
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนเทศบำลบ้ำนสำมเหลี่ยม 
ท่ี  ๓๖  / ๒๕๖๓ 

เรื่อง  มอบหมำยหน้ำท่ีปฏิบัตริำชกำร  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
............................................. 

 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการภายในโรงเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้รับผิดชอบหน้าที่
อย่างเป็นระบบ ถูกต้องตามระเบียบ ท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและเกดิผลดีต่อราชการ  อาศัยอ านาจ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ จึงแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบให้ครูปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 
 
ฝ่ำยบริหำรกำรจัดกำรจัดศึกษำ 

๑. นายบุญธรรม   โบราณมูล    ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
       ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการสถานศึกษา บังคับบัญชาพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา           

ในสถานการศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม ก ากับ  ดูแล 
เกี่ยวกับการบริหารวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป ความสัมพันธ์กับชุมชนและ
งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

๒. นายกมลพงษ์   ทองดีนอก ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ฝ่ายงานบุคลากร วางแผนการบริหารงานบุคคล   การสรร

หา การบรรจุ แต่งตั้งการส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย  การด าเนินการทางวินัย   
การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และร้องทุกข์ จัดท ามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนา อย่างต่อเนื่องและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ฝ่ายบริหารทั่วไป     โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
จากผู้อ านวยการสถานศึกษาในการช่วยบริหารกิจการของสถาบัน  การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม 
ก ากับ ดูแล เกี่ยวกับ การบริหารทั่วไป  และงานประกันคุณภาพการศึกษา และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 

 

๓. นาอนุวัตร  เจือจันทร ์   ต าแหน่ง   รองผูอ้ านวยการสถานศึกษา 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 
ปฏิบัติหน้าทีร่องผู้อ านวยการสถานการศึกษา ฝ่ายวิชาการ โดยปฏิบัติงานตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

จากผู้อ านวยการศึกษา ในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม
ก ากับ ดูแล เกี่ยวกับการบริหารงานทางวิชาการ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 



๒ 
 

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ   โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย จากผู้อ านวยการสถานศึกษาในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษา  การวางแผนการปฏิบัติงาน 
การควบคุม ก ากับ ดูแล เกี่ยวกับ  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
กำรมอบหมำยให้รักษำรำชกำรแทน 
      ในกรณีที่ผู้อ านวยการสถานศึกษาไปราชการ ให้รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน
ตามล าดับ ดังนี ้
  ๑) นายกมลพงษ์  ทองดีนอก    ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
  ๒) นายอนุวัตร   เจือจันทร ์  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 
 

กำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำร 
 
คณะกรรมกำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำร ประกอบด้วย 

๑. นายอนุวัตร     เจือจันทร์  ที่ปรึกษา 
๒. นางกัญจนา    จันทะไพร  ประธาน   
๓. นางสาวมลฤดี  ศรีบุญเรือง  รองประธาน  
๔. นางสาวอุไรรัตน์       นุริตานนท์          กรรมการ 
๕. นายมงคล  เสมเหลา  กรรมการ 
๖. นางณัฎฐนันท์   นิภาธรกวินศิริ  กรรมการ 
๗. นางภัทรานิษฐ์ นาสินพร้อม  กรรมการ 
๘. นายอนุรุท  พรมมี   กรรมการ 
๙. นางสุภัสสร    รุนรักษา   กรรมการ 
๑๐. นางสาววิชุดา ศรีจันทร์  กรรมการ 
๑๑. นายนิลพงษ์  เอกพันธ์ุ   กรรมการ 
๑๒. นางสาวจุฑารัตน์ จันโทริ   กรรมการ 
๑๓. หัวหน้าสายช้ัน    กรรมการ 
๑๔. หัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระฯ  กรรมการ 
๑๕. นางสาวชมพูนุท   โนนทนวงษ์  กรรมการและเลขานุการ 
๑๖. นางสาวสุธิสา มณีวงค์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 วางแผนและส่งเสริมงานวิชาการ จัดหลักสูตรและการน าไปใช้ จัดตารางการเรียนการสอน จัดครูเข้า
สอนพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนางานด้านวิชาการ จัดให้มีการฝึกอบรมครู การประชุมสัมมนาวิชาการ
นิเทศภายใน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 



๓ 
 

ภำระงำนในด้ำนวิชำกำร  ประกอบด้วย  ดังนี้ 
๑. งำนพัฒนำหลักสูตรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กระบวนกำรเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

        ๑.๑ นางกัญจนา  จันทะไพร  ประธาน 
๑.๒ นายมงคล  เสมเหลา  รองประธาน 

        ๑.๓ นางสาวมลฤดี   ศรีบุญเรือง  กรรมการ 
        ๑.๔ นางสาวจุฑารัตน์ จันโทริ   กรรมการ 
        ๑.๕ นางสาวชมพูนุท โนนทนวงษ์  กรรมการ 
        ๑.๖.นางสาวกมลกัลย์ สตารัตน์   กรรมการ 
        ๑.๗ นางสาวจุฬารัตน์ เหมือนพันธ์  กรรมการ 

๑.๘ นางสาวสมฤทัย พุทธมนต์สิงห์  กรรมการ 
        ๑.๙ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้   กรรมการ 

๑.๑๐ นางสาวสุธิสา มณีวงค์   กรรมการและเลขานุการ 
๑.๒ อนุกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
 ๑. นางสาวมลฤดี   ศรีบุญเรือง  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 ๒. นางรัตนาภรณ์ จ ารัสภูมิ   กรรมการ 
 ๓. นางวิลาวัณย์  สีละพัฒน์  กรรมการ 
 ๔. นางจิณจุฑา  พิทักษ์วงศ์ศร  กรรมการ 
 ๓. นางประภาลักษณ์ ตระกูลเสนาธง  กรรมการ     
 ๕. นางสาวทองใส ค ามี   กรรมการ 
 ๖. นางธนาภา    พิศนุย   กรรมการ  
 ๗. นางฉวี     บรรดาศักดิ์  กรรมการ 
 ๘. นางสาววิชุดา  ศรีจันทร์  กรรมการและเลขานุการ 
๑.๓ อนุกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

๑. นางกัญจนา     จันทะไพร  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
๒. นายแสนพล  จันทะภา  กรรมการ 
๓. นางสาวปาณิสรา ศรีประมาณ  กรรมการ 
๔. นางสาวกนกลดา  วรรณการคูณ  กรรมการ 
๕. นางสาววันดี  ประแดงปุย  กรรมการ 
๖. นางณัฐารัชต์  เดโชสวัสดิเพชร  กรรมการ 
๗. นางสาววิภาพร นาทัน   กรรมการ 
๘. นางสาวจุฑารัตน์    จันโทริ   กรรมการ 
๙. นางสาวชมพูนุท  โนนทวงษ์             กรรมการและเลขานุการ 

1.4 อนุกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
๑. นางภัทรานิษฐ์    นาสินพร้อม  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
๒.  นายอนุรุท  พรมมี   กรรมการ 
๓.  นางสาวกัญญาณัฐ   เมฆพยัพ             กรรมการ 
๔.  นายบรรสิทธ์ิ   ดีล้อม   กรรมการ 
๕.  นายนิลพงษ์   เอกพันธ์ุ                    กรรมการ 
๖.  นางสาวสมฤทัย พุทธมนต์สิงห์  กรรมการ 

 



๔ 
 

๗.  นางวารี   พิพิธพงษ์พัฒน์  กรรมการ 
๘.  นายเรืองฤทธ์ิ ธาดา   กรรมการ 
๙. นางณัฎฐนันท์   นิภาธรกวินศิริ  กรรมการ 
๑๐. นางสาวสุธิสา มณีวงค์   กรรมการและเลขานุการ  

๑.๕ อนุกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
  ๑.  นางมนัสชนก  กะไรยะ   หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
  ๒.  นายวีรพล    ผาโคตร   กรรมการ 
  ๓.  นายขจรเดช  แกกสันเทียะ  กรรมการ 
  ๔.  นายวุฒิศักดิ์  บุดดี   กรรมการ 
  ๕.  นายอ านวย   ใดจิ๋ว   กรรมการและเลขานุการ 

๑.๖ อนุกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
๑.  นางบุญโฮม  อมรเลิศเรืองศรี  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
๒.  นางสาวสาธนี    ภูสนาม   กรรมการ 
๓.  นายภาคภูมิ  วรจินดา   กรรมการ 
๔.  นายเมษยน  เพ็ญธิสาร  กรรมการและเลขานุการ 

1.7 อนุกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
๑. นายรัชพล  อวนศรี   หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
๒. นายมงคล  เสมเหลา  กรรมการและเลขานุการ 

๑.๘ อนุกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
๑. นายจิรยุทธ์  หล่อยดา  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
๒. นายนิธิศ    กิจขุนทด                   กรรมการ 
๓. นางสุภัสสร  รุนรักษา   กรรมการและเลขานุการ 

๑.๙ อนุกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ – ภำษำจีน-ภำษำญ่ีปุ่น) 
๑. นางฉวีวรรณ  ธรรมแสง  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  
๒. นางศศิธร  เข่ือนแก้ว  กรรมการ 
๓. นายพินิจ  โคตรงาม  กรรมการ 
๔. นางแก้วตา  โคตรงาม  กรรมการ 
๕. นางมะลิกา     ไชยปรีชา                   กรรมการ 
๖. นายวิไล    พลเสนา                    กรรมการ 
๗. นางสาวศุภกานต์   จันทะสอน            กรรมการ 
๘. นางสาวจุฑารัตน์   แก้วเรือง              กรรมการ 
๙. นายวิทพงษ์    สีสุนาม           กรรมการ 
๑๐. นางสาวรัตนา   สุดหลักทอง                กรรมการ    
๑๑. นางสาวกมลกัลย์ สตารัตน์   กรรมการและเลขานุการ 

