
                                          ค าสั่งโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 

                                                    ที ่๗๖/๒๕๖๒ 
เรื่อง  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ตามลักษณะการแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

.............................................. 
            เพ่ือให้การบริหารงานโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์  จังหวัดราชบุรี  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นไปด้วย                       
ความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ                                  

            อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
๒๕๔๗ กอปรกับกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเรื่องการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  และ
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐานก าหนด พร้อมทั้งระเบียบคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ว่าด้วยการแบ่งส่วน
ราชการภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงให้ยกเลิกค าสั่งโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ที่ ๑๒๙/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ตามลักษณะการแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๒   
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ค าสั่งนี้แทน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 คณะกรรมการบริหารจัดการศึกษา 

 นายสมยศ   บุญเจริญ            ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 นายจ าลอง                 อ่องวงศ์             ต าแหน่ง ครู คศ. ๓ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
        ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 นายประจวบ   ยงค์อ านวย    ต าแหน่ง ครู คศ. ๓ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
        ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
         และกิจการนักเรียน 
 นายกฤตนัย   ทัศนา     ต าแหน่ง ครู คศ. ๓ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
        ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 นายณรงค์พนธ์   กรกฤตธนพนธ์    ต าแหน่ง ครู คศ. ๒ วิทยฐานะช านาญการ 
        ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ  

๑. ส านักงานกลุ่มอ านวยการ 
๑.๑  งานส านักอ านวยการ 

๑. นางมารยาท  อ่องวงศ์   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวทิพวรรณ  พลอยงาม  กรรมการ 
๓. นางละมัย            หิรัญชาติ   กรรมการ 
๔. นางสาวจุฑา  ประเสริฐสวัสดิ์  กรรมการ 
๕. นางพูลศรี    ทรัพย์เลิศ  กรรมการ  
 



๒ 
 
หน้าที่  
          ๑.  จัดท าโครงการงานแผนกิจกรรมส านักงานอ านวยการ 
          ๒.  ประสานงานระหว่างผู้อ านวยการ คณะผู้บริหาร และบุคลากรทุกฝุาย 
          ๓.  ประสานงานกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ และหน่วยงานภายนอก 
          ๔.  จัดท าภารกิจผู้อ านวยการ บันทึกการประชุมครู เตรียมเอกสารการประชุมครู 
          ๕.  ดูแลความเรียบร้อยของส านักงาน และดูแลต้อนรับแขกท่ีมาพบผู้อ านวยการ 

๖.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการ 

๑.๒  งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๑.  นางมารยาท  อ่องวงศ์   ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางสาวภัทรสุดา  เนียมดวง  กรรมการ 
 ๓.  นางละมัย  หิรัญชาติ  กรรมการและเลขานุการ  
๑.๓  งานสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครูโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์  

๑. นางสาวสกาว  แสงอ่อน   ประธานกรรมการและเลขานุการ 
 ๒. นางประภาพรรณ ตุลสุข   กรรมการ 
 ๓. นางดวงเนตร  อังกุรวิโรจน์  กรรมการ 
 ๔. นายไพโรจน์   ทองลิ่ม    กรรมการ 

๕. นายณรงค์พนธ์ กรกฤตธนพนธ์  กรรมการ 
 ๖. นางละมัย  หิรัญชาติ  กรรมการ 
หน้าที่   
 เป็นสื่อกลางในการประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชนให้มีความเข้าใจอันดีระหว่างกันและกัน 
ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเรียน  การสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

๒. กลุ่มบริหารงบประมาณ 
  นายณรงค์พนธ์   กรกฤตธนพนธ์      ต าแหน่ง ครู คศ. ๒ วิทยฐานะช านาญการ 
          ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
    นายชัยรัตน ์            พงษ์เศวต      หัวหน้าส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ  

คณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
๑.  นายณรงค์พนธ์  กรกฤตธนพนธ์  ประธานกรรมการ 
๒.  นางสาวศิริวรรณ        บุญมา   กรรมการ    
๓.  นางอัญชลี   ปูอมจันทร์  กรรมการ 
๔.  นางสาวทิพวรรณ  พลอยงาม               กรรมการ 
๕.  นางปราณี   คุสิน    กรรมการ 
๖.  นางสาวภัทรสุดา      เนียมดวง  กรรมการ 
๗.  นางอัฏฐพร   รัตนอุดม  กรรมการ 
๘.  นางละมัย   หิรัญชาติ  กรรมการ 



๓ 
 

๙.  นางสาวลลิตา  สระฉิม   กรรมการ 
๑๐. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนันทา   สายสล้าง  กรรมการ 
๑๑. นางสาวพรทิมา  ไพศาลวัน  กรรมการ 
๑๒. นางสาวพชรพร   ฤกษ์สะอาด  กรรมการ 
๑๓. นางสาวสุดารัตน ์  คงรักษ์   กรรมการ 
๑๔. ว่าที่ร้อยโทณัฐกรณ์  หิรัญชาติ  กรรมการ 
๑๕. นายลัทธพล   กล้าหาญ  กรรมการ 
๑๖. นายชัยรัตน์      พงษ์เศวต  กรรมการและเลขานุการ    

หน้าที่  
๑. ก าหนดแนวปฏิบัติ วางแผนการด าเนินงานภายในกลุ่มบริหารงบประมาณ 
๒. ให้ค าปรึกษา แนะน า และช่วยเหลืองานต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารงบประมาณ   
๓. ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มบริหารงานตามที่ได้รับมอบหมาย  

๒.๑ งานส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณและสารบรรณ  
 ๑.  นายชัยรัตน ์   พงษ์เศวต  หัวหน้า 
 ๒.  นางสาวพชรพร   ฤกษ์สะอาด 
 ๓.  นางสาวสุดารัตน ์  คงรักษ์ 

๔.  นางสาวจุฑา   ประเสริฐสวัสดิ์  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสารบรรณ     
หน้าที่   
          ๑. ก าหนดแนวปฏิบัติ วางแผนในการจัดการบริหารงานภายในส านักงานให้เป็นระเบียบ 
          ๒. ด าเนินการรับ-ส่งหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก  
          ๓. จัดท าหนังสือราชการของโรงเรียน 
          ๔. จัดท าแบบฟอร์มในการด าเนินงาน ทะเบียนหนังสือราชการ จัดเก็บให้เป็นระเบียบงานสารบรรณ 
          ๕. ประสานงานบุคคล หน่วยงานราชการ เอกชน ให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน           
๒.๒ งาน My Office  
 ๑.  ว่าที่ร้อยโทณัฐกรณ์  หิรัญชาติ  หัวหน้า 
 ๒.  นายลัทธพล    กล้าหาญ 
หน้าที่   
          ศึกษา วิเคราะห์วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ พัฒนาระบบงานธุรการ งานสารบรรณ และประสาน
ข้อมูลในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) 
๒.๓  งานการเงิน- 

       ๑. นายณรงค์พนธ์            กรกฤตธนพนธ์     หัวหน้าการเงิน 
       ๒. นางสาวลลิตา             สระฉิม  เจ้าหน้าที่การเงิน 
       ๓. นางอัฏฐพร                 รัตนอุดม  ผู้ตรวจสอบการเงิน – บัญช ี
       ๔. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนันทา  สายสล้าง เจ้าหน้าที่การเงิน 
       ๕. นางสาวพรทิมา        ไพศาลวัน เจ้าหน้าทีก่ารเงิน 

 



๔ 
 
หน้าที่   
          ๑. ก าหนดแนวปฏิบัติ วางแผนในการจัดการบริหารงานการเงินให้เป็นไปตามระเบียบ 
          ๒. รับ-จ่าย เก็บรักษาเงินให้เป็นไปตามระเบียบการเงิน 
          ๓. จัดท าบัญชีควบคุมเงินและสรุปรายงานการเงินประจ าวันต่อผู้อ านวยการ  
          ๔. ประเมินผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงาน 
๒.๔  งานบัญชี- 

       ๑. นางอัญชลี  ปูอมจันทร์        หัวหน้า 
       ๒. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนันทา  สายสล้าง  เจ้าหน้าทีง่านบัญชี 
       ๓. นางสาวพรทิมา        ไพศาลวัน  เจ้าหน้าทีก่ารเงิน 
       ๔. นางสาวพลับพลึง     พรมตัน      เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 

หน้าที่   
           ๑. ก าหนดแนวปฏิบัติ วางแผนในการจัดการบริหารงานบัญชีให้เป็นไปตามระเบียบ 
           ๒. จัดท าบัญชีรับ-จ่าย เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
           ๓. จัดท าบัญชีการเงินของโรงเรียนและสรุปรายงานเงินคงเหลือประจ าวันต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
           ๔. ประเมินผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงาน 

๒.๕  งานพัสดุและสินทรัพย์ - 
       ๑. นางสาวรุ่งนภา  แหวนเพ็ชร หัวหน้าพัสดุ 
       ๒. นางปราณี            คุสิน หัวหน้าหน่วยพัสดุ 
       ๓. นายโรจนศักดิ์       ดีประคอง ฝุายจัดซื้อ 
       ๔. นางสาวกาญจนา   จันทนา ฝุายจัดจ้างและเลขานุการ 
       ๕. นายธนากร ฉายแก้ว ทะเบียนพัสดุ   
       ๖. นางปวีณา  จันทร์สวาท เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงาน 

หน้าที่    
           ๑. ก าหนดแนวปฏิบัติ วางแผนการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ให้เป็นไปตามระเบียบ 
           ๒. จัดท าทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ ของโรงเรียนให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ 
           ๓. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง บริหารงานพัสดุด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ 
           ๔. ประเมินผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

๒.๖  งานแผนงาน สารสนเทศ และประกันคุณภาพการศึกษา. 
       ๑.  นางสาวทิพวรรณ     พลอยงาม     หัวหน้า 
       ๒.  นายวลายุทธ แย้มมาลี      หัวหน้างานสารสนเทศ 
       ๓.  นางสาวภัทรสุดา        เนียมดวง หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
       ๔.  นางมารยาท           อ่องวงศ์  
       ๕.  นางดวงเนตร          อังกุรวิโรจน์  
       ๖.  นางอัจฉรา             เอกจิต  
       ๗.  นายทัศนัย             จิตพัฒนกุล  



๕ 
 

       ๘.  นางธณัฏฐา            นาบุญ  
       ๙.  นายกฤตนัย            ทัศนา  
       ๑๐. นางสาวชัชชรีย์        นักจะเข้  

หน้าที่   
          ๑. วางแผนการด าเนินงาน และจัดท าแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน 
          ๒. เก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูล และน าเสนอข้อมูล 
          ๓. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
          ๔. ประเมินผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

๒.๗  งานระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน - 
       ๑. นางปราณี             คุสิน        หัวหน้า 
       ๒. นางหทัยรัตน์ ทัศนา  
       ๓. นางสาววิไล     พันธุ์มา  
       ๔. นางสาวอังคณา บรรลือ   
       ๕. นางสาวนภสร วัธยา  

หน้าที่   
           ๑. ก าหนดแนวปฏิบัติ วางแผนการจัดการบริหารงานระบบควบคุม และตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามระเบียบ 
           ๒. ติดตาม ตรวจสอบ รายงานผลการด าเนินงานการเงิน การบัญชี ทุกรอบ ๖ เดือนของปีงบประมาณ 
           ๓. ประเมินผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงาน  
           ๔. รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจ าปี 

๒.๘  งานวิทยุสื่อสารโทรคมนาคม- 
       ๑. นายชัยรัตน์      พงษ์เศวต       หัวหน้า 
       ๒. นายประสาร     สุวรรณฉวี  
       ๓. นายจ าลอง       อ่องวงศ์  
       ๔. นายสะอาด       สุวรรณสิทธิ์  
       ๕. ว่าที่ร้อยโทณัฐกรณ์  หิรัญชาติ  

