางอัคคเอ้ือ ปรีชาวาท ผู้ช่วย 
   3.  นางอิงอร นาคศูนย์ ผู้ช่วย 
  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   1.  ควบคุมดูแลห้องพยาบาล เตรียมอุปกรณ์พยาบาลให้พร้อมที่จะบริการได้ตลอดเวลา 
   2.  บริการรักษาพยาบาลขั้นต้นแก่นักเรียนและบุคลากร 
   3.  ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการป้องกันโรคแก่นักเรียนและบุคลากร 
   4.  จัดส่งนักเรียนที่เจ็บป่วยไปโรงพยาบาลพร้อมแจ้งผู้ปกครองทราบ 
   5.  จัดท าระเบียนสุขภาพของนักเรียนทุกชั้น ทุกคนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
   6.  จดัท าคู่มือ เอกสารและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสุขอนามัยแก่นักเรียนและผู้สนใจ 
   7.  บริการสนเทศเกี่ยวกับสุขอนามัย 
   8.  จัดท าทะเบียนพัสดุงานอนามัยให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 21.  งำนบริกำรสำธำรณะและสวัสดิกำร  มีคณะท างานประกอบด้วย 
   1.  นางกมลรัตน์ ไชยสุภา หัวหน้า 
   2.  นายณัฐดนัย สายวิจิตร ผู้ช่วย 
   3.  นางอัคคเอ้ือ ปรีชาวาท ผู้ช่วย 
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  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   1.  วางแผนการจัดระบบการบริการสาธารณะและสวัสดิการให้ทั่วถึง 
   2.  ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และบริการอื่น ๆ แก่สาธารณชนตามความเหมาะสม 
   3.  พัฒนาระบบการให้บริการแก่สาธารณะอย่างเป็นขั้นตอน 
   4.  ติดตามประเมินผลความพึงพอใจงานบริการสาธารณะและสวัสดิการ 
 