๑.๑๐ อนุกรรมกำรกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
๑. นางสาวสาธนี  ภูสนาม            หัวหน้างานแนะแนว 
๒. นายวีรพล  ผาโคตร   หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือ 
๓. นางแก้วตา  โคตรงาม  หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม 
๔. นายบรรสิทธ์ิ    ดีล้อม   หัวหน้างานกิจกรรมรักษาดินแดน (รด.) 
๕. นางสาวกนกลดา  วรรณการคูณ  หัวหน้างานกิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน ์



๕ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๑. ก าหนดสัดส่วนสาระการเรียนรู้กลุ่มวิชา และพัฒนาหลักสูตรรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้แกน
ร่วม แกนเลือก และเลือกเสรีตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๒. ด าเนินการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนส าคัญที่สุด และการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้รายวิชาต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แสดงความสามารถที่แท้จริงของนักเรียน 

๓. พัฒนาแผนการสอนรายวิชาที่เปน็มาตรฐานกลาง เพื่อให้ผู้สอนสามารถปรับใช้ตามความเหมาะสม 
และให้การสอนน าไปสู่การเรียนรู้มากที่สุด 

๔. พัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๕. ก าหนดแนวทางพัฒนาเครื่องมือ และก ากับติดตามการด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ของนักเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มวิชาที่ก าหนด 
๖. วิเคราะห์พัฒนาการของนักเรียนเป็นรายบุคคล และรายกลุ่ม 
๗. ด าเนินการวิจัยการศึกษาในช้ันเรียน เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
๘. นิเทศภายใน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด าเนินงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
๙. รวบรวมข้อมูลเพื่อการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรรายวิชา และกระบวนการเรียนรู้ตลอดจน

ตรวจสอบ และประเมินการบริหารหลักสูตรรายวิชา และกลุ่มวิชา ในภาคเรียนที่ผ่านมา และวางแผน
พัฒนาการบริหารหลักสูตรในภาคเรียนต่อไป 

๑๐. รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู และผลการบริหารหลักสูตรของ
กลุ่มสาระ โดยเน้นผลที่เกิดกับผู้เรียน ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

๑๑. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๒. งำนวิจัยและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
๒.๑ นางกัญจนา  จันทะไพร   ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางณัฎฐนันท์   นิภาธรกวินศิริ   รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นางสาวมลฤดี ศรีบุญเรือง   กรรมการ  
๒.๔ นางสาวชมพูนุท โนนทนวงษ์   กรรมการ 
๒.๕ นางสาวสุธิสา มณีวงค์    กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ 
ด าเนินการวิจัยการศึกษาในช้ันเรียน เพื่อแกป้ัญหาและพฒันากระบวนการเรียนรู้ พฒันาสื่อการเรียนรู้

ที่เหมาะสม และสอดคล้องกบัการจัดกาเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
๓. งานนิเทศการสอนและ “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” PLC (Professional Learning. Community) 

๓.๑ นางสาวชมพูนุท โนนทนวงษ์   ประธานกรรมการ 
๓.๒ นายนิลพงษ์  เอกพันธ์ุ    รองประธานกรรมการ 
๓.๓ นางฉวี   บรรดาศักดิ์   กรรมการ 
๓.๔ นางสาวสุธิสา มณีวงค์    กรรมการและเลขานุการ 

 
 



๖ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
จัดระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ด าเนินการนิเทศทางวิชาการ 

การจัดการเรียนรูใ้นรูปแบบที่หลากหลาย จัดหาเอกสาร ผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่ครู เป็น
ประจ า ประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา วางแผนและจัดระบบ “ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ” PLC (Professional Learning. Community) และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
๔. งำนวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลกำรเรียน 

๔.๑ นางภัทรานิษฐ์  นาสินพร้อม   ประธานกรรมการ 
๔.๒  นางสาวชมพูนุท โนนทนวงษ์   รองประธานกรรมการ 
๔.๓ นายนิลพงษ์  เอกพันธ์ุ    กรรมการ 
๔.๔ นายอนุรุท             พรมมี    กรรมการ   
๔.๕ นางสาวจุฑารัตน์   จันโทริ               กรรมการ 
๔.๖ นางสาวชมพูนุท โนนทนวงษ์   กรรมการ 
๔.๗ นางสาวจุฬารัตน์ เหมือนพันธ์   กรรมการ 
๔.๘. นางสาวจุฬารัตน์ แก้วเรือง   กรรมการ 
๔.๙ นางสาวสมฤทัย   พุทธมนต์สิงห์   กรรมการ 
๔.๑๐ นางสาวสุธิสา มณีวงค์    กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

จัดท าแผนการปฏิบัติงาน โครงการและปฏิทินการด าเนินงาน  เอกสารและแบบฟอร์ม ระเบียบ  
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานวัดผลประเมินผล สรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ด าเนินการเทียบโอนผล
การเรียนของนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบของสถานศึกษาและแนวทางในการเทียบโอนของกระทรวงศึกษา 
เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานวัดผลอย่างเป็นระบบ และใช้ ICT ในกระบวนการเก็บข้อมูล ติดตามการแก้ไข
ผลการเรียนของนักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินในทุกกรณี ตรวจสอบ ปพ.๑ ปพ.๕ ปพ.๖ และปพ.๘ ของ
นักเรียน  จัดท าประกาศผลการเรียนรายภาค/รายปี ประจ าภาคเรียน/ปีการศึกษา ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
๕. งำนทะเบียนนักเรียน 

๕.๑ นายมงคล    เสมเหลา   ประธานกรรมการ  
๕.๒ นางสุภัสสร   รุนรักษา    รองประธานกรรมการ 
๕.๓ นางสาวจุฑารัตน์ จันโทริ    กรรมการ 
๕.๔ นางสาวจุฬารัตน์ เหมือนพันธ์   กรรมการ 
๕.๕ นางสาวสมฤทัย   พุทธมนต์สิงห์   กรรมการ    
๕.๖ นางสาววิชชุดา ศรีจันทร์   กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

จัดท าทะเบียนประวัตินักเรียน ออกเลขประจ าตัวนักเรียนใหม่ ออกบัตรประจ าตัวนักเรียน ตรวจสอบ
วุฒิการศึกษานักเรียนใหม่ ตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาและการขออนุมัติการส าเร็จการศึกษา ออกหนังสือ
รับรองต่างๆของนักเรียน ด าเนินการเกี่ยวกับค าร้องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย 



๗ 
 

๖. งำนแนะแนวและทุนกำรศึกษำ 
๖.๑ นางสาธนี     ภูสนาม    ประธานกรรมการ  
๖.๒ นางณัฐารัชต์ เดโชสวัสดิ์เพชร   รองประธานกรรมการ  
๖.๓ นางภัทรานิษฐ์    นาสินพร้อม   กรรมการ                                       
๖.๔ นายจิรยุทธ์  หล่อยดา   กรรมการ 
๖.๕ นายนิธิศ  กิจขุนทด   กรรมการ 
๖.๖ นายนิลพงษ์  เอกพันธ์ุ    กรรมการ 
๖.๗ นายภาคภูมิ  วรจินดา    กรรมการ 
๖.๘ นางสาวศุภกานต์ จันทะสอน   กรรมการ 
๖.๙ นางสาวกัญญาณัฐ   เมฆพยัพ   กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

บริการข้อมูลสารสนเทศ ติดตามผลและให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน ด าเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษาทุก
ประเภทและกองทุนกู้ยืมฯ (กยศ.) ด าเนินการเกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียน ด าเนินกิจกรรม
แนะแนวให้เป็นไปตามหลักสูตร จัดท าแผนและโครงการในการพัฒนางานแนะแนวให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตร 
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
๗. งำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำรแก่บุคคล องค์กร หน่วยงำน และสถำบันอ่ืน 

๗.๑ นางกัญจนา  จันทะไพร   ประธานกรรมการ 
๗.๒ นางสาวมลฤดี ศรีบุญเรือง   รองประธานกรรมการ 
๗.๓ นายมงคล    เสมเหลา   กรรมการ 
๗.๔ นางณัฎฐนันท์   นิภาธรกวินศิริ   กรรมการ 
๗.๕ นางสาวชมพูนุท โนนทนวงษ์   กรรมการ 
๗.๖ นางสาวสุธิสา มณีวงค์    กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรฐั เอกชน ทั้งการศึกษาข้ันพื้นฐานและ
ระดับอุดมศึกษา  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่างๆ ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ  ศึกษาและส ารวจความต้องการ สนับสนุนทางวิชาการของชุมชน และสถาบันการจัดการศึกษา
อื่น ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางวิชาการและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
๘. งำนตำรำงเรียน/ปฏิทินวิชำกำร 
 ๘.๑ นางกัญจนา  จันทะไพร   ประธานกรรมการ  
 ๘.๒ นายมงคล    เสมเหลา   รองประธานกรรมการ 
 ๘.๓ นางสาวมลฤดี ศรีบุญเรือง   กรรมการ 
 ๘.๔ นางสาวสุธิสา มณีวงค์    กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 



๘ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
จัดท าปฏิทินงานวิชาการ จัดท าตารางเรียนของคณะครู ประสานงานในด้านการจัดกิจกรรมงาน