หน้าที่   
          ๑. ก าหนดแนวปฏิบัติ วางแผนระบบการบริหารงานการใช้วิทยุสื่อสารโทรคมนาคมให้เป็นไปตามระเบียบ 
          ๒. ก าหนดนามเรียกขานทางวิทยุสื่อสารภายในโรงเรียน ความถ่ีวิทยุสื่อสารเครือข่ายราชการตามระเบียบของ
การใช้วิทยุสื่อสารส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
          ๓. ประเมินผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงาน 

๒.๙  งานสวัสดิการครู นักเรียนและบุคลากร - 
       ๑. นางละมัย  หิรัญชาติ หัวหน้า 
       ๒. นางสาวศิริวรรณ       
 
 

บุญมา  



๖ 
 
หน้าที่ 
           ๑. ก าหนดแนวปฏิบัติ วางแผนในการจัดการบริหารงานสวัสดิการให้เป็นไปตามระเบียบ 
           ๒. จัดสวัสดิการให้แก่ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 
           ๓. จัดท าทะเบียนคุมรายการรับ-จ่ายเงินสวัสดิการ ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน   
           ๔. ประเมินผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงาน 

๒.๑๐  งานสพฐ.ใสสะอาด -ปราศจากคอรัปชั่น 
       ๑. นายณรงค์พนธ์      กรกฤตธนพนธ์       หัวหน้า 
       ๒. นายจ าลอง       อ่องวงศ์  
       ๓. นายกฤตนัย       ทัศนา  
       ๔. นางสาวอังคณา   
       ๕. นางอัญชล ี
       ๖. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนันทา 

บรรลือ 
ปูอมจันทร์ 
สายสล้าง 

 

       ๗. นางสาวพรทิมา ไพศาลวัน  
       ๘. นางสาวลลิตา สระฉิม เลขานุการ 

หน้าที่   
๑.  จัดเตรียมเอกสารรองรับการประชุม 
๒.  รายงานผลการด าเนินโครงการเมื่อสิ้นสุดการด าเนินโครงการ 

๒.๑๑  งานประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน         
  ๑.  นางสาวภัทรสุดา                  เนียมดวง หัวหน้า      
  ๒.  นางสาวทิพวรรณ              พลอยงาม       
  ๓.  นางสาวชัชชรีย์               นักจะเข้ 
  ๔.  นายวลายุทธ              แย้มมาลี       
หน้าที่  

๑.  ประเมินผลการปฏิบัติงาน กิจกรรม โครงการและการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ โดยทั่วไปของกลุ่มบรหิารงบประมาณ 
๒.  สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าภาคเรียน และประจ าปีการศึกษา ส่งงานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
๓.  น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมยิ่งขึ้น   

 ๔.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๕. ประเมินผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

๓. กลุ่มบริหารวิชาการ 
 นายกฤตนัย   ทัศนา  ต าแหน่ง ครู คศ. ๓ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

          ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
นางสาวไพรวรรณ ค าแย้ม  หัวหน้าส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
นางอินนา   หอมหวล ผู้ช่วยหัวหน้าส านักงานกลุ่ม ฯ 

คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ 
๑. นายกฤตนัย  ทัศนา  หัวหน้างานส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน  ประธานกรรมการ 
๒. นางหทัยรัตน์ ทัศนา  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ          กรรมการ 
๓. นางพัชรา    นมรักษ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย           กรรมการ 
๔. นายอดุลย์    แปูนแหลม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์           กรรมการ 
๕. นายวัฒนชัย  มีศิริ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์           กรรมการ 
๖. นางอ าไพ  พิริยะกุล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาฯ    กรรมการ 
๗. นายอนุสรณ ์ เดชะบุญ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   กรรมการ 
๘. นายไสว  ขาวผ่อง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ           กรรมการ 
๙.  นายนิมิต  สายสิทธิ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ          กรรมการ 
๑๐.  นางพาพร  สนองผัน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ       กรรมการ 
๑๑.  นางณีฬพัทฌ ์ ต านานจิตร หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน            กรรมการ 
๑๒.  นางสาวสุภาพร ภักดีประพันธ์ หัวหน้างานห้องสมุด          กรรมการ 
๑๓.  นางสาวปวริศา เหลี่ยววงศ์ภูธร หัวหน้างานแนะแนวและส่งเสริมการศึกษาต่อ         กรรมการ 
๑๔.  นางสาวชุติมา เทพสวัสดิ์ หัวหน้างานวิจัยและนวัตกรรม            กรรมการ 
๑๕.  นางธณัฏฐา  นาบุญ  หัวหน้าศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู             กรรมการ 
๑๖.  นางสาวศิริลักษณ์ เคงตระกูล หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนานักเรียนพิเศษฯ        กรรมการ                     
๑๗.  นางกุหลาบ  นันยา  หัวหน้างานนิเทศการจัดการเรียนรู้            กรรมการ 
๑๘.  นางสาวนภสร วัธยา  หัวหน้างานแผนงานและประเมินผลรายงานผลการปฏิบัติงาน กรรมการ 
๑๙.  นางสุนัน  แปูนแหลม นายทะเบียน              กรรมการ 
๒๐.  นางสาวสุพรรณี ศรีประเสริฐ หัวหน้างานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนฯ        กรรมการ           
๒๑.  นางสาวไพรวรรณ ค าแย้ม  หัวหน้าส านักงานกลุ่มบริหารฯ          กรรมการและเลขานุการ 
๒๒.  นางอินนา  หอมหวล หัวหน้างานธุรการวิชาการ         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๓.  นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทโร             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่              
๑.  ช่วยวางแผนการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ        
๒.  เสนอความคิดเห็นเพ่ือพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารวิชาการ   
๓.  ประสานการปฏิบัติหน้าที่กับฝุายต่างๆ  และบุคลากรของโรงเรียนเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก คล่องตัว 

 ๔.  วิเคราะห์สภาพปัญหา และความจ าเป็นในการพัฒนาการเรียนการสอน และจัดท าแผน โครงการ วิธีการ
นิเทศพัฒนาการเรียนการสอน โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง      



๘ 
 

๕.  ด าเนินการนิเทศการเรียนการสอน ตามแผน โครงการ วิธีการที่ก าหนด     
๖.  ประสานงานกับงานพัฒนาบุคลากรในการประชุมสัมมนา ฝึกอบรมครูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 
๗.  ประสานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการจัดส่งครูไปประชุมอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน  
๘.  จัดส่งนักเรียนไปร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ทักษะและประสบการณ์ภายนอก    
๙.  ช่วยด าเนินงานร่วมกับงานประกันคุณภาพการศึกษา และท าความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง   
๑๐. จัดท าสถิติ ข้อมูล สารสนเทศ และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ     
๑๑. ประเมินผลการปฏิบัติงาน โครงการ และการปฏิบัติงานอื่นๆของกลุ่มบริหารวิชาการ   
๑๒. สรุปและรายงานการปฏิบัติงานนิเทศและพัฒนาการเรียนการสอนประจ าภาคเรียน และประจ าปี  
๑๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓.๑  งานส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ          
๑. นางสาวไพรวรรณ ค าแย้ม   หัวหน้าส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
๒. นางสุนัน  แปูนแหลม  นายทะเบียน     
๓. นางสาวสุพรรณี ศรีประเสริฐ  หัวหน้างานวัดผล ประเมินผล ฯ 
๔. นางอินนา  หอมหวล  งานธุรการวิชาการ 
๕. นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทโร   พัสดุ งานรับนักเรียนและแข่งขันทักษะวิชาการ 

 ๖. นางพูลศรี  ทรัพย์เลิศ  งานส าเนาเอกสาร      
๗. นางสาวรัตน์ใจ ใจมุ่ง   เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 

หน้าที่  
๑.  ดูแล รับผิดชอบงานสารบรรณ พัสดุ ของกลุ่มบริหารวิชาการ     

 ๒.  จัดท าทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร หนังสือราชการ บันทึกข้อความตามระบบ จ่ายเอกสารตามหน่วยงาน    
ที่เก่ียวข้อง ติดตาม เก็บเรื่องเข้าแฟูมต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารงาน และจัดพิมพ์ค าสั่งของกลุ่มงาน   
 ๓.  จัดเตรียมเอกสารการประชุม ระเบียบวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุม บันทึกการประชุม และเสนอรายงาน  
 ๔.  จัดพิมพ์เอกสารของกลุ่มบริหารวิชาการ และ รับ – ส่งหนังสือราชการ  

๕.  ดูแลการจัดท าแบบฟอร์มต่างๆของกลุ่มงานให้เป็นระบบ      
 ๖.  ประสานงานกับบุคลากรในกลุ่มบริหารวิชาการในการจัดหา จัดซื้อ ลงทะเบียน วัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน   

๗.  ให้บริการข่าวสารด้านวิชาการแก่ครู นักเรียนและบุคคลทั่วไป      
๘.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   

๓.๒  งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้     
๑. นางหทัยรัตน์  ทัศนา   หัวหน้า       
๒. นางสมใจ  หีบท่าไม้        
๓. นายกฤตนัย  ทัศนา  
๔. นางสาวชัชชรีย์         นักจะเข้ 
๕. นางสาวภัทรสุดา เนียมดวง                     เลขานุการ  
๖. นายวลายุทธ  แย้มมาลี                    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 



๙ 
 

๓.๒.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     
๑.  นางพัชรา    นมรักษ์   หัวหน้ากลุ่มสาระฯ / งานนเิทศการจัดการเรยีนการสอน/ งานการเงนิ                   
๒.  นางสาวค าวงษ์ เทพสวัสดิ์  งานจัดการเรียนการสอน     
๓.  นางจันทร์เพ็ญ แสวงค า   งานพัสดุ / งานแหล่งเรียนรู้                                           
๔.  ว่าที่ร้อยโทณัฐกรณ์   หิรัญชาติ  งานสื่อและนวัตกรรม                                                       
๕.  นางสาวอังคณา บรรลือ   แผนงานและรายงานผล                                               
๖.  นางสาววิไล  พันธุ์มา   งานวิชาการ / หลักสูตร / วัดและประเมินผล                                   
๗.  นางปราณี  คุสิน   เลขานุการ / งานสารบรรณ 
๘.  นางสาวปิยนุช ย้งปรีชา   งานสารสนเทศและประกันคุณภาพ 
๙.  นางสาวสภุาพร ภักดีประพันธ์  งานจัดการเรียนการสอน 

๓.๒.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 ๑.  นายอดุลย์       แปูนแหลม  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ   

๒.  นางอัญชลี       ปูอมจันทร์  รองหัวหน้า    
๓.  นางอัจฉรา       เอกจิต  แผนงาน       
๔.  นางอรพิน       มีศิริ             การเงิน       
๕.  นางสาววรรณดี      ปานแปลง  วิชาการ      
๖.  นางสาวนภสร      วัธยา  ประชาสัมพันธ์/วัดผล     
๗.  นางสุนัน                     แปูนแหลม  วิชาการ       
๘.  นางสาวเกตุแก้ว            แซ่แต้  พัสดุ       
๙.  นางสาวเรณู       อุระวัฒน์  เลขานุการ 
๑๐. นางสาวอารีรัตน์      ห้าวแสน  วัดผล 
๑๑. นางสาวสุพรรณี      ศรีประเสริฐ  วิชาการ 