คณะกรรมการคณะต่าง ๆ 
 

 1.  คณะกรรมกำรงำนประกันคุณภำพศึกษำ  ประกอบด้วย 
   1.1  นางกัญญ์พิดา  จงคง  ประธานกรรมการ 
   1.2  นางสาวชฎารัตน์  ชิวหากาญจน์  รองประธานกรรมการ 
   1.3  นางธชษภร  วุฒิมานพ  กรรมการ 
   1.4  นางพวงทิพย์  ประจุคมน์ผล  กรรมการ 
   1.5  นายณัฐดนัย  สายวิจิตร  กรรมการ 
   1.6  นางอิงอร  นาคศูนย์  กรรมการ 
   1.7  นางขวัญเรือน  มุขดาร์  กรรมการ 
   1.8  นางพัชรี  ภูนฤมิต  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้ำที่  วางนโยบาย และก าหนดกรอบด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียน 
          ประสานดูแล ก ากับการปฏิบัติงานของบุคลากร แนะน าช่วยเหลือให้การด าเนินงาน 
       บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
 2.  คณะกรรมกำรโรงเรียนด ำเนินกำรตำมวิถีพุทธ  ประกอบด้วย 
   2.1  นางกัญญ์พิดา  จงคง  ประธานกรรมการ 
   2.2  นางกนกกาญจน์  พูลพิพัฒน์  รองประธานกรรมการ 
   2.3  นางธชษภร  วุฒิมานพ  กรรมการ 
   2.4  นางสาวชฎารัตน์  ชิวหากาญจน์  กรรมการ 
   2.5  นางธนารัตน์  พูนพิพัฒน์  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้ำที่  วางนโยบายก าหนดกรอบการด าเนินงานโรงเรียนด าเนินการตามวิถีพุทธ ประสานงาน 
          ดูแล ก ากับ การปฏิบัติของบุคลากรแนะน าช่วยเหลือ ให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
         ที่วางไว้ 
 3.  คณะกรรมกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน  ประกอบด้วย 
   3.1  นางกัญญ์พิดา  จงคง  ประธานกรรมการ 
   3.2  นางสาวชฎารัตน์  ชิวหากาญจน์  รองประธานกรรมการ 
   3.3  นางอิงอร  นาคศูนย์  กรรมการ 
   3.4  นายณัฐดนัย  สายวิจิตร  กรรมการ 
   3.5  นางสาวธัญญานุช  อุปนันท์  กรรมการ 
   3.6  นางพัชรี  ภูนฤมิต  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้ำที ่ วางนโยบายก าหนดกรอบการด าเนินงานโรงเรียนด าเนินการสร้างความสัมพันธ์โรงเรียน 
        กับชุมชน ประสานงาน ดูแล ก ากับ การปฏิบัติของบุคลากรแนะน าช่วยเหลือ ให้การ  
         ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
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 4.  คณะกรรมกำรงำนกลุ่มเครือข่ำยของโรงเรียน  ประกอบด้วย 
   4.1  นางกัญญ์พิดา  จงคง  ประธานกรรมการ 
   4.2  นางพัชรี  ภูนฤมิต  รองประธานกรรมการ 
   4.3  นางอิงอร  นาคศูนย์  กรรมการ  
   4.4  นายณัฐดนัย  สายวิจิตร  กรรมการ 
   4.5  นางสาวธัญญานุช  อุปนันท์  กรรมการ 
   4.6  นางสาวชฎารัตน์  ชิวหากาญจน์  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้ำที่  วางนโยบายก าหนดกรอบการด าเนินงานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ประสานงาน ดูแล 
          ก ากับ การปฏิบัติของบุคลากรแนะน าช่วยเหลือ ให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
 5.  คณะกรรมกำรนิเทศกำรศึกษำของโรงเรียน  ประกอบด้วย 
   5.1  นางกัญญ์พิดา  จงคง  ประธานกรรมการ 
   5.2  นางสาวชฎารัตน์  ชิวหากาญจน์  รองประธานกรรมการ 
   5.3  นางอิงอร  นาคศูนย์  กรรมการ 
   5.4  นายณัฐดนัย  สายวิจิตร  กรรมการ 
   5.5  นางพัชรี  ภูนฤมิต  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้ำที่  วางนโยบายก าหนดกรอบการด าเนินงานการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของกลุ่ม  
      วิชา ประสานงาน ดูแล ก ากับ การปฏิบัติของบุคลากรแนะน าช่วยเหลือ ให้การ 
      ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
 6.  คณะกรรมกำรพัฒนำภูมิทัศน์ สภำพแวดล้อมนอกห้องเรียน  ประกอบด้วย 
   6.1  นางกัญญ์พิดา  จงคง  ประธานกรรมการ 
   6.2  นายณัฐดนัย  สายวิจิตร  รองประธานกรรมการ 
   6.3  นางกมลรัตน์  ไชยสุภา  กรรมการ  
   6.4  นางอัคคเอ้ือ  ปรีชาวาท  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้ำที่  วางนโยบายก าหนดกรอบการด าเนินงานการปรับสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนให้มี 
      ความสมดุล ประสานงาน ดูแล ก ากับ การปฏิบัติของบุคลากรแนะน าช่วยเหลือ ให้การ 
      ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
 7.  คณะกรรมกำรตำมนโยบำย  5  ส  ประกอบด้วย 
   7.1  นางกัญญ์พิดา  จงคง  ประธานกรรมการ 
   7.2  นายณัฐดนัย  สายวิจิตร  รองประธานกรรมการ 
   7.3  นางกมลรัตน์  ไชยสุภา  กรรมการ  
   7.4  นางอัคคเอ้ือ    ปรีชาวาท  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้ำที่  วางนโยบายก าหนดกรอบการกิจกรรม  5  ส ในโรงเรียนให้มีความเป็นระเบียบ 
       คล่องตัวในการท างาน สะอาด เป็นปัจจุบัน ประสานงาน ดูแล ก ากับ การปฏิบัติของ 
      บุคลากรแนะน าช่วยเหลือ  ให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
 8.  คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรสถำนศึกษำ  ประกอบด้วย 
   8.1  นางกัญญ์พิดา  จงคง  ประธานกรรมการ 
   8.2  นางสาวชฎารัตน์  ชิวหากาญจน์  รองประธานกรรมการ 
   8.3  นางกมลรัตน์  ไชยสุภา  กรรมการ  
   8.4  นางสาวธัญญนุช  อุปนันท์  กรรมการ 
   8.5  นายณัฐดนัย  สายวิจิตร  กรรมการ 
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   8.6  นางธนารัตน์  พูนพิพัฒน์  กรรมการ 
   8.7  นางพัชรี  ภูนฤมิต  กรรมการและเลขานุการ 
   8.8  นางขวัญเรือน  มุขดาร์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   8.9  นางพวงทิพย์  ประจุคมน์ผล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 9.  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  ประกอบด้วย 
   9.1  นางกัญญ์พิดา  จงคง  ประธานกรรมการ 
   9.2  นายณัฐดนัย  สายวิจิตร  รองประธานกรรมการ 
   9.3  นางอิงอร  นาคศูนย์  กรรมการ  
   9.4  นางพัชรี  ภูนฤมิต  กรรมการ 
   9.5  นางสาวชฎารัตน์  ชิวหากาญจน์  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้ำที่  วางแผนและด าเนินงานการก าหนดสาระหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการ  
       พัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล 
      การแนะแนว การวิจัย  การติดตามผลการเรียนนักเรียน ตลอดจน ตรวจสอบ ทบทวน 
      รายงานผลประชาสัมพันธ์และประสานความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงานอ่ืนเพ่ือ 
      ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพต่อไป    
 10.  คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนโรงเรียน  ประกอบด้วย 
   10.1  นางกัญญ์พิดา       จงคง  ประธานกรรมการ 
   10.2  นางพัชรี      ภูนฤมิต  รองประธานกรรมการ 
   10.3  นายณัฐดนัย      สายวิจิตร  กรรมการ 
   10.4  นางอิงอร     นาคศูนย์  กรรมการและเลขานุการ 
   10.5  นางสาวชฎารัตน์    ชิวหากาญจน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้ำที่  วางแผนนโยบายล าก าหนดกรอบการด าเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
      บุคลากรในโรงเรียน  ให้เป็นกระบวนการและมีระบบ 

 ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ อย่างเต็มความรู้
ความสามารถ  เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและเกิดผลดีต่อทางราชการ 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  17  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 

 สั่ง  ณ  วันที่  10  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 

             (นางกัญญ์พิดา  จงคง) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา 

 
 
 
 
 
 