วิชาการกับทุกฝ่าย  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
๙. งำนห้องสมุด 

๙.๑ นางกัญจนา  จันทะไพร   ประธานกรรมการ  
๙.๒ นางสุภัสสร  รุนรักษา    รองประธานกรรมการ 
๙.๓ นายขจรเดช  แกกสันเทียะ   กรรมการ 
๙.๔ นางจิณจุฑา  พิทักษ์วงศ์ศร   กรรมการ 
๙.๕ นางสาวรัตนา สุดหลักทอง   กรรมการ 
๙.๖ นางสาวจุฑารัตน์ จันโทริ    กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
จัดหนังสือให้เป็นไปตามระบบงานห้องสมุด ส ารวจ จัดหาหนังสือเข้าห้องสมุดให้ทันสมัย ทัน

เหตุการณ์และสอดคล้องกับการส่งเสริมการเรียนรู้ ควบคุม ดูแล รักษา ตลอดจนการซ่อมบ ารุงหนังสือและ
อุปกรณ์ของห้องสมุด จัดระบบการให้บริการแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถ่ินอย่างเหมาะสม ทันสมัย 
โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริการ จัดท าสถิติ ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เกี่ยวกับงานให้บริการของ
ห้องสมุดให้เป็นปัจจุบัน เพื่อน ามาวิเคราะห์ปรับปรุง และพัฒนางานการให้บริการมีประสิทธิภาพยิ่ งข้ึน จัด
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในหอ้งสมุดใหเ้อื้อต่อการสง่เสรมิการเรยีนรู้ของนักเรยีน จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านและการเรียนรู้ของนักเรียน ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
๑๐. งำนรับนักเรียนใหม่ 

๑๐.๑ นางสาวมลฤดี ศรีบุญเรือง   ประธานกรรมการ  
๑๐.๒ นางสาวชมพูนุท โนนทนวงษ์   รองประธานกรรมการ 
๑๐.๓ หัวหน้าสายช้ันอนุบาล    กรรมการ 
๑๐.๔ หัวหน้าสายช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑   กรรมการ 
๑๐.๕ หัวหน้าสายช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖   กรรมการ 
๑๐.๖ หัวหน้าสายช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑   กรรมการ 
๑๐.๗ หัวหน้าสายช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓   กรรมการ 
๑๐.๘ หัวหน้าสายช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔   กรรมการ 
๑๐.๙ นางสาวจุฑารัตน์   แก้วเรือง       กรรมการ 
๑๐.๑๐ นางสาวสมฤทัย  พุทธมนต์สิงห์   กรรมการ 
๑๐.๑๑ นางสาววิชุดา ศรีจันทร์   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
จัดท าแผน/โครงการ และปฏิทินการรับนักเรียน ก าหนดแนวปฏิบัติ ข้ันตอน และวิธีการรับนักเรียน 

จัดท าคู่มือการรับนักเรียนพร้อมใบสมัคร แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์และอ านวยความสะดวก
แก่นักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสังกัด จัดท าค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนในหน้าที่ต่างๆ จัดนักเรียนเข้าเรียนตามศักยภาพของนักเรียน ตามความ
เหมาะสม โดยให้การด าเนินงานต่างๆสอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษา   ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 



๙ 
 

๑๑. ฝ่ำยงำนประกันคุณภำพ 
๑๑.๑ นางณัฎฐนันท์    นิภาธรกวินศิริ   ประธานกรรมการ 
๑๑.๒ นางสาวชมพูนุท  โนนทนวงษ์   รองประธานกรรมการ 
๑๑.๓ นายนิลพงษ์  เอกพันธ์ุ    กรรมการ 
๑๑.๔ นางสาวจุฬารัตน์  เหมือนพันธ์   กรรมการ 
๑๑.๔ นางสาวจุฑารัตน์   แก้วเรือง       กรรมการ 
๑๑.๕ นางสาวสมฤทัย  พุทธมนต์สิงห์   กรรมการ 
๑๑.๖ นางสาวสุธิสา  มณีวงค์    กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา/แผนการปฏิทินประจ าปี 

ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  สรุปโครงการ/กิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา จัดท ารายงานประจ าปี
การศึกษา ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
๑๒. กลุ่มงำนกีฬำ 

๑) นายแสนพล  จันทะภา     ประธานกรรมการ 
๒. นายรัชพล  อวนศรี             รองประธานกรรมการ 
๓) นายนิธิศ  กิจขุนทด   กรรมการ 
๔) นายวิไล  พลเสนา    กรรมการ 

 ๕) นายเมษยน  เพ็ญธิสาร   กรรมการ 
 ๖) นายภาคภูมิ  วรจินดา      กรรมการ 
 ๗) นายวุฒิศักดิ์  บุดดี    กรรมการ 
 ๘) นางมะลิกา  ไชยปรีชา   กรรมการ 
 ๙) นายบรรสิทธ์ิ  ดีล้อม    กรรมการ 

๑๐.) นางบุญโฮม  อมรเลิศเรืองศรี   กรรมการและเลขานุการ 
 
 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 วางแผนจัดท าโครงการและด าเนินงาน งบประมาณและการจัดการ อ านวยการ ประสานงาน
ด าเนินงาน การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในแต่ละกิจกรรม รายงาน
ความก้าวหน้า ประเมินผลการด าเนินงาน รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี และด าเนินการตามแผนงานที่
ก าหนดไว้ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
 
๑๓. กลุ่มงำนทวิศึกษำ 

๑) นายจิรยุทธ์  หล่อยดา   ประธานกรรมการ 
๒) นางมนัสชนก  กะไรยะ    รองประธานกรรมการ 
๓. นายวิไล  พลเสนา    กรรมการ 
๔) นายภาคภูมิ  วรจินดา    กรรมการ 
๕) นายนิธิศ  กิจขุนทด     กรรมการ 
๖.นางสาวจุฑารัตน์   แก้วเรือง       กรรมการ 

 ๗) นางสาวสมฤทัย พุทธมนต์สิงห์   กรรมการและเลขานุการ 



๑๐ 
 

 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 วางแผนจัดท าโครงการและด าเนินงาน งบประมาณและการจัดการ อ านวยการ ประสานงาน
ด าเนินงาน การจัดการเรียนทวิศึกษา  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในแต่ละกิจกรรม รายงานความก้าวหน้า 
ประเมินผลการด าเนินงาน รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี และด าเนินการตามแผนงานที่ก าหนดไว้ รวมทั้ง
ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
 
๑๔. หัวหน้ำสำยชั้นและครูท่ีปรึกษำ 
 ๑๔.๑ หัวหน้ำสำยชั้น 

อนุบาล   นางสาวอุไรรัตน์       นุริตานนท์            
ประถมศึกษาปีที่ ๑ นางฉวี   บรรดาศักดิ์ 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ นางธนาภา  พิศนุย 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ นางสาวทองใส  ค ามี 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ นายอ านวย  ใดจิ๋ว 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ นางประภาลักษณ์    ตระกูลเสนาธง 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ นางวิลาวัณย์  สีละพัฒน์ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ นางสาวมลฤดี  ศรีบุญเรือง 

          มัธยมศึกษาปีที่ ๒ นายนิลพงษ์  เอกพันธ์ุ 
          มัธยมศึกษาปีที่ ๓ นางสาวสาธนี  ภูสนาม 
          มัธยมศึกษาปีที่ ๔ นางสาวมนัสชนก  กะไรยะ 
          มัธยมศึกษาปีที่ ๕ นายแสนพล  จันทะภา          

มัธยมศึกษาปีที่ ๖ นางภัทรานิษฐ์  นาสินพร้อม 
  

๑๔.๒ ครูประจ ำชั้น/ครูท่ีปรึกษำ 
  อนุบาล ๒/๑   นางชุดา   เรืองแหล่ 
     นางสาวจุฬารัตน์  เหมือนพันธ์ 
  อนุบาล ๒/๒  นางสาวเดือนเพ็ญ ศรีวงศ์ 
  อนุบาล ๓/๑  นางสาวอริสา  พรมจรรย์ 
  อนุบาล ๓/๒  นางสาวอุไรรัตน์       นุริตานนท์           
  ประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ นางฉวี   บรรดาศักดิ์ 
  ประถมศึกษาปีที่ ๑/๒ นางสาววันดี  ประแดงปุย 
     นางประภัสสร  ธรรมวงค์ 
  ประถมศึกษาปีที่ ๑/๓ นางจิณจุฑา  พิทักษ์วงศ์ศร 
     นางฉวีวรรณ  ธรรมแสง 
  ประถมศึกษาปีที่ ๒/๑ นางสาววิภาพร  นาทัน 
     นายวุฒิศักดิ์  บุดดี 
  ประถมศึกษาปีที่ ๒/๒ นางธนาภา  พิศนุย 
  ประถมศึกษาปีที่ ๒/๓ นางสาววารี  พิพิธพงษ์พัฒน์ 
     นายขจรเดช  แกกสันเทียะ 
  ประถมศึกษาปีที่ ๓/๑ นางณัฐารัชต์  เดโชสวัสดิเพชร 
     นางสาวรัตนา  สุดหลักทอง 



๑๑ 
 

  ประถมศึกษาปีที่ ๓/๒ นางสาวทองใส  ค ามี 
  ประถมศึกษาปีที่ ๓/๓ นางมะลิกา  ไชยปรีชา 
     นางบุญโฮม  อมรเลิศเรืองศรี 
  ประถมศึกษาปีที่ ๔/๑ นางสาวสุธิสา  มณีวงค์ 
  ประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ นางสุภัสสร  รุนรักษา  
  ประถมศึกษาปีที่ ๔/๓ นางศศิธร  เข่ือนแก้ว 
     นายอ านวย  ใดจิ๋ว 