     ๓.๒.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
๑. นายวัฒนชัย       มีศิริ   หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
๒. นางสาวสกาว      แสงอ่อน  รองหัวหน้า 
๓. นางสาวชุติมา       เทพสวัสดิ์  วิชาการ 
๔. นายประจวบ       ยงค์อ านวย  วิชาการ 
๕. นางเนาวรัตน์      พันธ์สาคร  แผนงาน   
๖. นายกฤตนัย         ทัศนา  พัสดุ 
๗. นางนฤมล                ประพันธ์พจน์ วิชาการ 
๘. นางสาวพอพิศ              แก้วคูณ  วัดผล 
๙. นางดวงเนตร       อังกุรวิโรจน์  วัดผล 
๑๐. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมณีรัตน์    ทิมกลั่น  เลขานุการ 
๑๑. นางสาวสุดารัตน์         คงรักษ ์  วัดผล 
๑๒. นายลัทธพล          กล้าหาญ  วัดผล 



๑๐ 
 

๓.๒.๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๑. นางอ าไพ  พิริยะกุล  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
๒. นางขวัญเรือน หมีไพร   รองหัวหน้า 
๓. นางสาวศิริลักษณ์ เคงตระกูล  ประชาสัมพันธ์ 
๔. นางอินนา           หอมหวล  ธุรการ 
๕. นายโรจนศักดิ์         ดีประคอง  พัสดุ 
๖. นายณรงค์พนธ์ กรกฤตธนพนธ์  แผนงาน  
๗. นางสาววชรพร   ชูผล                         แผนงาน   

          ๘.  นางสาวกาญจนา จันทนา   เลขานุการ/วิชาการ 
         ๙.   นางสาวภัทรสุดา เนียมดวง                    วิชาการ/วัดผล  
        ๑๐.  นายวลายุทธ  แย้มมาลี   สารสนเทศ 
        ๑๑.  นางสาวชัชชรีย์        นักจะเข้    วัดผล/วิชาการ  
        ๑๒.  นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทโร   วัดผล/ประเมิน 
        ๑๓.  นายธนากร          ฉายแก้ว   วัดผล/ประเมิน 
        ๑๔.  นางสาวพรทิมา        ไพศาลวัน   วัดผล/ประเมิน 

          ๓.๒.๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

๑. นายอนุสรณ ์ เดชะบุญ  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
๒. นายพงษ์ธร            ศรลัมพ์   รองหัวหน้า 
๓. นายไพโรจน์  ทองลิ่ม   แผนงาน 
๔. นายวรชาติ  ชูทาน   พัสดุ  
๕. นางสุพาน ี  เกิดทรัพย ์  สารสนเทศและประชาสัมพันธ์  
๖. นายณวรรธน์ แก้วเอ่ียม  วัดผล/วิชาการ 
๗. นายชลทิตย์  ข าส าราญ  เลขานุการ 

            ๓.๒.๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๑. นายไสว                ขาวผ่อง   หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
๒. นายชุมพล  คชสังข์สีห์  รองหัวหน้า  
๓. นางพิรดี  จันทร   พัสดุ 
๔. นายทัศนัย  จิตพัฒนกุล  แผนงาน 
๕. นายสะอาด  สุวรรณสิทธิ์  เลขานุการ 
๖. นายเดชา  ศรัทธาผล  วัดผล 
๗. นายบุญชู  เจาทวิภาต  เหรัญญิก 
๘. นางสาวพชรพร ฤกษ์สะอาด  สารสนเทศ 

 
 
 



๑๑ 
 

 ๓.๒.๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
๑. นายนิมิต  สายสิทธิ์   หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
๒. นางสาวปิยะวดี ประยูรเทพ  รองหัวหน้าและพัสดุ (คหกรรม) 
๓. นางสาวไพรวรรณ ค าแย้ม   วัดผล (คหกรรม) 
๔. นางทิพวรรณ ทองแท้   แผนงาน/สารสนเทศ (คหกรรม) 
๕. นายอภิชัย    หีบท่าไม้   รองหัวหน้า (อุตสาหกรรมและธุรกิจ) 
๖. นายศล  เอกจิต   พัสดุ (อุตสาหกรรมและธุรกิจ) 
๗. นางกฤตินี  จันทมาลา  แผนงาน/สารสนเทศ (อุตสาหกรรมและธุรกิจ)  
๘. นางสาวศิริวรรณ บุญมา            วัดผล (อุตสาหกรรมและธุรกิจ) 
๙. นางประภาพรรณ ตุลสุข   วัดผล (เกษตรกรรม) 
๑๐.  นายจ าลอง  อ่องวงศ์   พัสดุ (เกษตรกรรม) 
๑๑.  นางมารยาท อ่องวงศ์   รองหัวหน้า (เกษตรกรรม) 
๑๒.  นางอัฏฐพร  รัตนอุดม  วัดผล (คอมพิวเตอร์) 
๑๓.  นายสมชาย  ขวาไทย   พัสดุ (คอมพิวเตอร์) 
๑๔.  นายประสาร สุวรรณฉวี  แผนงาน/สารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) 
๑๕.  นางสาวทิพวรรณ พลอยงาม  รองหัวหน้า (คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ) 
๑๖.  นางสาวจันทร์หอม   หลักค า   งานวัดผลกลุ่มสาระฯ 
๑๗.  นายประเสริฐ  คานภู่   แผนงาน/สารสนเทศ (เกษตรกรรม) 
๑๘.  นางสาวแสงเดือน บุญพยุง   เลขานุการกลุ่มสาระฯ 

๓.๒.๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๑. นางพาพร  สนองผัน  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ    
๒. นางหทัยรัตน์   ทัศนา   รองหัวหน้า /วิชาการ 
๓. นางรงศ์รอง   พิลาสภักด ี  งานจัดการเรียนการสอนครูต่างชาติ(ภาษาอังกฤษ) 
      และงานสรรหาครูต่างชาติ (ภาษาอังกฤษ) 
๔. นางสาวสุมณฑา  ค าเกตุ   การเงิน/วัดผลและประเมินผลการเรียน ม.ปลาย  
๕. นางศุภศิริ  ปรีชาญาณ  วัดผลและประเมินผลการเรียน ม.ต้น  
๖. นางกุหลาบ  นันยา   การเงิน/ประเมินผลกิจกรรมและโครงการ 
๗. นางณีฬพัทฌ ์ ต านานจิตร  งานสถานที่และซ่อมบ ารุง 
๘. นางสมใจ   หีบท่าไม้   เลขานุการกลุ่มสาระฯ/พัสดุ 
๙. นางธณัฏฐา  นาบุญ   แผนงาน/สารสนเทศและประกันคุณภาพการศึกษา 
๑๐. นางสาวรุ่งนภา  แหวนเพ็ชร  งานพัสดุ/งานสถานที่และซ่อมบ ารุง 
๑๑. นางสาวลลิตา  สระฉิม   ธุรการ/หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ภาษาจีน ประสานงานศูนย์การเรียนการสอนภาษาจีน 
          ๑๒. นางละมัย   หิรัญชาติ  กิจกรรมพิเศษวัดผลและประเมินผลการเรียน ม.ปลาย  
 



๑๒ 
 

๑๓.  นางสาวแวววัน มนูธาราม  ประชาสัมพันธ์ 
งานการจัดการเรียนการสอนครูต่างชาติ (ภาษาอังกฤษ)
และงานสรรหาครูต่างชาติ (ภาษาอังกฤษ) 

๑๔. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนันทา สายสล้าง  วัดผลและประเมินผลการเรียน ม.ต้น  
แผนงาน/สารสนเทศและประกันคุณภาพ 

๑๕. Miss Anabel Estino Pinilia   ครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ 
๑๖. Miss Kayze Ancheta   ครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ  

 ๑๗. Miss April Lumaad Ocon   ครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ    
๑๘. Miss Karla Maria Parayno Abulencia ครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ  
๑๙. Miss Man Shan Huai   ครูชาวต่างชาติสอนภาษาเมียนมาร์ 

๓.๒.๙  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑.  นางณีฬพัทฌ์  ต านานจิตร  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๒.  นางสาววิไล  พันธุ์มา   รองหัวหน้าฝุายกิจกรรมนักเรียน / กิจกรรมชุมนุม 
๓.  นางสาวปิยนุช  ย้งปรีชา   รองหัวหน้าฝุายกิจกรรมพิเศษ /  

งานธุรการ, กิจกรรมชุมนุม 
๔.  นางสาวภัทรสุดา เนียมดวง  หัวหน้าแผนงานและสารสนเทศ, กิจกรรมพิเศษ 
๕.  นางสาวชชัชรีย์  นักจะเข้   แผนงานและสารสนเทศ / กิจกรรมพิเศษ 
๖.  นางทิพวรรณ  ทองแท้   วัดผล / กิจกรรมพิเศษ  
๗.  นางประภาพรรณ  ตุลสุข   วัดผล / กิจกรรมพิเศษ  
๘.  นางสาวพชรพร ฤกษ์สะอาด  กิจกรรมพิเศษ 
๙.  นายวลายุทธ  แย้มมาลี                     กิจกรรมพิเศษ 
๑๐. นางสาวแสงเดือน บุญพยุง   กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
๑๑. นางสาวเกตุแก้ว แซ่แต้   กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  
๑๒. นางสาวปวริศา เหลี่ยววงศ์ภูธร  กิจกรรมแนะแนว                                                                 
๑๓. นางสาวนันทรัตน์  ตันบริภัณฑ์  กิจกรรมแนะแนว                                                               
๑๔. นางธณัฏฐา  นาบุญ   กิจกรรมรักษาดินแดน 
๑๕. นางสาวปิยะวดี ประยูรเทพ  กิจกรรมรักษาดินแดน 
๑๖. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนันทา  สายสล้าง  กิจกรรมรักษาดินแดน 
๑๗. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมณีรัตน์ ทิมกลั่น  กิจกรรมรักษาดินแดน                   
๑๘. นายวัฒนชัย  มีศิริ   หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ ม.๑ 
๑๙. นายประสาร  สุวรรณฉวี  หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ ม.๒ 
๒๐. นายชัยรัตน ์ พงษ์เศวต  หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ ม.๓ / กิจกรรมแนะแนว

 ๒๑. นางอัจฉรา   เอกจิต   หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด ม.๑ 
๒๒. นางรงศ์รอง  พิลาสภักดี  หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด ม.๒                             

 ๒๓. นางอ าไพ   พิริยะกุล  หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด ม.๓ 



๑๓ 
 

๒๔. นายจ าลอง  อ่องวงศ์   หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ม.๔                  
 ๒๕. นายวรชาต ิ  ชูทาน   หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ม.๕ 

๒๖. นายกฤตนัย  ทัศนา   หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ม.๖  
๒๗. นายสะอาด   สุวรรณสิทธิ์  ประสานงานกิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด / กิจกรรมพิเศษ 
๒๘. นายบุญชู  เจาทวิภาต  ฝุายสนับสนุนกิจกรรม  
๒๙. ว่าที่ร้อยโทณัฐกรณ์ หิรัญชาติ  ฝุายสนับสนุนกิจกรรม 
๓๐. นายชลทิตย์   ข าส าราญ  กิจกรรมพิเศษ 

หน้าที่ 
๑. จัดท าแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม  และปฏิทินปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอน 
๒. ศึกษา  วิเคราะห์เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  และข้อมูล

สารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของสังคม  ชุมชนและท้องถิ่น 
๓. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสถานภาพของสถานศึกษา  เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์  ภารกิจเปูาหมาย  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝุายที่เก่ียวข้อง 
๔. ประสานงานและจัดท าโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑  และวิสัยทัศน์  ภารกิจ  เปูาหมาย  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
๕. ประสานงานและจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๖. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดอัตราก าลัง เพ่ือน ามาจัดตารางสอนจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๗. ประสานงาน ดูแลการจัดตารางสอนทุกภาคเรียน  และรวบรวมตารางสอนครู  ตารางการใช้ห้องเรียน  

และตารางเรียนของนักเรียนเป็นรูปเล่ม 
๘. พัฒนากระบวนการเรียนรู้  และส่งเสริมให้มีการใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน 
๙. นิเทศการใช้หลักสูตรและให้ค าแนะน า  ช่วยเหลือด้านการเรียนการสอนแก่ครู 
๑๐. ประสานงานการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์เพ่ือการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๑๑. ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร 
๑๒. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 
๑๓. จัดกิจกรรมเรียนเสริมตามศักยภาพของผู้เรียน  เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษา 
๑๔. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสถานศึกษา  และการจัดการเรียนการสอน 
๑๕. ติดตาม  ประเมินผล และสรุปรายงานผลการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน 
๑๖. ส่งเสริมและประสานงานให้ครูพัฒนาการจัดกิจกรรมตามโครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
๑๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓.๓  งานทะเบียนนักเรียน 
๑. นางสุนัน  แปูนแหลม  นายทะเบียน 
๒. นางสาวนภสร  วัธยา   เจ้าหน้าที่นายทะเบียน ม.ต้น 
๓. นายสมชาย   ขวาไทย   เจ้าหน้าที่นายทะเบียน ม.ปลาย   

 ๔. นางสาวรัตน์ใจ ใจมุ่ง   เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
 



๑๔ 
 
หน้าที่             

๑. จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงานทะเบียนนักเรียน      
๒. ประสานงานและด าเนินงาน การรับนักเรียน การเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ และการเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
๓. จัดเตรียมเอกสารใบมอบตัวและใบลงทะเบียน         
๔. ออกเลขประจ าตัวนักเรียนที่เข้าใหม่          
๕. จัดท าและรวบรวมข้อมูลประวัตินักเรียน บันทึกข้อมูลประวัติลงโปรแกรม Student และ DMC   
๖. จัดท าสถิติจ านวนนักเรียนและการจ าหน่ายนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน      
๗. จัดท าทะเบียนรายชื่อนักเรียนตามชั้นเรียน ส าหรับการใช้งานและบริการแก่ผู้เกี่ยวข้อง  
๘. จัดท าทะเบียนนักเรียนที่แขวนลอย          
๙. จัดท าแบบฟอร์มและใบค าร้องในการด าเนินงานทุกประเภทของงานทะเบียนนักเรียน     
๑๐. จัดรวบรวมสมุดรายงานผลการเรียน เพ่ือน าเสนอผู้บริหารสถานศึกษาลงนาม     
๑๑. จัดท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ประกาศนียบัตร ของนักเรียน

ที่จบการศึกษา (ปพ.๒) แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.๓) และใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.๗)   
๑๒. ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา            
๑๓. ตรวจสอบการจบหลักสูตรเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้บริหาร           
๑๔. ติดตามประเมินผล และสรุปรายงานผลการด าเนินงานของงานทะเบียน           
๑๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

๓.๔  งานวัดผล  ประเมินผล  และเทียบโอนผลการเรียน 
๑.  นางสาวสุพรรณี ศรีประเสริฐ  หัวหน้า      
๒.  นางอรพิน  มีศิริ   วัดผล ม.ต้น       
๓.  นางสาวเรณู   อุระวัฒน์  วัดผล ม.ปลาย 
๔.  นางสาวจันทร์หอม  หลักค า 
๕.  นางสาวรัตน์ใจ ใจมุ่ง   เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 

หน้าที่             
 ๑.  จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงานของงานวัดผลและประเมินผล  

๒.  ก าหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา   
๓.  ให้ความรู้เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนแก่คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง    
๔.  พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน       
๕.  จัดท าตารางสอบระหว่างภาค ปลายภาคเรียน การจัดสอบด้วยข้อสอบกลางม.๑ และม.๒ การจัดสอบ  

Pre O-Net  ม.๓ ตารางการสอบแก้ตัวและการเรียนซ้ า         
๖.  ประสานงานจัดท า จัดเก็บข้อสอบ และด าเนินการในการจัดสอบให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา 
๗. การเตรียมความพร้อมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖   

 ๘. ตรวจสอบและรวบรวมแบบบันทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียนของแต่ละกลุ่มสาระฯ   
๙. จัดท าระบบฐานข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียน      
๑๐.รวบรวมผลการเรียนทุกรายวิชาของนักเรียนและบันทึกผลในแบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล(ปพ.๖) 



๑๕ 
 

๑๑. ประสานงานกับครูที่ปรึกษาในการรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบ   
๑๒. ดูแลและประสานการจัดท าข้อมูล สถิติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแยกตามระดับชั้นและกลุ่ม 

สาระการเรียนรู้เพ่ือเป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์และการพัฒนา     
๑๓. จัดท าหลักฐานผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น และรายงานผลการเรียนของนักเรียน ส่งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
๑๔. ด าเนินการประกาศผลการสอบปลายภาค การสอบแก้ตัว และการเรียนซ้ าชั้น   

 ๑๕. ดูแลและประสานงานกับครูผู้สอนและครูที่ปรึกษาในการสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การประเมิน
การอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ การประเมินกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมชุมนุม 

๑๖. จัดท าและตรวจสอบค่า GPA และ PR ของนักเรียน       
๑๗. จัดเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน ตามแนวทางหน่วยงานต้นสังกัดก าหนด

 ๑๘. ติดตามประเมินผล และสรุปรายงานผลการด าเนินงานของงานวัดและประเมินผลการเรียน  
 ๑๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.๔.๑  งานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้    
๑.  นางสาววิไล             พันธุ์มา   วัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
๒.  นางสาวนภสร           วัธยา   วัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
๓.  นางสาวอารีรัตน์           ห้าวแสน   วัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๔.  นางสาวพอพิศ           แก้วคูณ   วัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
๕.  นางดวงเนตร   อังกุรวิโรจน์  วัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
๖.  นางสาวภัทรสุดา  เนียมดวง  วัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
๗.  นางสาวจุฬาลักษณ์  จันทโร   วัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
๘.  นางสาวชัชชรีย์         นักจะเข ้  วัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
๙.  นายธนากร   ฉายแก้ว   วัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
๑๐. นางสาวพรทิมา  ไพศาลวัน  วัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
๑๑.  นางสุพานี   เกิดทรัพย ์  วัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 

 ๑๒.  นายเดชา   ศรัทธาผล  วัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   
๑๓.  นางละมัย   หิรัญชาติ  วัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
๑๔.  นางศุภศิริ   ปรีชาญาณ  วัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
๑๕.  นางสาวสุมณฑา   ค าเกตุ   วัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
๑๖.  ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนันทา  สายสล้าง  วัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
๑๗.  นางสาวจันทร์หอม   หลักค า   วัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ 
๑๘.  นางสาวไพรวรรณ  ค าแย้ม   วัดผล (คหกรรม)     
๑๙.  นางประภาพรรณ   ตุลสุข   วัดผล (เกษตรกรรม)/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
๒๐.  นางสาวศิริวรรณ  บุญมา   วัดผล (อุตสาหกรรมและธุรกิจ)   
๒๑.  นางอัฎฐพร   รัตนอุดม  วัดผล (คอมพิวเตอร์)  
๒๒.  นางสาวนันทรัตน์   ตันบริภัณฑ์  กิจกรรมแนะแนว    
 



๑๖ 
 

 
หน้าที่  

๑. งานจัดท า จัดเก็บข้อสอบ และด าเนินการในการจดัสอบให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา

 ๒. ด าเนินการเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบฯ และตามแนวปฏิบัติของสถานศึกษา 
๓. ส ารวจรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ เสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา  พร้อมทั้ง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ 
๔. ด าเนินการเกี่ยวกับนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ หรือมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์     
๕. ตรวจสอบและรวบรวมแบบบันทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียนของแต่ละกลุ่มสาระฯ  
๖. จัดท าข้อมูล สถิติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแยกตามระดับชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือเป็น

ข้อมูลในการประชาสัมพันธ์และการพัฒนา         
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.๕ งานห้องสมุด  
 ๑. นางศุภศิริ  ปรีชาญาณ  ที่ปรึกษา 

๒. นางสาวสุภาพร ภักดีประพันธ์  หัวหน้า       
๓. นางสาววรรณดี ปานแปลง  รองหัวหน้า     
๔. นางสาวชัชชรีย์ นักจะเข ้         
๕. นายวลายุทธ  แย้มมาลี   แผนงาน 
๖. นางขวัญเรือน  หมีไพร 
๗. นางสาวจันทร์หอม  หลักค า 
๘. นางสาวแสงเดือน  บุญพยุง 

หน้าที ่  
๑. จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม และปฏิทินการปฏิบัติงาน ของงานห้องสมุด    

 ๒. ดูแลและจัดห้องสมุดให้เป็นไปตามมาตรฐาน         
๓. ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ          
๔. จัดหาหนังสือเพ่ือการศึกษาค้นคว้าของครู นักเรียน และบุคคลทั่วไป     

 ๕. จัดท าระเบียบและข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุดส าหรับครูและนักเรียน      
๖. ให้บริการข่าวสาร ข้อมูล และแหล่งเรียนรู้เพ่ือการศึกษาค้นคว้าแก่นักเรียน ครู อาจารย์ ผู้ปกครองตลอดจนชุมชนที่สนใจ 
๗. จัดท าสถิติการให้บริการงานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้       

 ๘. ให้การบริการสืบค้นข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยี         
๙. บ ารุงรักษาและซ่อมแซมหนังสือที่ช ารุดและวัสดุอุปกรณ์ท่ีรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  

 ๑๐. ส ารวจความต้องการในการใช้หนังสือของครู  และนักเรียนเพ่ือการเรียนการสอนและ การค้นคว้า   
๑๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้า      
๑๒. จัดหมวดหมู่หนังสือและด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบงานห้องสมุด      
๑๓. ให้ความรู้ ค าแนะน าเก่ียวกับการบริการ และ การใช้ห้องสมุดแก่ครูและนักเรียน         
๑๔. ติดตามประเมินผล  และสรุปรายงานผลการด าเนินงานของงานห้องสมุด     

 ๑๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  



๑๗ 
 

๓.๖  งานแนะแนวและส่งเสริมการศึกษาต่อ 
 ๑. นางสาวปวริศา         เหลี่ยววงศ์ภูธร   หัวหน้า     
 ๒. นายชัยรัตน์  พงษ์เศวต         

๓. นางสาวนันทรัตน์  ตันบริภัณฑ์   แผนงาน/วัดผล 
หน้าที่  

๑.  จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงานแนะแนว      
๒.  จัดบริการแนะแนวแก่นักเรียน ๕ บริการ ได้แก่ การรวบรวมข้อมูล การให้ค าปรึกษา  การบริการสารสนเทศ      

การจัดวางตัวบุคคล และการติดตามผลแก่บุคลากรของโรงเรียนและผู้ปกครอง     
๓.  จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ อาชีพส่วนตัวและสังคม      
๔.  ติดต่อประสานงานกับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพ่ือความร่วมมือในการด าเนินงานแนะแนว 
๕.  จัดรวบรวมข้อมูล สถิติ ผลการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบการศึกษา    

 ๖.  พิจารณานักเรียนกองทุนกู้ยืมเรียน (กยศ.)       
 ๗.  พิจารณานักเรียนทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน      
 ๘.  ติดตามประเมินผล และสรุปรายงานผลการด าเนินงานแนะแนว     
 ๙.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

๓.๗  งานวิจัยและนวัตกรรม          
 ๑.  นางสาวชุติมา  เทพสวัสดิ์  หัวหน้า 

๒.  นางสาวสกาว  แสงอ่อน   แผนงาน       
๓.  นางธณัฏฐา  นาบุญ          
๔.  นางสาวอารีรัตน์ ห้าวแสน 
๕.  นางสาวทิพวรรณ พลอยงาม 
๖.  นางสาวสุดารัตน์ คงรักษ ์        