ประถมศึกษาปีที่ ๕/๑ นางสาวจุฑารัตน์    จันโทริ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ นางกัญจนา  จันทะไพร 
ประถมศึกษาปีที่ ๕/๓ นายเรืองฤทธ์ิ  ธาดา 
   นางประภาลักษณ์    ตระกูลเสนาธง 
ประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ นางสาวกมลกัลย์  สตารัตน์ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ นางวิลาวัณย์  สีละพัฒน์ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖/๓ นางณัฎฐนันท์    นิภาธรกวินศิริ 
   นางสาวศุภกานต์    จันทะสอน 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑ นางสาวปาณิสรา  ศรีประมาณ 
   นายมงคล  เสมเหลา 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒ นางสาวมลฤดี  ศรีบุญเรือง 
   นางสาวจุฑารัตน์   แก้วเรือง     
มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๓ นางสาวชมพูนุท  โนนทนวงษ์ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๔ นายเมษยน  เพ็ญธิสาร 

         มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑ นางแก้วตา  โคตรงาม  
     นายบรรสิทธ์ิ  ดีล้อม 
          มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒ นางสาวกนกลดา  วรรณการคูณ 
     นายวีรพล  ผาโคตร 

มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๓ นางสาวกัญญาณัฐ เมฆพยัพ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๔ นายนิลพงษ์  เอกพันธ์ุ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ นางสาวสาธนี  ภูสนาม 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒ นายพินิจ    โคตรงาม 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓ นางสาววิชุดา  ศรีจันทร์ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๔ นายรัชพล  อวนศรี 

          มัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ นายอนุรุท    พรมมี 
นายภาคภูมิ    วรจินดา 

  มัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒ นางมนัสชนก    กะไรยะ    
มัธยมศึกษาปีที่ ๔/๓ นายจิรายุทธ์    หล่อยดา 

นายวิทธพงษ์    สีสุนาม 
          มัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ นายแสนพล    จันทะภา 
  มัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒ นายนิธิศ    กิจขุนทด 
  มัธยมศึกษาปีที่ ๕/๓ นางสาวสมฤทัย    พุทธมนต์สิงห์ 



๑๒ 
 

มัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ นางภัทรานิษฐ์    นาสินพร้อม 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒ นายวิไล    พลเสนา 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖/๓ นางรัตนาภรณ์    จ ารัสภูมิ 

 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

เข้าพบนักเรียนในคาบโฮมรูม ด าเนินการส ารวจการมาโรงเรียนของนักเรียน (ในกรณีนักเรียนไม่มา
เรียนเกิน ๓ วันให้แจ้งหัวหน้าสายช้ัน) ตรวจเครื่องแต่งกาย ผม และความสะอาดของเครื่องแต่งกาย ติดตาม
ผลการปฏิบัติงานของเวรประจ าวัน  ให้การอบรม ช้ีแจงเรื่องที่โรงเรียนประกาศหรือขอความร่วมมือ จัดท า
เอกสารต่างๆ ธุรการช้ันเรียน ประสานงานกับฝ่ายแนะแนวเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกบันักเรียน วางแผน
และพัฒนาห้องเรยีน จัดกิจกรรมพิเศษในช้ันเรียน สรุปรายงานการปฏิบัติงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะตลอดปี  
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
๑๕.. งำนโรงเรยีนพอเพียงท้องถิ่นและ งำนสิ่งแวดล้อมศึกษำ   

๑. นางณัฏฐนันท์  นิภาธรกวินศิริ  ประธานกรรมการ 
๒. นายรัชพล  อวนศรี     รองประธานกรรมการ 

          ๓.  นายนิธิศ    กิจขุนทด  กรรมการ 
๔.  นางมนัสชนก    กะไรยะ   กรรมการ 
๕.  นางสาวชมพูนุท  โนนทนวงษ์  กรรมการ 
๖.   นายวิไล  พลเสนา   กรรมการ 
๗.  นางสาวจุฑารัตน์    จันโทริ   กรรมการ 
๘.  นายนิลพงษ์  เอกพันธ์ุ   กรรมการ 
๙. นางสาวสุธิสา  มณีวงค์   กรรมการ 
๑๐. หัวหน้าสายช้ันอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 6 กรรมการ 
๑๑. คณะกรรมการสภานักเรียน   กรรมการ 
๑๒. นางสาวกมลกัลย์ สตารัตน์   กรรมการและเลขานุการ 
 

 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 วางแผนจัดท าโครงการและด าเนินงาน ด าเนินงานโรงเรียนพอเพียงท้องถ่ินและงานสิ่งแวดล้อมศึกษา 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในแต่ละกิจกรรม รายงานความก้าวหน้า ประเมินผลการด าเนินงาน รายงานผล
การด าเนินงานประจ าปี และด าเนินการตามแผนงานที่ก าหนดไว้ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

ฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ   
 

๑. กลุ่มงำนแผนกลยุทธ์และงบประมำณ   มีขอบข่ำย   ดงัน้ี 
 ๑) งานแผนพฒันาการศึกษา 
 ๒) งานวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ๓) งานการจัดสรรงบประมาณ 
 ๔) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
 
 คณะกรรมกำร  พิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
  ๑. นางรัตนาภรณ์    จ ารสัภูม ิ ประธานกรรมการ 
  ๒. นายอนุรุท พรมม ี รองประธานกรรมการ 
  ๓. นายอ านวย ใดจิ๋ว กรรมการ 
  ๔. นางสาวปาณิสรา ศรีประมาณ กรรมการ 
  ๕. นายบรรสิทธ์ิ ดีล้อม กรรมการ 
  ๖. นายนิลพงษ์ เอกพันธ์ุ กรรมการ 
  ๗. นางสาวกมลกลัย์  สตารัตน์ กรรมการ 

 ๘. นางสาวชมพูนุท โนนทนวงษ์  กรรมการ 
  ๙. นางสาวอมรรัตน์ สุระทิพย ์ กรรมการ 
  ๑๐. นางสาวรัตนา สุดหลักทอง กรรมการ 
  ๑๑. นายวิทพงษ์ สีสุนาม กรรมการ 
  ๑๒.  นายบูชิต เพียสุพรรณ กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๓.  นางสาวกาญจนา ชูสกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
๒. กลุ่มงำนกำรเงินและบัญชี  มีขอบข่ำย ดังน้ี.- 
 ๑) งานแผนและงบประมาณประจ าป ี
 ๒) งานเงินเดือน 
 ๓) งานค่าจ้างลูกจ้าง 
 ๔) งานเงินสวัสดิการต่าง ๆ 
 คณะกรรมกำร  พิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
  ๑. นายอนุวัตร เจือจันทร ์ ประธานกรรมการ 
  ๒. นางรัตนาภรณ์ จ ารสัภูม ิ รองประธานกรรมการ 
 ๑) งำนแผนและงบประมำณประจ ำปี 
  ๑. นายอนุรุท พรมม ี ประธานกรรมการ 

๒. นายบรรสิทธ์ิ  ดีล้อม   กรรมการ 
๓. นางสาวกมลกลัย์  สตารัตน์   กรรมการและเลขานุการ 

 ๒) งำนเงินเดือน  
  ๑. นางสาวปาณิสรา ศรีประมาณ ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวอมรรัตน์  สุระทิพย ์ กรรมการ 
  ๓. นายบูชิต เพียสุพรรณ กรรมการ   
  ๔. นางสาวกาญจนา ชูสกุล  กรรมการและเลขานุการ   



๑๔ 
 

 ๓) งำนค่ำจ้ำงลูกจ้ำง 
  ๑. นางสาวปาณิสรา ศรีประมาณ ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวอมรรัตน์  สุระทิพย ์ กรรมการ 
  ๓. นายบูชิต เพียสุพรรณ กรรมการ   
  ๔. นางสาวกาญจนา ชูสกุล  กรรมการและเลขานุการ 
 ๔) งำนเงินสวัสดิกำรต่ำง ๆ 
  ๑. นางรัตนาภรณ์ จ ารสัภูม ิ ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวปาณิสรา ศรีประมาณ กรรมการ 
  ๓. นางสาวอมรรัตน์  สุระทิพย ์ กรรมการและเลขานุการ 
 
๓. กลุ่มงำนพัสดุและทรัพย์สิน มีขอบข่ำยดังน้ี 
 ๑) งานจัดซื้อ/จัดจ้าง พัสดุ ครุภัณฑ์ของสถานศึกษา 
 ๒) การจัดท าบัญชีพสัดุ/ ครุภัณฑ์ของสถานศึกษา 
 ๓) งานส ารวจทะเบียนทรัพยส์ิน 
 ๔) งานซ่อมแซม ปรับปรุง 
 คณะกรรมกำรพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
  ๑.  นายอ านวย ใดจิ๋ว  ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายนิลพงษ์ เอกพันธ์ุ รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นายวิทพงษ์ สีนาม กรรมการ 
  ๔.  นายบูชิต เพียสุพรรณ กรรมการและเลขานุการ 
    
๔. กลุ่มงำนเงินกองทุนเพ่ือกำรศึกษำ มีขอบเขต ดังน้ี 
 ๑) งานเงินกองทุน 
 ๒) งานเงินบรจิาค 
 คณะกรรมกำร พิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
  ๑.   นางรัตนาภรณ์ จ ารสัภูม ิ ประธานกรรมการ 
  ๒.   นางสาวปาณิสรา ศรีประมาณ  รองประธานกรรมการ 
  ๓.   นางสาวรัตนา สุดหลักทอง กรรมการ 
  ๔.  นางสาวกาญจนา ชูสกุล กรรมการและเลขานุการ 
 