หน้าที่              
     ๑.  จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน      

๒.  ศึกษา วิเคราะห์  วิจัย  การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา 
๓.  ส่งเสริมให้ครูศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างหลากหลายในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
๔.  จัดหาเอกสารงานวิจัย  เพื่อส่งเสริมการท าผลงานทางวิชาการของครู     
๕.  ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกแก่ครูในการท าวิจัยในชั้นเรียนและวิจัยการศึกษา   
๖.  ประสานความร่วมมือในการศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของครู   
๗.  รวบรวมผลการด าเนินงานวิจัย  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของครูและจัดท าท าเนียบงานวิจัยเพ่ือเผยแพร่ผลงาน 
๘.  ติดตาม  ประเมินผลและสรุปรายงานผลการด าเนินงานวิจัยทางการศึกษา  ส่งเสริม  สนับสนุนการ 

ผลิตพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน  และการประกวดสื่อนวัตกรรมของครู     
๙.  จัดท าทะเบียน สื่อ  นวัตกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้และสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน  

  ๑๐. รวบรวมข้อมูล  สถิติการใช้สื่อ นวัตกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน   
          ๑๑. ประสานงานการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศทางวิชาการเอ้ือต่อการเรียนรู้ 



๑๘ 
 

๑๒. ติดตาม  ประเมินผล และสรุปรายงานผลการด าเนินงานพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
๑๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย     

๓.๘  งานศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู          
 ๑.  นางธณัฏฐา  นาบุญ   หัวหน้า      
 ๒.  นางหทัยรัตน์   ทัศนา       

๓.  นางกุหลาบ    นันยา      
๔.  นางสาวสุพรรณี   ศรีประเสริฐ      
๕.  นางสาวชุติมา   เทพสวัสดิ์     
๖.  นางสาวอังคณา   บรรลือ    
๗.  นายกฤตนัย   ทัศนา   เลขานุการ   

หน้าที่  
๑. ส่งเสริมพัฒนาครูในการพัฒนาวิชาชีพ        
๒. ด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการเป็นผู้น าในการจัดการศึกษา   

 ๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย      
๓.๙  งานส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน           
          ๑. นายกฤตนัย   ทัศนา   หัวหน้า       

๒. นายวัฒนชัย   มีศิริ   รองหัวหน้า     
 ๓. นายทัศนัย   จิตพัฒนกุล   

๔. นางอินนา   หอมหวล  เลขานุการ/แผนงาน  
๕. นางอัจฉรา   เอกจิต   ผู้ช่วยเลขานุการ      
๖. นางสาวรัตน์ใจ ใจมุ่ง   เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน   

หน้าที่  
๑.  จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน                           
๒.  ส่งเสริมและประสานงานให้ครูจัดการเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล                        
๓.  ส่งเสริมและประสานงานให้ครูจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                     
๔.  ส่งเสริมและประสานงานให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของห้องเรียนสาธิต 
๕.  ส่งเสริมและประสานงานให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนตามทาง         

English for Integrated Studies (EIS)        
๖.  ส่งเสริมและประสานงานให้ครูพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑     
๗.  ประสานและด าเนินงาน การรับการนิเทศติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานบังคับบัญชา                           
๘.  ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานผลการด าเนินงานส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน    
๙.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
 



๑๙ 
 

๓.๑๐  งานส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการและจ าเป็นพิเศษเรียนรวม    
 ๑.  นางสาวศิริลักษณ์  เคงตระกูล  หัวหน้าและแผนงาน    
 ๒.  นางพัชรา   นมรักษ์   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
 ๓.  นายอดุลย์   แปูนแหลม  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   

๔.  นายวัฒนชัย   มีศิริ   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
๕.  นางอ าไพ   พิริยะกุล  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ   
๖.  นายอนุสรณ์   เดชะบุญ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ   
๗.  นายไสว  ขาวผ่อง   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   

 ๘.  นายนิมิต   สายสิทธิ์   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ  
 ๙.  นางพาพร  สนองผัน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

๑๐. นางสาวปวริศา       เหลี่ยววงศ์ภูธร   หัวหน้างานแนะแนวและส่งเสริมการศึกษาต่อ 
๑๑. นางณีฬพัทฌ ์ ต านานจิตร  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

 ๑๒. นายวลายุทธ แย้มมาลี   งานนักเรียนพิการเรียนร่วม    
หน้าที่  

๑.  จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนพิเศษเรียนรวม   
 ๒.  ส่งเสริมและประสานให้ครูจัดการเรียนรู้และวัดประเมินผลที่ส่งเสริมและพัฒนาการแก่นักเรียนพิเศษเรียนรวม 
 ๓.  ติดต่อประสานงานกับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือความ
ร่วมมือในการด าเนินงาน 
๓.๑๑ งานนิเทศการจัดการเรียนรู้         
 ๑. นางกุหลาบ   นันยา   หัวหน้า 

๒. นางพัชรา   นมรักษ์   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
 ๓. นายอดุลย์   แปูนแหลม  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   

๔. นายวัฒนชัย   มีศิริ   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
๕. นางอ าไพ  พิริยะกุล  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ   
๖. นายอนุสรณ์   เดชะบุญ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ   
๗. นายไสว  ขาวผ่อง   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   

 ๘. นายนิมิต   สายสิทธิ์   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ  
 ๙. นางพาพร   สนองผัน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 ๑๐. นางสาวปวริศา เหลี่ยววงศ์ภูธร  หัวหน้างานแนะแนว     

๑๑. นางรงศ์รอง  พิลาสภักด ี  เลขานุการ/แผนงาน     
หน้าที่  

๑.  จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนรู้      
 ๒.  ก าหนดรูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ตารางการด าเนินกิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนรู้   
 ๓.  ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานผลการด าเนินกิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนรู้   
 ๔.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 



๒๐ 
 

๓.๑๒  งานแผนงานและประเมินผลรายงานผลการปฏิบัติงาน       
๑.  นางสาวนภสร           วัธยา   หัวหน้า      
๒.  นางสาวเรณู    อุระวัฒน์ 
๓.  นางอรพิน   มีศิริ         
๔.  นางสาวไพรวรรณ  ค าแย้ม 
๕. นางสาวอังคณา    บรรลือ 
๖. นางอัจฉรา   เอกจิต 
๗. นางเนาวรัตน์   พันธ์สาคร 
๘. นายณรงค์พนธ์  กรกฤตธนพนธ์ 
๙. นายไพโรจน์    ทองลิ่ม 
๑๐. นายทัศนัย   จิตพัฒนกุล 
๑๑. นางทิพวรรณ  ทองแท้ 
๑๒. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนันทา สายสล้าง 
๑๓. นางสาวภัทรสุดา  เนียมดวง        
๑๔. นางสาวรัตน์ใจ  ใจมุ่ง   เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  

หน้าที่  
๑. ประเมินผลการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/โครงการและการปฏิบัติงานอื่น ๆโดยทั่วไปของกลุ่มบริหาวิชาการ  
๒.  สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าภาคเรียน และประจ าปีการศึกษา ส่งงานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓        
๓. น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมยิ่งข้ึน   

 ๔. จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมของกลุ่มบริหารวิชาการ      
 ๕. ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าข้อมูลสารสนเทศวิชาการ       
 ๖. ประสาน รวบรวม สรุป รายงานผลการด าเนินงาน กิจกรรม โครงการของกลุ่มบริหารวิชาการ   

๗. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๔. กลุ่มบริหารทั่วไป 
            นายจ าลอง    อ่องวงศ์           ต าแหน่ง ครู คศ. ๓ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
               ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

  นายนิมิต            สายสิทธิ์  หัวหน้าส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 

คณะกรรมการกลุ่มบริหารทั่วไป 

 
. 

๑. นายจ าลอง อ่องวงศ์    ประธานกรรมการ 
๒. นางพัชรา นมรักษ์    กรรมการ 
๓. ว่าที่ร้อยโทณัฐกรณ์ หิรัญชาติ    กรรมการ 
๔. นายสมชาย ขวาไทย    กรรมการ 
๕. นางเนาวรัตน์ พันธ์สาคร    กรรมการ 



๒๑ 
 

หน้าที่    
๑. วางแผนปฏิบัติงานภายในกลุ่มงาน ตามนโยบายของทางโรงเรียน  
๒. ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน 

 ๓. ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 
 ๔. สรุป รายงานการปฏิบัติงาน 
๔.๑ งานส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป  

 
- 

๑. นายนิมิต สายสิทธิ์   หัวหน้า 
๒. นางสาวค าวงษ ์ เทพสวัสดิ์    
๓. นางสาวอ าภา เทพสวัสดิ์  
๔. นางก าไล วงค์แวววัลย ์  

   หน้าที่  
๑. จัดท าโครงการและวางแผนปฏิบัติงาน 
๒. ด าเนินงานตามแผนงาน ติดตามงาน และประสานงานการด าเนินงานภายในกลุ่มงาน 

  ๓. รับส่งเอกสาร จัดเก็บเอกสารตามระเบียบสารบรรณ 
 ๔. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
๔.๒ งานอาคารสถานที่ 
- 

๑. นายจ าลอง อ่องวงศ์ หัวหน้า 
๒. นางมารยาท  อ่องวงศ์  
๓. นายศล เอกจิต  
๔. นายสะอาด สุวรรณสิทธิ์  
๕. นายอภิชัย หีบท่าไม้  
๖. นายประเสริฐ  
๗. นางละมัย 
๘. นางสาวปวริศา 
๙. นางสาวภัทรสุดา 
๑๐. นางสาวชชัชรีย์ 

คานภู่ 
หิรัญชาติ 
เหลี่ยววงศ์ภูธร 
เนียมดวง 
นักจะเข้ 

พัสดุงาน 

๑๑. นายวลายุทธ แย้มมาลี  

๖. นายบุญช ู เจาทวิภาต    กรรมการ 
๗. นางสาววิไล พันธุ์มา     กรรมการ 
๘. นางสาวปิยะวดี ประยูรเทพ     กรรมการ 
๙. นางสาวแสงเดือน บุญพยุง     กรรมการ 
๑๐. นายประเสริฐ 
๑๑. นายสะอาด 

คานภู่ 
สุวรรณสิทธิ์ 

    กรรมการ 
    กรรมการ 

๑๒. นางสาววชรพร ชูผล     กรรมการ 
๑๓. นายนิมิต สายสิทธิ์     กรรมการและเลขานุการ 



๒๒ 
 

๑๒. นายพิทักษ์ เกิดผล  
๑๓. นางพูลศรี ทรัพย์เลิศ  
๑๔. นายประสิทธิ์ อันจิต  
๑๕. นางสาววรารัตน์ ศรีต่างวงศ์  
๑๖. นางพาน เกิดผล  
๑๗. นางจินดา ก าจัด  
๑๘. นางก าไล วงศ์แวววัลย ์  
๑๙. นางประมิตร สีมนตรี  
๒๐. นางสาวจันทรา 
๒๑. นางอัมพร 

อินทร์โอสถ 
มีประเสริฐ 

 

   หน้าที่  
๑. จัดท าโครงการและวางแผนการด าเนินงาน 
๒. ด าเนินงานพัฒนาและปรับปรุงงานตามแผนงาน และให้การสนับสนุน งานอ่ืน ๆ  ตามที่ขอความอนุเคราะห์ 
๓. ดูแลระบบสาธารณูปโภค ไฟฟูา ประปา เครื่องปรับอากาศ 
๔. พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน 
๕. ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ของโรงเรียน และปรับปรุงพัฒนากายภาพของโรงเรียน 
๖. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