๕. กลุ่มงำนแผนงำนและสำรสนเทศฝ่ำยงบประมำณ มีขอบข่ำย ดังน้ี 
 ๑) งานประกันชีวิต  (ประกันอบุัติเหตุ)  
 ๒) งานสวัสดิการต่าง ๆ (สค.สล./ สหกรณ์ออมทรัพย)์ 
 
 คณะกรรมกำร  พิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 ๑) งำนประกันชีวิต   (ประกันอุบัติเหตุ) 
  ๑. นางมะลกิา ไชยปรีชา ประธานกรรมการ 
  ๒. นายวิไล   พลเสนา รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นางสาวรัตนา สุดหลักทอง กรรมการและเลขานุการ 
 



๑๕ 
 

 ๒) งำนสวัสดิกำรตำ่ง ๆ (สค.สล./ สหกรณ์ออมทรัพย์) 
  ๑. นางสาวปาณิสรา ศรีประมาณ ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางณัฐารัชต์ เดโชสวัสดิเ์พชร  รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นางสาวอมรรัตน์  สุระทิพย ์ กรรมการและเลขานุการ 
 
๖. งำนติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและรำยงำนกำรใช้เงิน 
  ๑. นายอนุวัตร เจือจันทร ์ ประธานกรรมการ 
  ๒. นางรัตนาภรณ์ จ ารสัภูม ิ รองประธานกรรมการ   
  ๓.  นายอ านวย ใดจิ๋ว กรรมการ 
  ๔. นางสาวปาณิสรา ศรีประมาณ  กรรมการและเลขานุการ 
  ๕. นางสาวกาญจนา ชูสกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   
 คณะกรรมการการบรหิารงานงบประมาณ มีหน้าที่ ดังนี้ 
 - การเงิน การบัญชี การงบประมาณ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเงิน จัดท าเบิกจ่ายเงินให้
ถูกต้องตามระเบียบ ควบคุม ตรวจสอบ จัดท าบัญชีให้เป็นปัจจุบัน จัดท างบประมาณ 
 - การพัสดุ จัดท าการจุดซื้อ จัดท าบัญชีพัสดุ และทะเบียนครุภัณฑ์ จัดวางระบบการยืม การเบิกจ่าย 
การควบคุมพัสดุ ให้ถูกต้องตามระเบียบ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

ฝ่ำยงำนบุคคล 
 

๑. ฝ่ำยงำนบุคคล  
๑. นายกมลพงษ์   ทองดีนอก  ประธานกรรมการ 
๒. นางศศิธร   เข่ือนแก้ว  รองประธานกรรมการ 
๓. นายบรรสิทธ์ิ   ดีล้อม  หัวหน้าฝ่ายบุคคล 
๔. นางสาวกมลกัลย์   สตารัตน์  หัวหน้างานบุคคล 
๕. นางสาวกัญญาณัฐ   เมฆพยัพ                              กรรมการและเลขานุการ  

          ๖. นางสาวศุภกานต์   จันทะสอน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
 หน้ำท่ี 

การจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน การพัฒนาและธ ารงรักษาบุคลากร การรักษาระเบียบวินัย   และการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  
  

๒.งำนวำงแผนอัตรำก ำลัง 
๑. นายกมลพงษ์   ทองดีนอก ประธานกรรมการ 
๒. นายบรรสิทธ์ิ   ดีล้อม รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวกมลกัลย์   สตารัตน์ กรรมการ 
๔. นางกัญจนา   จันทะไพร กรรมการ 
๕. นางศศิธร  เข่ือนแก้ว กรรมการ 
๖. นางรัตนาภรณ์   จ ารัสภูมิ กรรมการ 
๗. นางสาวมลฤดี   ศรีบุญเรือง กรรมการและเลขานุการ 

          ๘. นางสาวกมลกลัย์   สตารัตน์                             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
หน้ำท่ี 

วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา จัดท าแผน 
อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด น าเสนอแผนอัตราก าลัง และ น าแผนอัตราก าลังของ
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
 
๓. งำนสรรหำ และบรรจุ 

คณะกรรมกำร พิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องตำมท่ีได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 
๑. นายกมลพงษ์   ทองดีนอก ประธานกรรมการ 
๒. นางศศิธร   เข่ือนแก้ว รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวกัญญาณัฐ   เมฆพยัพ                            กรรมการ 
๔. นางอมรรัตน์   สุระทิพย์ กรรมการ 
๕. นางสาวกุลนัทธีร์  วิรุณปักษี กรรมการและเลขานุการ 

          ๖. นางสาวศุภกานต์   จันทะสอน                             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
  
 
 
 



๑๗ 
 

หน้ำท่ี 
วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา จัดท าแผน 

อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด น าเสนอแผนอัตราก าลัง และ น าแผนอัตราก าลังของ
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
 

      ๔.  งำนส่งเสริมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนคณะกรรมกำร พิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

๑. นายกมลพงษ์   ทองดีนอก ประธานกรรมการ 
๒. นางศศิธร   เข่ือนแก้ว รองประธานกรรมการ 
๓. นางรัตนาภรณ์   จ ารัสภูมิ กรรมการ 
๔. นายบรรสิทธ์ิ   ดีล้อม กรรมการ 
๕. นางชุดา   เรืองแหล่ กรรมการ 
๖. นายแสนพล   จันทะภา กรรมการ 
๗. นายพินิจ   โคตรงาม กรรมการ 
๘. นายอ านวย   ใดจิ๋ว กรรมการ 
๙. นายรัชพล   อวนศรี กรรมการ 
๑๐. หัวหน้าสายช้ัน  กรรมการ 
๑๑.หัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระฯ กรรมการ 
๑๒. นางสาวกมลกัลย์   สตารัตน์                            กรรมการและเลขานุการ 

          ๑๓. นางกัญญาณัฐ เมฆพยัพ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
 

หน้ำท่ี 
    จัดโครงสร้างการบริหารบุคลากรให้เป็นระบบ  ปฐมนิเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียน  ก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคนให้ชัดเจน มอบหมายงานตามความรู้
ความสามารถของบุคลากร และ ควบคุม ก ากับ ติดตามและนิเทศบุคลากรให้ปฏิบัติงานเต็มความสามารถและ 
เป็นไปตามกฎระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
  
 
      ๕.  งำนวินัยและกำรรักษำวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 
 ๑. นายกมลพงษ์   ทองดีนอก ประธานกรรมการ 

๒. นางศศิธร   เข่ือนแก้ว รองประธานกรรมการ 
๓. นายบรรสิทธ์ิ   ดีล้อม กรรมการ 
๔. นางสาวกัญญาณัฐ   เมฆพยัพ                            กรรมการ 
๕. นางอมรรัตน์   สุระทิพย์ กรรมการ 
๖. นางสาวกมลกัลย์ สตารัตน์ กรรมการและเลขานุการ 

          ๗. นางสาวกุลนทัธีร์  วิรุณปักษี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
 

 



๑๘ 
 

หน้ำท่ี 
จัดรวบรวมเอกสารเกี่ยววินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน 

และจัดท าแฟ้มข้อมลูเกี่ยวกับการท าผิดเกี่ยวกบัวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน และจัดท า
รายงานสรุปผล เสนอต่อผูบ้รหิาร  

 
     ๖.  งำนกำรจัดระบบทะเบียนประวัติและเครื่องรำชอิสริยำภรณ์  
  

๑. นางศศิธร   เข่ือนแก้ว ประธาน 
๒. นายบรรสิทธ์ิ   ดีล้อม  กรรมการ 
๓. นางสาวกมลกลัย์   สตารัตน์                            กรรมการ 
๔. นางสาวกัญญาณัฐ   เมฆพยัพ        กรรมการ                     

          ๕. นางอมรรัตน์    สุระทิพย์  กรรมการ 
 ๖. นางสาวกุลนัทธีร์  วิรุณปักษี กรรมการและเลขานุการ 
          ๗. นางสาวศุภกานต์   จันทะสอน                            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
  

หน้ำท่ี 
 การจัดท าและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง จัดท า
ทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน ๒ ฉบับ ให้ฝ่ายบุคคล เกบ็ไว้ จ านวน ๑ 
ฉบับ และสง่ใหเ้จ้าของประวัติเก็บรักษาไว้ จ านวน ๑ ฉบับ และถ้ามีการเปลี่ยนแปลง ให้บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม
ลงในทะเบียนประวัติโดยให้ข้อมลูเป็นปจัจบุัน ตรวจสอบผูม้ีคุณสมบัติครบ สมควรไดรับการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณ์ ด าเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครือ่งราชอิสรยิาภรณ์และเหรียญ
จักรพรรดิมาลาแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามระเบียบ
ก าหนด  จัดทะเบียนผู้ได้รับครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา เครื่องราชอสิริยาภรณ์ดเิรกคุณา
ภรณ์ และผู้คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 ๗.  งำนกำรประเมินเพ่ือขอเลื่อนต ำแหน่ง และวิทยฐำนะ 
 ๑. นายกมลพงษ์   ทองดีนอก ประธานกรรมการ 
 ๒. นางศศิธร    เข่ือนแก้ว  รองประธานกรรมการ 

๓. นายบรรสิทธ์ิ   ดีล้อม  กรรมการ 
๔. นางอมรรัตน์   สุระทิพย์  กรรมการ 
๕. นางสาวกุลนัทธีร์  วิรุณปักษี  กรรมการ 

 ๖. นางสาวกัญญาณัฐ   เมฆพยัพ                             กรรมการและเลขานุการ 
          ๗. นางสาวกมลกลัย์   สตารัตน์                             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
          ๘. นางสาวศุภกานต์   จันทะสอน                             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
 

หน้ำท่ี 
แจ้งประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการขอเลื่อนวิทยฐานะ ส่งเสริม สนับสนุน  

การประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะของบุคลากร จัดท ารายงานรายช่ือครูผู้ยื่นค าขอเพื่อเลื่อน 
วิทยฐานะส่งส านักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น 
 



๑๙ 
 

    ๘.  งำนระบบควบคุมภำยในและมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
 ๑. นายกมลพงษ์   ทองดีนอก ประธานกรรมการ 
 ๒. นางศศิธร    เข่ือนแก้ว รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวกัญญาณัฐ   เมฆพยัพ                            กรรมการ 

๔. นางสาวกุลนัทธีร์  วิรุณปักษี กรรมการ  
 ๕. นางอมรรัตน์   สุระทิพย ์  กรรมการและเลขานุการ 
          ๖. นางสาวศุภกานต์   จันทะสอน                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
 

หน้ำท่ี 
ประชาสมัพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร อ านวยความสะดวก สนับสนุน ช่วยเหลือ และด าเนินการ เกี่ยวกบั

การยื่นขอใบประกอบวิชาชีพครู การท าบัตรประจ าตัว ในการจัดท าเอกสารที่ใช้ประกอบการขอใบ
ประกอบวิชาชีพครู การท าบัตรประจ าตัว และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ครผูู้ที่มีความประสงค์จะยื่นขอ
ใบประกอบวิชาชีพ การท าบัตรประจ าตัว และอื่นๆ 

 
 ๙.  งำนเลขำนุกำรและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
 ๑. นางรัตนาภรณ์   จ ารสัภูม ิ ประธานกรรมการ 

๒. นางศศิธร   เข่ือนแก้ว กรรมการ  
 ๓. นางปาณิสรา    ศรีประมาณ  กรรมการและเลขานุการ   
 ๔. นางสาวกัญญาณัฐ   เมฆพยัพ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
หน้ำท่ี 

จัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน เข้ารับการอบรม  สัมมนา และพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถภาพสูงข้ึนจัด 
ทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ก าหนดความต้องการของบุคลากร ควบคุม ติดตาม นิเทศ
บุคคลากรประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  
 ๑๐  งำนกำรลำและศึกษำต่อ 
 ๑. นายกมลพงษ์   ทองดีนอก ประธานกรรมการ 
 ๒. นางศศิธร    เข่ือนแก้ว รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวกัญญาณัฐ   เมฆพยัพ กรรมการ 

๔. นางสาวกุลนัทธีร์  วิรุณปักษี กรรมการ 
๕. นางอมรรัตน์   สุระทิพย์ กรรมการและเลขานุการ 
๖. นางสาวศุภกานต์   จันทะสอน                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
หน้ำท่ี 

 จัดท าคู่มือระเบียบปฏิบัติการลาราชการ ช้ีแจงระเบียบปฏิบัติการลาราชการ ให้บุคลากรทกุคนทราบ 
จัดท าแบบฟอร์ม และส าเนาใบลา ไว้ใหบ้ริการ น าเสนอใบลาของบุคลากร ต่อผู้บริหารเพือ่พิจารณาลงนาม 
อนุมัติการลา จัดท าบันทึกสถิติการลาของบุคลากร สรุปข้อมูลการลา ประจ าเดือน ครึง่ปี และประจ าปี และ
จัดท าหนงัสอืรายงานการลาของบุคลากรประจ าเดือน สง่ตอ่ผู้บริหารโรงเรียน และส านักการศึกษา เทศบาล
นครขอนแก่น 
 
  



๒๐ 
 

 ๑๑.  งำนกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจ 
 ๑. นายกมลพงษ์   ทองดีนอก ประธานกรรมการ 
 ๒. นางศศิธร    เข่ือนแก้ว รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางประภาลักษณ์   ตระกลูเสนาธง กรรมการ 

๔. นางแก้วตา    โคตรงาม กรรมการ  
 ๕. นางสาวกัญญาณัฐ   เมฆพยัพ  กรรมการ 
 ๖. นางอมรรัตน์  สุระทิพย ์ กรรมการ 
 ๗. นางสาวกุลนทัธีร ื วิรุณปักษี  กรรมการและเลขานุการ 
 ๘. นางสาวศุภกานต์   จันทะสอน                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำท่ี 
 ประสานงาน ก าหนดวันการประชุม จัดเตรียมเอกสารการประชุม บันทึกการประชุม สรปุรายงานการ
ประชุม น าเสนอรายงานการประชุม และทกุส่วนทีเ่กี่ยวข้อง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

  

๑๒.  งำนกำรร่วมกิจกรรมของโรงเรียนและหน่วยงำนอ่ืนๆ 
 ๑. นายกมลพงษ์   ทองดีนอก ประธานกรรมการ 
 ๒. นายบรรสิทธ์ิ   ดีล้อม รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายแสนพล    จันทะภา กรรมการ 
 ๔. นางสาวทองใส   ค ามี  กรรมการ 
 ๕. นายนิธิศ    กิจขุนทด  กรรมการ 

๖. นางสาวกัญญาณัฐ   เมฆพยัพ กรรมการและเลขานุการ  
 ๗. นางสาวศุภกานต์   จันทะสอน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำท่ี 
 ประสานงาน จัดเตรียมเอกสารข้อมูล เอกสารต่างที่เกี่ยวข้องในการประเมิน เข้ารายงานการประเมิน
ต่อคณะกรรมการ สรปุรายงานการประเมิน น าเสนอสรปุรายงานผลการประเมิน และทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
๑๓. งำนกำรเลื่อนเงินเดือน 

๑. นายกมลพงษ์   ทองดีนอก  ประธานกรรมการ 
๒. นางศศิธร   เข่ือนแก้ว  รองประธานกรรมการ 
๓. นายบรรสิทธ์ิ  ดีล้อม  กรรมการ 
๔. นางสาวกมลกัลย์ สตารัตน์  กรรมการ 
๕. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  กรรมการ  
๖. หัวหน้าสายช้ัน   กรรมการ 
๗. หัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระฯ  กรรมการ 
๘. นางกัญญาณัฐ เมฆพยัพ  กรรมการและเลขานุการ 
๙. นางสาวศุภกานต์ จันทะสอน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 



๒๑ 
 

หน้ำท่ี 
ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบตามกฎก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อน 

เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา พิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีสั่งไมเ่ลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษาต้องช้ีแจงเหตุให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวทราบกรณีเลื่อน
เงินเดือนกรณีพเิศษแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้รายงานไปยงัส านักงานการศึกษาเทศบาล
นครขอนแก่นเพื่อจัดเก็บข้อมลูลงในทะเบียนประวัติต่อไป 
 
๑๔. กำรพัฒนำบุคลำกร 
          ๑. นางศศิธร                เข่ือนแก้ว                               ประธานกรรมการ 

๒. นายบรรสิทธ์ิ  ดีล้อม  กรรมการ 
๓. นางสาวกมลกัลย์ สตารัตน์  กรรมการ 

 ๔. นางอมรรัตน์  สุระทิพย ์ กรรมการ 
๕. นางสาวกุลนัทธีรื วิรุณปักษี  กรรมการ  
๖. นางกัญญาณัฐ เมฆพยัพ  กรรมการและเลขานุการ 
๗. นางสาวศุภกานต์ จันทะสอน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มีหน้ำท่ี  
1. จัดท าแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัตกิารประจ าปี  
2. ส ารวจความต้องการในการพฒันาครูและบุคลากรในโรงเรียน 
3.  จัดท าแผนพฒันาตนเองของครูและบุคลากรในโรงเรียน 
4.  ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รบัการพัฒนา 
5. จัดท าแฟ้มบุคลากรในโรงเรียน 
6. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้อ านวยการ  
7. งานอื่นๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป 
 ๑. ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป 
 ๑. นายกมลพงษ์  ทองดีนอก                       ที่ปรึกษา 

๒. นางศศิธร  เข่ือนแก้ว                                   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
๓. นางกัญญาณัฐ เมฆพยับ                                หัวหน้างานธุรการและสารบรรณ 
๔. นางอมรรัตน์  สุระทิพย์                                 กรรมการ 
๕. นางสาวกุลนัทธีร์  วิรุณปักษี     กรรมการและเลขานุการ 
๖. นางสาวศุภกานต์ จันทะสอน     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    หน้ำท่ี 
ช่วยผู้บริหารศูนย์ฯ บริหารงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและ 

วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ให้ด าเนินไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
วางแผน/ก ากับ/ดูแล/นิเทศ/ติดตามและแก้ไขปัญหา พัฒนาคุณภาพงาน สนับสนุน การปฏิบัติงานของ 
บุคลากรในฝ่ายบริหารงานทั่วไป ในด้านทรัพยากรและขวัญก าลังใจ วินิจฉัย สั่งการ ตามภาระงานที่ 
ได้รับมอบหมาย ประเมินผล สรุปผล และรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับ 
 มอบหมาย 

๒ งำนธุรกำรและสำรบรรณ  
๑. นางกัญญาณัฐ เมฆพยัพ                              หัวหน้างานธุรการและสารบรรณ 
๒. นางสาวกุลนัทธีร์  วิรุณปักษี                         กรรมการ 
๓. นางอมรรัตน์  สุระทิพย์                               กรรมการ 
๔. นางสาวศุภกานต์ จันทะสอน                         กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี 