๔.๓ งานประชาสัมพันธ์ - 
๑. นางพัชรา นมรักษ์ หัวหน้า 
๒. นายสะอาด สุวรรณสิทธิ์ รองหัวหน้างาน 
๓. นางปราณี คุสิน พัสดุงาน 
๔. นางรงศ์รอง  พิลาสภักดี สารบรรณ เลขานุการ 
๕. ว่าที่ร้อยโทณัฐกรณ์ หิรัญชาติ โสตทัศนศึกษา 
๖. นางสาวปิยนุช ย้งปรีชา ประเมินผล 

  หน้าที่  
๑. จัดท าโครงการและวางแผนการด าเนินงาน 
๒. จัดท าเทปบันทึกภาพแนะน าโรงเรียน 
๓. จัดท าวารสารโรงเรียน ภาคเรียนละ ๑ ฉบับ 
๔. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน และพิธีกร 
๕. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

๔.๔ งานโสตทัศนูปกรณ ์

๑. ว่าที่ร้อยโทณัฐกรณ์  หิรัญชาติ หัวหน้า 
๒. นายบุญชู  เจาทวิภาต รองหัวหน้า 
๓. นายณวรรธน ์ แก้วเอ่ียม  
๔. นางพัชรา นมรักษ์  



๒๓ 
 

๕. นายสมชาย ขวาไทย  
๖. นายโรจนศักดิ์ ดีประคอง  
๗. นางสาวนันทรัตน์ 
๘. นายลัทธพล 

ตันบริภัณฑ์ 
กล้าหาญ 

 
ผู้ช่วย 

   หน้าที่  
๑. จัดท าโครงการและวางแผนการด าเนินงาน 
๒. ถ่ายภาพกิจกรรม และบันทึกภาพเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
๓. จัดท า ควบคุม ดูแล ระบบการกระจายเสยีงภายในโรงเรยีน และห้องประชุมเรียนรวม อาคาร ๔  และห้องประชุม

ปาริชาต และห้องประชุมมงคลนาวิน 
๔. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

๔.๕ งานเทคโนโลยีสารสนเทศระบบเครือข่ายเพื่อการเรียนการสอนและบริหาร - 

๑. นายสมชาย               ขวาไทย หัวหน้า 
๒. นายประสาร สุวรรณฉวี พัสดุงาน  
๓. นางสาวทิพวรรณ พลอยงาม  
๔. นางสาวจันทร์หอม หลักค า  
๕. ว่าที่ร้อยโทณัฐกรณ์ หิรัญชาติ  

   หน้าที่    
๑. จัดท าโครงการและวางแผนการด าเนินงาน 
๒. ดูแลระบบกล้องวงจรปิดและระบบโทรศัพท์ภายในโรงเรียน 
๓. ท าระบบควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้กับครู บุคลากร และนักเรียน 
๔. ให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ทีโอที เลขหมาย ๓๒๒๒๖J๐๐๗๘-๘๐ 
๕. ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน 
๖. ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
๗. จัดหาและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน 
๘. พัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการใช้สื่อเทคโนโลยี 
๙. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

๔.๖ งานจัดท าเว็บไซต์โรงเรียน 

๑. ว่าที่ร้อยโทณัฐกรณ์  หิรัญชาติ หัวหน้า 
๒. นางสาวนันทรัตน์ ตันบริภัณฑ์ ผู้ช่วย 
๓. นางสาวทิพวรรณ พลอยงาม  
๔. นายสมชาย 
๕. นางละมัย 
๖. นายลัทธพล 

ขวาไทย 
หิรัญชาติ 
กล้าหาญ 

 

   
 



๒๔ 
 
หน้าที่  

๑. จัดท าเว็บไซต์โรงเรียน www.kuru.ac.th พัฒนาปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน 
๒. ดูแล Fan Page โรงเรียน www.facebook.com/kururat พัฒนาปรบัปรุงข้อมูล ข่าวสาร รูปภาพกิจกรรมให้เป็นปัจจุบัน 

๓. ดูแลช่องยูทูบ KURURAT ‘ChanneL น าเสนอเทปบันทึกภาพกิจกรรม 
๔. ด าเนินการรับส่งเอกสารจากอีเมล์โรงเรียน kururat@kuru.ac.th  

๔.๗ งานอนามัยโรงเรียน 
๑. นางเนาวรัตน์ พันธ์สาคร หัวหน้า 
๒. นางสาวพอพิศ 
๓. นางสุพาน ี
๔. นางอัฏฐพร 
๕. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมณีรัตน์ 
๖. นางสาวจุฑา   

แก้วคูณ 
เกิดทรัพย์ 
รัตนอุดม 
ทิมกลั่น 
ประเสริฐสวัสดิ์ 

พัสดุงาน 
 
 
เลขานุการ 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 

   หน้าที่  
๑. จัดท าโครงการและวางแผนการด าเนินงาน 
๒. ดูแลสุขอนามัยของนักเรียนและโรงอาหารภายในโรงเรียน 
๓. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการตรวจสุขภาพนักเรียนและครู 
๔. ให้ค าแนะน าด้านสุขภาพกับนักเรียน และน านักเรียนได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล 
๕. ปฐมพยาบาลนักเรียนเจ็บปุวย เฝูาระวังโรคติดต่อภายในโรงเรียน และการประกันสุขภาพ 
๖. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน  

   ๗. จัดท าโครงการงานแผนกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต 
          ๘. ประสานงานระหว่างบุคลากรทุกฝุาย และนักเรียน เพื่อการรับบริจาคโลหิต 

๙. ดูแลความเรียบร้อยของสถานที่รับบริจาค และดูแลต้อนรับเจ้าหน้าที่ผู้มารับบริจาค 
๑๐.  จัดท าโครงการงานประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
๑๑.  ดูแลการเบิกเงินจากบริษัทประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา 
๑๒.  ติดต่อประสานงานกับบริษัทประกันในกรณีที่นักเรียนเสียชีวิต 
๑๓.  สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

๔.๘ งานยานพาหนะ 
๑. นายบุญช ู เจาทวิภาต หัวหน้า 
๒. นายไพโรจน์ ทองลิ่ม พัสดุงาน 
๓. นายไสว ขาวผ่อง  
๔. นายอนุสรณ ์ เดชะบุญ  
๕. นายพงษ์ธร ศรลัมพ์  
๖. ว่าที่ร้อยโทณัฐกรณ์  
๗. นายณวรรธน ์

หิรัญชาติ 
แก้วเอ่ียม 

 

๘. นายมานิต เปลี่ยนจิตร์  



๒๕ 
 

๙. นายวิรัตน ์ ศรัทธาผล พนักงานขับรถ 
๑๐. นายสายันต ์ พวงศรี ยามรักษาการณ์ 
๑๑. นายพีรพงษ์ เทพสวัสดิ์ ยามรักษาการณ์ 

   หน้าที่  
๑. จัดท าโครงการและวางแผนการด าเนินงาน 
๒. ให้บริการยานพาหนะรับส่งผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ไปราชการ 
๓. บ ารุงรักษารถยนต์ของโรงเรียน ทะเบียน นข ๓๕๐๒ ราชบุรี  นข ๒๗๕ ราชบุร ีและ ม ๖๖๐๔ ราชบุรี  

และ รถมอเตอร์ไซค์ ฟ ๙๐๘๙ ราชบุร ี
๔. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

๔.๙ งานธนาคารโรงเรียน 

๑. นางสาววิไล พันธุ์มา หัวหน้า 
๒. นางดวงเนตร อังกุรวิโรจน์ พัสดุงาน 
๓. นางสาวค าวงษ ์ เทพสวัสดิ์ ผู้ช่วย 

   หน้าที่  
๑. จัดท าโครงการและวางแผนการด าเนินงาน 
๒. ส่งเสริมการออมเงินของนักเรียนและบุคลากร 
๓. บริการฝาก – ถอนเงินนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๔. ประสานงานการด าเนินการกิจกรรมธนาคารโรงเรียนกับธนาคารออมสิน 
๕. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

๔.๑๐ งานสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน 
๑. นางสาวปิยะวดี ประยูรเทพ ผู้จัดการ 
๒. นายอภิชัย หีบท่าไม้ รองผู้จัดการ 
๓. นางสาวสุมณฑา ค าเกตุ  
๔. นางสมใจ หีบท่าไม้  
๕. นายศล เอกจิต  
๖. นางอัจฉรา เอกจิต งานบัญชีสหกรณ์ 
๗. นางนฤมล 
๘. นางสาววรรณด ี
๙. นางสาวแสงเดือน 

ประพันธ์พจน์ 
ปานแปลง 
บุญพยุง 

งานการเงินสหกรณ์ 
 

   หน้าที่  
๑. จัดท าโครงการและวางแผนการด าเนินงาน 
๒. ปรับปรุงระเบียบการด าเนินงานสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน 
๓. จัดท าทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนและระบบบัญชีการเงิน 
๔. จ าหน่ายสินค้าให้กับนักเรียน ครูและบุคลากร ตามเวลาที่ก าหนด 
๕. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 



๒๖ 
 

๔.๑๑ งานสวัสดิการร้านค้า- 
๑. นางสาวแสงเดือน        บุญพยุง หัวหน้า 
๒. นางสาววรรณด ี        ปานแปลง  
๓. นางเนาวรัตน์        พันธ์สาคร  
๔. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมณีรัตน์        ทิมกลั่น   
๕. นางสาวเกตุแก้ว 
๖. นางสาวจุฑา 
๗. นางก าไล 

       แซ่แต้    
       ประเสริฐสวัสดิ ์
       วงศ์แวววัลย์ 

 
 
แม่บ้าน 

   หน้าที่  
๑. จัดท าโครงการและวางแผนการด าเนินงาน  
๒. ด าเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหารและร้านค้าภายในโรงเรียน 
๓. ควบคุมดูแลผู้ประกอบการร้านอาหารและร้านค้าภายในโรงเรียนให้เป็นไปตามสัญญา 
๔. จัดเก็บค่าประกอบการร้านอาหารและร้านค้าให้กับโรงเรียนตามระเบียบและสัญญา 
๕. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

๔.๑๒  งานบริการต้อนรับ- 
๑. นายประเสริฐ คานภู่ หัวหน้า 
๒. นางละมัย 
๓. นางสาวรุ่งนภา 

หิรัญชาติ 
แหวนเพ็ชร 

 

๔. นางสาวปวริศา 
๕. นางสาวพรทิมา 
๖. นางสาวชัชชรีย ์
๗. นางสาวภัทรสุดา 
๘. นางสาวสุภาพร 
๙. นายวลายุทธ 

เหลี่ยววงศ์ภูธร 
ไพศาลวัน 
นักจะเข้ 
เนียมดวง 
ภักดีประพันธ์ 
แย้มมาลี 

 

๑๐. นางพูลศรี ทรัพย์เลิศ ลูกจ้างประจ า 
 ๑๑. นางสาวพิมพ์ภินันท์    เทียนขาว     เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
 ๑๒. นางสาวจุฑา        ประเสริฐสวัสดิ ์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  
 ๑๓. นางสาวพลับพลึง    พรมตัน     เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
 ๑๔. นางสาวรัตน์ใจ    ใจมุ่ง      เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
 ๑๕. นางปวีณา     จันทร์สวาท  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  
   หน้าที่  

๑. จัดท าโครงการและวางแผนการด าเนินงาน 
๒. จัดบริการอาหารและเครื่องดื่มในการประชุมครู 
๓. จัดบริการการต้อนรับคณะผู้มาศึกษาดูงานภายในโรงเรียน  
๔. จัดบริการอาหารและเครื่องดื่มกิจกรรมวันเกษียณอายุราชการ และกิจกรรม 
๕. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 



๒๗ 
 

๔.๑๓ งานโครงการน้ าดื่ม เค อาร์ - 
๑. นายนิมิต สายสิทธิ์ หัวหน้า 
๒. นายศล เอกจิต  
๓. นายอภิชัย หีบท่าไม้  
๔. นายประสิทธิ์ 
๕. นางอ าภา  