๑.  รับ-ส่งเอกสาร  ลงทะเบียนหนงัสอืเข้า – ออก จัดสง่หนงัสือ เข้าหรือเอกสารให้หน่วยงานหรอื
บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
  ๒.  จัดท าค าสั่งและจดหมายเวียนเรื่องต่าง ๆ เพื่อแจ้งให้กับครูและผู้เกี่ยวข้องไดร้ับทราบ 
  ๓.  เกบ็ หรอืท าลายหนังสือ เอกสารต่าง ๆตามระเบียบงานสารบรรณ 
  ๔.  รวบรวมเอกสาร หลกัฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และวิธีปฏิบัติทีเ่กี่ยวข้องให้เป็น
ปัจจุบันอยูเ่สมอ และเวียนให้ผูท้ี่เกี่ยวข้องทราบ 
  ๕.  ร่างและพมิพ์หนงัสอืออก หนงัสอืโต้ตอบถึงส่วนราชการ และหน่วยงานอื่น  
  ๖.  ติดตามเอกสารของฝ่ายต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องกบัทางโรงเรียนและเกบ็รวบรวมเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
อ้างอิง  
  ๗.  ประสานงานการจัดสง่จดหมาย ไปรษณีย์ พัสดุและเอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน 
  ๘. เป็นทีป่รึกษาของรองผูอ้ านวยการฝ่ายบรหิารทั่วไปในเรือ่งงานสารบรรณ 
  ๙. ควบคุมการรบั – ส่ง หนังสือของโรงเรียน (E – Office) 
  ๑๐. บริการทางจดหมายและสิ่งตพีิมพ์ทีม่ีมาถึงโรงเรียน 
  ๑๑. จัดหนังสือเข้าแฟ้มเพือ่ลงนาม 
  ๑๒. ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

๑๓. งานเลขานุการการประชุมครูโรงเรียน 
 
 



๒๓ 
 

๓.  งำนอำคำรสถำนท่ีและแหล่งเรียนรู ้
๑. นายนิธิศ    กิจขุนทด     ประธานกรรมการ 
๒. นางวิลาวัณย์   สีละพัฒน์     รองประธานกรรมการ 
๓. นางรัตนาภรณ์   จ ารัสภูมิ      กรรมการ 
๔. นายจิรายุทธ์   หล่อยดา     กรรมการ 
๕. นายรัชพล    อวนศรี       กรรมการ 
๖. นายเมษยน   เพ็ญธิสาร      กรรมการ 
๗. นายภาคภูมิ   วรจินดา       กรรมการ 
๘. นายวุฒิศักดิ์    บุดดี       กรรมการ   
๙. นางสาวเดือนเพ็ญ   ศรีวงษ์       กรรมการ 
๑๐. นางแก้วตา   โคตรงาม      กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. นายนิลพงษ์  เอกพันธ์ุ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

          ๑๒. นางสาวสมฤทัย   พุทธมนต์สิงห์      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำท่ี 

วางแผนก าหนดงาน/โครงการ งบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ และสภาพ แวดล้อมที่ 
ชัดเจน จัดท า ดูแล รักษา จัดบรรยากาศภายในศูนย์ฯ ให้มีบรรยากาศที่ดี เหมาะสมในการจัดการเรียนการ
สอน ก ากับ ติดตาม ควบคุม ดูแล มอบหมายงานแก่นักการหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินงานที่รับผิดชอบ
หรือตามที่ได้รับมอบหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

     ๔  งำนกิจกำรนักเรียน 
๑. นายพินิจ   โคตรงาม      ประธานกรรมการ  
๒. นางมนัสชนก            กะไรยะ                          รองประธานกรรมการ 
๓. นางภัทรานิษฐ์ นาสินพร้อม      กรรมการ   
๔. นายจิรายุทธ์   หล่อยดา      กรรมการ 
๕. นายนิธิศ    กิจขุนทด      กรรมการ 
๖. นายวิไล  พลเสนา       กรรมการ 
๗. นายบรรสิทธ์ิ   ดีล้อม       กรรมการ 
๘. นางกนกลดา   วรรณการคูน      กรรมการ 
๙. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ/เนตรนารีทุกนาย               กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้ำท่ี 

         วางแผนก าหนดการปฏิบัติงานสภานักเรียน ให้ค าปรึกษา ก ากับ ติดตาม ควบคุม ดูแล การท างานของ 
สภานักเรียน และส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ด าเนินงานที่รับผิดชอบหรือตามที่ได้รับมอบหมายเป็นไปด้วย
ความส าเร็จ เรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 ๕.  งำนสัมพันธ์ชุมชนและบริกำรสำธำรณะ 
๑. นายแสนพล    จันทะภา     ประธานกรรมการ 
๒. นายวิไล    พลเสนา      รองประธานกรรมการ 

 ๓. นางฉวีวรรณ   ธรรมแสง                        กรรมการ 
 ๔. นางณัฐารัชต์            เดโชสวัสดิ์เพชร               กรรมการ 
 ๕. นางสาววิชุดา           ศรีจันทร ์     กรรมการ 



๒๔ 
 

 ๖. นางมนัสชนก  กะไรยะ                        กรรมการ 
  ๗. นางกัญญาณัฐ  เมฆพยัพ    กรรมการ 
 ๘. นางสาวอรสิา  พรมจรรย ์    กรรมการ 
 ๙. นางสาวเดือนเพ็ญ    ศรีวงษ์     กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวสมฤทัย พุทธมนต์สงิห ์    กรรมการ 
 ๑๑. นายวิทพงษ์   สีสุนาม     กรรมการ 
 ๑๒. นางสาวศุภกานต์ จันทะสอน    กรรมการ 
 ๑๓. นางสาวจุฑารัตน์ แก้วเรือง    กรรมการ 
 ๑๔. นางสาวรัตนา   สุดหลักทอง    กรรมการ 
 ๑๕. นางสาวทองใส ค ามี     กรรมการและเลขานุการ 
          ๑๖. นายนิลพงษ์  เอกพันธ์     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

         หน้ำท่ี 

๑. ก าหนดนโยบาย วางแผน งานโครงการ การด าเนินการประชาสัมพนัธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายและ
จุดประสงค์ของโรงเรียน 
  ๒. ประสานงาน ร่วมมอืกับกลุม่สาระฯ และงานต่าง ๆ ของโรงเรียนในการด าเนินงานด้าน
ประชาสมัพันธ์ 
  ๓. ต้อนรับและบริการผู้มาเยี่ยมชมหรือดงูานโรงเรียน 
  ๔. ต้อนรับและบริการผูป้กครองหรือแขกผู้มาติดต่อกบันักเรยีนและทางโรงเรียน 
  ๕. ประกาศข่าวสารของกลุ่มสาระฯ หรือข่าวทางราชการใหบุ้คลากรในโรงเรียนทราบ 
  ๖. ประสานงานด้านประชาสมัพันธ์ทั้งในและนอกโรงเรียน 
  ๗. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีการหรือพิธีกรในงานพิธีการต่าง ๆ ของโรงเรียน 
  ๘. เผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ และช่ือเสียงของโรงเรียนทางสื่อมวลชน 
  ๙. จัดท าเอกสาร – จุลสารประชาสัมพันธ์เพือ่เผยแพร่ข่าวสาร  รายงานผลการปฏิบัติงานและความ
เคลื่อนไหวของโรงเรียนให้นักเรียนและบุคลากรทั่วไปทราบ 
  ๑๐. รวบรวม  สรุปผลและสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับงานประชาสมัพันธ์และจัดท ารายงานประจ าปีของงาน
ประชาสมัพันธ์ 
  ๑๑. ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๖. งำนพัฒนำเครือข่ำย ข้อมูลสำรสนเทศและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
๑. นายบรรสิทธ์ิ             ดีล้อม              ประธานกรรมการ 
๒. นางสุภัสสร  รุนรักษา     รองประธานกรรมการ 
๓. นายอนุรุท            พรมมี     กรรมการ 
๔. นางกัญญาณัฐ  เมฆพยัพ    กรรมการ 

 ๕. นางสาวสุธิสา  มณีวงศ์     กรรมการ 
 ๖. นางสาวชมพูนุช โนนทนวงษ์    กรรมการ 
 ๗. นางสาวศุภกานต์   จันทะสอน    กรรมการ 
 ๘. นางสาวจุฑารัตน์ แก้วเรือง    กรรมการ 
          ๙. นายนิลพงษ์  เอกพันธ์     กรรมการ 



๒๕ 
 

 ๑๐. นางฉวี    บรรดาศักดิ์    กรรมการและเลขานุการ   
          ๑๑. นางสาวสมฤทัย พุทธมนต์สงิห ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
       หน้ำท่ี 

๑.  วางแผนงาน/โครงการ และจัดทรัพยากรที่ใช้ในงานระบบสารสนเทศของโรงเรียน 
๒.  ประสานงานด้านความร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูลกับงานต่าง ๆ  เพื่อรวบรวมและจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศที่ถูกต้องเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ 
๓.  รวบรวมข้อมลูเกี่ยวกบันโยบายของโรงเรียน  เกณฑ์การประเมินมาตรฐานแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเผยแพร่ อยูเ่สมอ 
๔.  จัดท าเอกสารเผยแพร่ข้อมลู สารสนเทศของโรงเรียนทาง เวปไซด์ Facebook  
๕.  ประเมิน สรปุ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 
๖.  ปฏิบัตหิน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

๗.  งำนประชำสัมพันธ์   
๑. นายจิรายุทธ์   หล่อยดา    ประธานกรรมการ 
๒. นายพินิจ    โคตรงาม    รองประธานกรรมการ 

 ๓. นางสาวชมพูนุช โนนทนวงษ์    กรรมการ 
 ๔. นางสาวสุธิสา  มณีวงศ์     กรรมการ 
 ๕. นางสาวกุลนทัธีร์   วิรุณปักษี    กรรมการ 
 ๖. นางสาวอมรรัตน์   สุระทิพย ์    กรรมการ 
 ๗. นางมลฤดี    ศรีบุญเรือง    กรรมการและเลขานุการ   
 ๘. นางสาวสมฤทัย   พุทธมนต์สงิห ์              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๙. นางสาวศุภกานต์   จันทะสอน     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 หน้ำท่ี 

วางแผนการปฏิบัติการบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน ด าเนินการประชาสัมพันธ์ในระบบ
โซเช่ียลรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ไลน์  เฟสบุ๊ค เว็ปไซต์ หรืออื่นๆ และให้พัฒนาข้อมูลกิจกรรมของโรงเรียนที่
ประชาสัมพันธ์ให้เป็นปัจจุบันเสมอ ต้อนรับและบริการผู้มาเยี่ยมชมหรือดูงานโรงเรียน ต้อนรับและบริการ
ผู้ปกครองหรือแขกผู้มาติดต่อกับนักเรียนและทางโรงเรียน  ประกาศข่าวสารของกลุ่มสาระฯ หรือข่าวทาง
ราชการให้บุคลากรในโรงเรียนทราบ ประสานงานด้านประชาสัมพันธ์ทั้งในและนอกโรงเรียน เป็นหน่วยงาน
หลักในการจัดพิธีการหรือพิธีกรในงานพิธีการต่าง ๆ ของโรงเรียน  เผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ และช่ือเสียงของ
โรงเรียนทางสื่อมวลชน จัดท าเอกสาร – จุลสารประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพรข่่าวสาร  รายงานผลการปฏิบัติงาน
และความเคลื่อนไหวของโรงเรียนให้นักเรียนและบุคลากรทั่วไปทราบ  รวบรวม  สรุปผลและสถิติต่าง ๆ 
เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์และจัดท ารายงานประจ าปีของงานประชาสัมพันธ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย  
๘.  งำนปฏิคม 
 ๑.  นางแก้วตา    โคตรงาม      ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางทองใส    ค ามี       รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นางสาวอริสา พรมจรรย ์      กรรมการ 
 ๔.  นางสาวเดือนเพญ็     ศรีวงษ์       กรรมการ 
 ๕.  นางสาวสมฤทัย พุทธมนต์สงิห ์      กรรมการ 
 ๖.  นางสาวศุภกานต์   จันทะสอน        กรรมการ 



๒๖ 
 

 ๗.  นางสาวรัตนา    สุดหลักทอง      กรรมการ 
 ๘. นางมนัสชนก            กะไรยะ       กรรมการและเลขานุการ 
 ๙. นางสาวจุฑารัตน์ แก้วเรือง      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้ำท่ี 

วางแผนก าหนดงานปฏิคม จัดหา จัดเตรียม อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้บริการแก่ผู้ที่เข้า 
ร่วมงาน/กิจกรรม อย่างทั่วถึง ก ากับ ติดตาม ควบคุม ดูแล มอบหมายงานแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินงาน
ที่รับผิดชอบหรือตามที่ได้รับมอบหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

     ๙.  งำนอนำมัยในโรงเรียน 
 ๑. นางประภาลักษณ์   ตระกลูเสนาธง      ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางวิลาวัณย์  สีละพัฒน ์               รองประธาน 
 ๓.  นางสาววันดี   ประแดงปุย      กรรมการ 
 ๔.  นางอุไรรัตน์  นุริตานนท ์      กรรมการ   
 ๕.  นางสาวบุญโฮม   อมรเลิศเรืองศร ี      กรรมการ 
 ๖.  นางกนกลดา   วรรณการคูน      กรรมการ 
 ๗.  นางธนาภา    พิศนยุ       กรรมการ 
 ๘. นางแก้วตา    โคตรงาม      กรรมการและเลขานุการ 
 ๙. นางสาววารี     พิพิธพงษ์พัฒน ์               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 หน้ำท่ี 

วางแผนก าหนดงาน/โครงการ งบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน ใน 
ด้านการปฐมพยาบาล การป้องกันโรคระบาดต่างๆ เช่น ไข้เลือดออก อุจจาระร่วง ไข้หวัด ฯลฯ การดูแล
สุขภาพในช่องปาก การดูแลและป้องกันการเกิดเหา การตรวจสุขภาพประจ าปี การสร้างภูมิคุ้มกันโรค  (ฉีด
วัคซีน) การดูแลและป้องกันภาวะโภชนาการของนักเรียน การสร้างเสริมสุขลักษณะนิสัย โดยการก ากับ 
ติดตาม ควบคุม ดูแล เพื่อให้การด าเนินงานที่รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นไปด้วยความส าเร็จ
เรียบร้อย 

 ๑๐.  งำนปกครองและป้องกันสำรเสพติดให้โทษในสถำนศึกษำ 
 ๑. นายแสนพล  จันทะภา                          ประธานกรรมการ 
 ๒. นายนิธิศ  กิจขุนทด                          รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวสมฤทัย  พุทธมนตส์งิห์                     กรรมการ 
 ๔. นายวิทพงษ์  สีสุนาม                             กรรมการ 
 ๕. ครูประจ าช้ันทุกคน                   กรรมการ 
 ๖. นายอนุรุท  พรมมี                               กรรมการ/เลขานุการ 
 ๗. นายวิไล  พลเสนา                            กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
  หน้ำท่ี 
 วางแผนปฏิบัติการ ควบคุม ป้องกัน ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับสารเสพติดให้โทษในสถานศึกษา 
รณรงค์ให้ความรู้แก่นักเรียน เรื่อง โทษของสารเสพติดทกุชนิด เฝ้าระวัง และป้องกันไม่ให้นกัเรียน ใช้สารเสพ
ติด และเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดใดๆ เพื่อความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและอนาคตของนกัเรียน และ
บุคคลอื่นทีเ่กี่ยวข้อง และชุมชน ต่อไป 



๒๗ 
 

 ๑๑.  งำนสหกำรโรงเรียน 
 ๑. นางวิลาวัณย์            สีละพัฒน์                          ประธานกรรมการ 
 ๒. นางณัฐนันท ์            นิภาธนกวินศิริ                    รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวกมลกลัย์       สตารัตน์                          กรรมการและเลขานุการ 
 ๔. นางสาวศุภกานต์       จันทะสอน                        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้ำท่ี 
 วางแผนการปฏิบัติการบริหารจัดการงานสวัสดิการ (สหการโรงเรียน) จัดซื้อสินค้า จัดวาง จัดร้าน 
เพื่อให้พร้อมในการให้บริหารลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ จัดท าบญัชีรายรบั-รายจ่าย ใหเ้ป็นปัจจุบัน รายงานสรุป
ยอดรายรบั-รายจ่าย ผลก าไร และปันผลสมาชิก เมื่อสิ้นปีการศึกษา ด้วยความบริสุทธ์ิยุติธรรม 
 

๑๒.  งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ๑. นางสาวสาธน ี             ภูสนาม                           ประธานกรรมการ 
 ๒. นายแสนพล   จันทะภา                          รองประธานกรรมการ 
 ๓. ครูประจ าช้ันทุกคน                                  กรรมการ 
 ๔. นางกนกลดา  วรรณการคูณ                     กรรมการ/เลขานุการ   
 ๕. นางสาวมลฤดี   ศรีบุญเรือง                        กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้ำท่ี 
 วางแผนจัดท าโครงการและด าเนินงาน ระบบช่วยเหลือนักเรียน ให้เปน็ไปด้วยความเรียบร้อยในแตล่ะ
กิจกรรม รายงานความก้าวหน้า ประเมินผลการด าเนินงาน รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี และด าเนินการ
ตามแผนงานทีก่ าหนดไว้ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รบัมอบหมาย   
 

๑๓. งำนสวัสดิภำพกำรจรำจร 
 ๑. นายนิธิศ           กิจขุนทด                          ประธานกรรมการ 
 ๒. นายนิลพงษ์           เอกพันธ์                         รองประธานกรรมการ 
 ๓. ครูเวรประจ าวัน  กรรมการ 
          ๔.  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการ 
 ๕. นางสาวทองใส ค ามี  กรรมการและเลขานุการ   
  
 หน้ำท่ี 

วางแผนก าหนดการปฏิบัติงานของนักเรียนอาสาจราจร ให้ค าปรึกษา ก ากับ ติดตาม ควบคุม ดูแล 
การปฏิบัติงานการจราจรของนักเรียนอาสาจราจร และส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ด าเนินงานที่รับผิดชอบหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นไปด้วยปลอดภัย ส าเร็จ เรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

๑๔. งำนยำนพำหนะ 

 ๑. นายอ านวย   ใดจิ๋ว ประธานกรรมการ 
 ๒. นายนิลพงษ์   เอกพันธ์ รองประธาน 
 ๓. นางกัญญาณัฐ   เมฆพยัพ กรรมการ 
 ๔. นางสาวอมรรัตน์        สุระทิพย ์ กรรมการ 
 ๕. นายค ารณ    โรจน์หริัญกุล กรรมการ   