อันจิต 
เทพสวัสดิ์ 

เจ้าหน้าที่ดูแลระบบกรองน้ า 
เจ้าหน้าที่กรอกน้ าและขายน้ า 

   หน้าที่  
๑. จัดท าโครงการและวางแผนการด าเนินงาน 
๒. ผลิตน้ าดื่มให้บริการน้ าดื่มท าความเย็นกับนักเรียนได้ดื่มฟรี 
๓. ผลิตน้ าดื่มบรรจุขวด PE และขวด PET ขนาด ๖๐๐ ซีซี จ าหน่ายราคาขวดละ ๕ บาท 
๔. ดูแลส านักงานขายและจัดท าบัญชีรับจ่ายรายวัน   
๕. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

๔.๑๔ งานชุมชนสัมพันธ์และส่งเสริมวัฒนธรรมโรงเรียน - 
๑. นายสะอาด สุวรรณสิทธิ์ หัวหน้า 
๒. นางสาวสกาว แสงอ่อน พัสดุงาน 
๓. นางอ าไพ 
๔. นางสาวชุติมา 

พิริยะกุล 
เทพสวัสดิ์ 

ผู้ช่วย 
 

๕. นางรงศ์รอง  พิลาสภักดี เลขานุการ  
   หน้าที่  

๑. จัดท าโครงการและวางแผนการด าเนินงาน 
๒. ประสานงานและร่วมกิจกรรมกับชุมชนในโอกาสต่างๆ 
๓. ดูแลอาคารศูนย์วัฒนธรรมของโรงเรียนและวัตถุสิ่งของที่อยู่ในศูนย์วัฒนธรรม 
๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและเผยแพร่ความรู้ให้นักเรียนและผู้ที่สนใจ 
๕. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

๔.๑๕ งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
๑. นางสาววชรพร ชูผล หัวหน้า 
๒. นายทัศนัย จิตพัฒนกุล พัสดุงาน 
๓. นายประเสริฐ 
๔. นายไพโรจน์ 

คานภู่ 
ทองลิ่ม 

ผู้ช่วย 
เลขานุการ 

๕. นายประสาร สุวรรณฉวี  
๖. นายบุญช ู เจาทวิภาต  
๗. นายไสว ขาวผ่อง  
๘. นางจันทร์เพ็ญ แสวงค า  
๙. นางสาวศิริลักษณ์ เคงตระกูล  
๑๐. นายลัทธพล 
 

กล้าหาญ ผู้ช่วยเลขานุการ 



๒๘ 
 
   หน้าที่  

๑. เป็นผู้น าในการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
๒. จัดท าโครงการและวางแผนการด าเนินการ 
๓. ประสานงานและจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

๔.๑๖  งานประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน - 
๑. นายนิมิต สายสิทธิ์  

 หน้าที่  
          ๑. ประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ และการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยทั่วไปของกลุ่มบริหารทั่วไป 

     ๒. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าภาคเรียนและประจ าปี ส่งงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
สถานศึกษา ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 

๓. น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานให้มีความก้าวหน้าต่อไป 
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๕. กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 
นายประจวบ             ยงค์อ านวย     ต าแหน่ง ครู คศ. ๓ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน้าที่ แทนรองผู้อ านวยการ  
กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 

นางสาวอังคณา                        บรรลือ            หวัหน้าส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 

คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรยีน 
     ๑. นายประจวบ ยงค์อ านวย ประธานกรรมการ 
     ๒. นายทัศนัย จิตพัฒนกุล รองประธานกรรมการ 
     ๓. นายวรชาต ิ ชูทาน กรรมการ 
     ๔. นางอ าไพ พิริยะกุล กรรมการ 
     ๕. นายไพโรจน์ ทองลิ่ม กรรมการ 
     ๖. นายไสว ขาวผ่อง กรรมการ 
     ๗. นางสาวศิริลักษณ์ 
     ๘. นางสาวอารีรัตน์ 
     ๙. นายณวรรธน ์     
     ๑๐. นางสาวเกตุแก้ว 
     ๑๑. นายวลายุทธ 
     ๑๒. นายธนากร 
     ๑๓. นางสาวอังคณา                
     ๑๔. นางสาวแวววัน 
     ๑๕. นางสาวพิมพ์ภินันท์ 

เคงตระกูล 
ห้าวแสน 
แก้วเอ่ียม 
แซ่แต้ 
แย้มมาลี 
ฉายแก้ว 
บรรลือ 
มนูธาราม 
เทียนขาว 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 



๒๙ 
 
หน้าที่  

อ านวยการให้ค าปรึกษา แนะน า ตลอดจนแก้ปัญหาต่าง ๆ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ฝุายต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ   

๕.๑ งานส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน - 
 ๑. นางสาวอังคณา                          บรรลือ        หวัหน้า 
 ๒. นางกฤติน ี จันทมาลา  
 ๓. นางจันทร์เพ็ญ แสวงค า  
 ๔. นางสาวอารีรัตน์ 
 ๕. นางสาวแวววัน 
 ๖. นางสาวพิมพ์ภินันท์              

ห้าวแสน  
มนูธาราม 
เทียนขาว 

 
 
      เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน        

หน้าที่   
๑. จัดท าโครงการ งาน กิจกรรม แผนการปฏิบัติงานส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 

  ๒. ปฏิบัติงานสารบรรณ และแผนงานกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 
๒.๑ การรับ และจัดท าหนังสือราชการของกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน  
๒.๒ จ่ายหนังสือราชการของกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียนให้ฝุาย/กลุ่มสาระ/งาน 

ที่เก่ียวข้อง และประสานงานให้ความร่วมมือ เพ่ือให้งานเกิดประสิทธิภาพ 
๒.๓ จัดท าเอกสาร จัดระบบการใช้ และเก็บเอกสารหลักฐานหนังสือราชการตามระบบสารบรรณ 
๒.๔ จัดท า รวบรวมแผนงาน ติดตาม และรายงานผลการท างานตามแผนงานกลุ่มบริหารงานบุคคลฯ 

๓. ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุ และการเงินกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 
๔. จัดท าระบบสารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 
๕. จัดท าแบบรายงานคุณลักษณะ และใบรับรองความประพฤติ 
๖. จัดท า ๕ ส  ส านักงาน 
๗. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียนประจ าภาคเรียนและประจ าปี 
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๕.๒  งานแผนงานและสารสนเทศ 
  ๑. นางสาวอารีรัตน์ ห้าวแสน  หัวหน้า 
  ๒. นางจันทร์เพ็ญ แสวงค า 
  ๓. นางสาวเกตุแก้ว แซ่แต้ 
  ๔. นางสาวอังคณา บรรลือ 
  ๕. นางสาวแวววัน มนูธาราม  เลขานุการ 
  ๖. นางสาวพิมพ์ภินันท์ เทียนขาว  ผู้ช่วยเลขานุการ    
หน้าที่   

๑. วางแผนการด าเนินงาน และจัดท าแผนงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 
๒. เก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูล สรปุข้อมูล และน าเสนอข้อมูล 
๓. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 



๓๐ 
 

๔. ประเมินและสรุปผลผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคลฯ 

๕.๓  งานส่งเสริมอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของโรงเรียนและเศรษฐกิจพอเพียง  

- ๑. นายวลายุทธ  แย้มมาลี  หัวหน้า 
๒. นางมารยาท  อ่องวงศ์      

 ๓. นางกุหลาบ  นันยา    
 ๔. นางสาวสกาว  แสงอ่อน    
 ๕. นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทโร    
          ๖. นายธนากร  ฉายแก้ว                    
  ๗. นางสาวพรทิมา ไพศาลวัน   

๘. นางสาวชัชชรีย์ นักจะเข ้         เลขานุการ 
หน้าที่   
          ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน   
          ๒. ประเมินผล และสรุปรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้อ านวยการ เมื่อสิ้นปีการศึกษา   
 ๕.๔ งานสภานักเรียน 

  ๑. นายทัศนัย                        จิตพัฒนกุล หัวหน้า 
  ๒. นางสาววชรพร                    ชูผล   รองหัวหน้า 
  ๓. นายชุมพล คชสังข์สีห์  
  ๔. นายธนากร ฉายแก้ว  
  ๕. นางสาวชัชชรีย ์ นักจะเข้ เลขานุการ 

หน้าที่   
  ๑. ร่วมวางแผนการด าเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน 
  ๒. ส่งเสริมและให้ความร่วมมือในการพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน  

    ๓. เป็นที่ปรึกษาในการด าเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน 
๔. น าเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียน 
๕. ร่วมมือแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 
๖. จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการ  จัดตั้งสภานักเรียน  และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
๗. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าภาคเรียนและประจ าปีของคณะกรรมการนักเรียน 
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๕.๕ งานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
  ๑. นายวรชาติ                       ชูทาน หัวหน้า 
  ๒. นางนฤมล 
  ๓. นายไพโรจน์  

ประพันธ์พจน์ 
ทองลิ่ม 

รองหัวหน้า 

  ๔. นายไสว ขาวผ่อง  
  ๕. นายบุญช ู
  ๖. นายประสาร   

เจาทวิภาต 
สุวรรณฉวี 

  



๓๑ 
 

  ๗. นางสาวศิริลักษณ์  เคงตระกูล  
  ๘. นายประเสริฐ  คานภู่  
  ๙. นางสาวสุดารัตน ์ คงรักษ์  
 ๑๐. นางจันทร์เพ็ญ                            แสวงค า     เลขานุการ 

หน้าที่   
๑. จัดท าแผน โครงการสง่เสริมปูองกนัและแก้ปัญหายาเสพติด สื่อลามกอนาจาร การทะเลาะววิาท และการพนัน 

  ๒. ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านยาเสพติด สื่อลามกอนาจาร การทะเลาะวิวาท และการพนัน 
  ๓. ประสานงานกับทุกฝุายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติด สื่อลามกอนาจาร การทะเลาะวิวาท และการพนัน 
  ๔. จัดอบรม ส่งเสริม คณะครู และนักเรียน เข้ารับการอบรมด้านยาเสพติด 
  ๕. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าภาคเรียนและประจ าปี 

๕.๖ งานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ 
๑. นายวรชาติ                       ชูทาน หัวหน้า 
๒. นายณวรรธน์  แก้วเอ่ียม รองหัวหน้า 
๓. นางสุพานี                            
๔. นายไพโรจน์   

เกิดทรัพย์ 
ทองลิ่ม 

  

๕. นายพงษ์ธร                         ศรลัมพ์   
๖. นายอนุสรณ์  เดชะบุญ   
๗. นางนฤมล   ประพันธ์พจน์  
๘. นายประเสริฐ คานภู่  
๙. นายวัฒนชัย มีศิริ  
๑๐. นายชลทิตย ์ ข าส าราญ  
๑๑. นางจันทร์เพ็ญ แสวงค า  เลขานุการ 

หน้าที่   
๑. จัดท าแผน โครงการและขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่ตามมาตรการ และแนวทางการด าเนินงาน 

โรงเรียนปลอดบุหรี่ ๗ มาตรการ 
  ๒. ก าหนดมาตรการเฝูาระวังการสูบบุหรี่ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 

  ๓. เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ ปลูกฝังค่านิยมเพ่ือการไม่สูบบุหรี่ให้แก่นักเรียน เพ่ือการพัฒนาไปสู่
การเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ 

  ๔. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

๕.๗ งานส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและงานโรงเรียนคุณธรรม 

 - 
  ๑. นางอ าไพ     พิริยะกุล หัวหน้า 
  ๒. นายประจวบ ยงค์อ านวย   
  ๓. นางสาวศิริลักษณ์   เคงตระกูล   
  ๔. นางกฤตินี    จันทมาลา  



๓๒ 
 

  ๕. นายวรชาติ   ชูทาน   
  ๖. นางพิรดี จันทร  
  ๗. นายไพโรจน์  ทองลิ่ม   
  ๘. นางขวัญเรือน หมีไพร  
๙. นายธนากร                      ฉายแก้ว 
๑๐. นางสาวภัทรสุดา               เนียมดวง 
๑๑. นางสาวชชัชรีย์                 นักจะเข้ 
๑๒. นายวลายุทธ                    แย้มมาลี 
๑๓. นายโรจนศักดิ์                   ดีประคอง  
๑๔. นายณรงค์พนธ์                 กรกฤตธนพนธ์ 
๑๕. นางอินนา                       หอมหวล  
๑๖. นางสาวพรทิมา                 ไพศาลวัน 
๑๗. นางสาวกาญจนา               จันทนา 
๑๘. นางสาววชรพร                 ชูผล 
๑๙. นางสาวจุฬาลักษณ์            จันทโร                เลขานุการ 

หน้าที่   
๑. จัดท าโครงการ งาน กิจกรรม แผนการปฏิบัติงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

  ๒. ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมประเพณี พิธีกรรม ในวันส าคัญทางพุทธศาสนา 
  ๓. ส่งเสริมและจัดท าโครงการ ยกย่อง ให้ก าลังใจ ผู้ประพฤติดีท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
  ๔. ส่งเสริมกิจกรรม  อบรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนประจ าสัปดาห์ 
  ๕. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าภาคเรียนและประจ าปีเสนอต่อผู้บริหาร 
  ๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย   

 ๕.๘ งานระเบียบวินัย- 
  ๑. นายไพโรจน์                       ทองลิ่ม หัวหน้างานระเบียบวินัย และหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   
  ๒. นายไสว  ขาวผ่อง หวัหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
  ๓. นางสาวศิริลักษณ์   เคงตระกูล หวัหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
  ๔. นางจันทร์เพ็ญ                 แสวงค า หวัหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓    
  ๕. นายบุญชู  เจาทวิภาต หวัหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
  ๖. นายประสาร  สุวรรณฉวี หวัหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
  ๗. นางสาวพิมพ์ภินันท์ เทียนขาว เลขานุการ 

หน้าที่ งานปกครอง   
             ๑. ควบคุมการแต่งกายของนักเรียนให้เป็นไปตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
             ๒. ควบคุม การปฏิบัติตน ตลอดจนพฤติกรรมนักเรียนให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
             ๓. ควบคุมการออกนอกบริเวณโรงเรียนของนักเรียน เมื่ออยู่ในโรงเรียน  
             ๔. ส่งเสริม สนับสนนุ ให้ค าแนะน าแก่สภานักเรยีน สารวัตรนักเรียน ด้าน การปฏิบัติตนให้มีระเบียบวินัยของนักเรยีน 



๓๓ 
 

             ๕. ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลความเรยีบร้อยในโรงอาหาร การมาสาย การเข้าออก และการเดินทางกลับบ้านของนักเรียน 

             ๖. จัดนักเรียนดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการท ากิจกรรมหน้าเสาธง ตลอดจนเดนิแถวในโรงเรียนและกลับบ้าน 
             ๗. ให้ค าชี้แนะ ว่ากล่าวตักเตือนและติดตามนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
             ๘. ให้การส่งเสริม สนับสนุนในด้านคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
             ๙. ประสานกับครูประจ าชั้น รายงานพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนให้ผู้บริหารทราบต่อไป 
             ๑๐. ประสานกับฝุายสัมพันธ์ชุมชน เชิญผู้ปกครองของนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ มาพูดคุยร่วมกัน 
เพ่ือช่วยในการแก้ปัญหาของนักเรียน 
            ๑๑. สง่เสริม สนับสนนุนักเรียนเข้ารบัการอบรมตามโครงการต่าง ๆ  ที่หนว่ยงานและน าเปน็แนวทางในการปฏิบัติงานของตน  
            ๑๒. ให้การอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติงานของฝุายต่าง ๆ  โดยคุณครูในโรงเรียน 
            ๑๓. ออกใบรับรองความประพฤติให้กับนักเรียน 
            ๑๔. กรอกข้อมูลลงทะเบียนประวัติพฤติกรรมนักเรียน เก็บรวบรวมใบตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียน  และ
รายงานผลคะแนนให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบในแต่ละภาคเรียน 

 ๑๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
หน้าที่ ครูหัวหน้าระดับ 

๑. ติดตามก ากับดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา  
๒. ประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
๓. จัดประชุมกลุ่มเพ่ือปรึกษาปัญหารายกรณี (Case Conference)  
๔. จัดประชุมครูในระดับเพ่ือประสิทธิภาพในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
๕. บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานและจัดท ารายงาน ประเมินผลระดับ ส่งผู้บริหาร  
๖. ก ากับดูแลและจัดประชุมนักเรียนในระดับประจ าสัปดาห์ร่วมกับงานส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  
๗. สนับสนุนงานกิจการนักเรียนและงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
๘. ประสานงานระหว่างฝุายบริหารและครูที่ปรึกษา และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๙. เป็นผู้น าจัดประชุมครูที่ปรึกษาเดือนละ ๑ ครั้ง 
๑๐. เป็นผู้น าตรวจเครื่องแต่งกาย 
๑๑. เป็นผู้น าสรุปคะแนน 
๑๒. เป็นผู้น าการจัดกิจกรรมคาบคุณธรรมตามท่ีงานคุณธรรมมอบหมาย 

๕.๙  งานกิจการนักเรียน 
  ๑. นางสาวศิริลักษณ์                       เคงตระกูล หัวหน้า 
  ๒. นางสาวอารีรัตน์ ห้าวแสน  
  ๓. นางสาวปวริศา เหลี่ยววงศ์ภูธร  
  ๔. นางสาวอังคณา     
  ๕. นางสาวนันทรัตน ์
  ๖. นางสาวแวววัน 
  ๗. นางสาวพิมพ์ภินันท์   
 
 

บรรลือ 
ตันบริภัณฑ์ 
มนูธาราม 
เทียนขาว 

 
 
 
เลขานุการ 



๓๔ 
 

หน้าที่               
 ๑. จัดกิจกรรมให้มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร 
             ๒. สร้างแรงจูงใจปลูกฝังให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน และรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน       
            ๓. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นสื่อประสานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและตัวนักเรียน 
            ๔. จัดกิจกรรมตามโครงการและประเมินผลและรายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้บริหาร 
            ๕. จัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน และวิถีชีวิตประชาธิปไตยด้านคารวะธรรม สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม 
            ๖. ควบคุม ติดตามดูแลการบรหิารงานกิจการนักเรียน ให้ด าเนินการสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
            ๗. พิจารณาและวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬา และนันทนาการที่จัดขึ้นในโอกาสต่างๆ 
            ๘. ประสานงานกับผู้ปกครองของนักเรียน เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้า 
ของโรงเรียนในทุกด้าน แก่ชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
๕.๑๐ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และเครือข่ายผู้ปกครอง  - 

๑. นางสาวเกตุแก้ว 
๒. นางธณัฏฐา 
๓. นายสะอาด 
๔. นายไพโรจน์ 

 ๕.   นางสาวศิริลักษณ์ 

 แซ่แต้ 
 นาบุญ 
 สุวรรณสิทธิ ์
 ทองลิ่ม  
 เคงตระกูล 

หัวหน้า 
รองหัวหน้า 

 ๖.  นางสาวปวริศา  เหลี่ยววงศ์ภูธร  
 ๗.  นางสาวอังคณา 
 ๘.  นางสาวกาญจนา 
 ๙.  นางสาวแสงเดือน 
 ๑๐. นางสาวนันทรัตน ์

บรรลือ 
 จันทนา 
 บุญพยุง 
 ตันบริภัณฑ์ 

 
 
 
เลขานุการ 

หน้าที่  
 ๑. ประชุมชี้แจงเพ่ือสร้างความตระหนักให้ครูทุกคนเห็นคุณค่าและความจ าเปน็ของระบบการดูแลชว่ยเหลือนักเรียน  

 ๒. ก าหนดโครงสร้างการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยให้คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  

 ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา  
 ๔. ประชุมคณะกรรมการเพื่อด าเนินการในการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 ๕. ส่งเสริมให้คณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้เพ่ิมเติมมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือ 

นักเรียน โดยให้เข้ารับการอบรมและสนับสนุนการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมจากเอกสารต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
 ๖. ประสานงานระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานและบุคลากรภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครองนักเรียน  

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นต้น  
๗. จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองระดบัห้องเรียน ระดับชัน้เรียน เครือขา่ยผู้ปกครองระดับคณะกรรมการบริหารเครือข่าย 

๘. ก ากับ ติดตาม และประสานงาน เครือข่ายผู้ปกครอง ทั้งด้านการท างานและระดมทรัพยากรสนบัสนุนการศึกษา 
 ๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 



๓๕ 
 

๕.๑๑ งานบุคลากร / งานนติิกร 

  ๑. นายประจวบ ยงค์อ านวย หัวหน้า 
  ๒. นางสาวอังคณา บรรลือ   
  ๓. นางจันทร์เพ็ญ แสวงค า    
  ๔. นางสาวอารีรัตน์ ห้าวแสน   
  ๕. นางสาวแวววัน มนูธาราม  
  ๖. นางสาวพิมพ์ภินันท์ เทียนขาว เลขานุการ 

หน้าที่    
๑. การวางแผนอัตราก าลัง การกรอกข้อมูลของโรงเรียน  
๒. การส่งเสริมประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓. การเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๔. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
๕. การปรับเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๖. การเลื่อนเงินเดือน 
๗. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดบุคลากรเข้าอบรม 
๘. การลาทุกประเภท 
๙. การประเมินผลการปฏิบัติงานในฝุายงานบุคคล 
๑๐. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ การสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากร 
๑๑. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๑๒. การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
๑๓. การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑๔. การสั่งพักราชการและสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
๑๕. การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
๑๖. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
๑๗. การออกจากราชการ 
๑๘. การสนับสนุนส่งเสริมการขอใบอนุญาตและการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
๑๙. งานทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๒๐. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
๒๑. เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้น ท าหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือ

เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาด าเนินการทางกฎหมายด้านต่าง ๆ เช่น การร่ าง หรือแก้ไขเพ่ิมเติม 
กฎระเบียบ และข้อบังคับ การสอบสวนตรวจพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ การวินิจฉัยปัญหากฎหมาย การด าเนินการทางคดีการด าเนินการเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางแพ่ง จัดท านิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

          ๒๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 



๓๖ 
 

 ๕.๑๒ งานเวรประจ าวัน  เวรยาม  ความปลอดภัย- 
  ๑. นายณวรรธน ์ 
  ๒. นายสะอาด 

แก้วเอ่ียม 
สุวรรณสิทธิ์ 

หัวหน้า 
 

  ๓. นายไพโรจน์                     ทองลิ่ม  
  ๔. นายพงษ์ธร                     ศรลัมพ์  
  ๕. นายอนุสรณ์  
  ๖. นายมานิต                       
  ๗. นายพีรพงษ์    
  ๘. นายสายันต์  
  ๙. นายชลทิตย์ 
  ๑๐. นางสาวพิมพ์ภินันท์ 

เดชะบุญ 
เปลี่ยนจิตร์ 
เทพสวัสดิ์ 
พวงศรี 
ข าส าราญ 
เทียนขาว                       

 
 
 
 
 
เลขานุการ 

หน้าที่  
          หน้าที่หัวหน้างาน 

๑. จัดท าหนังสือค าสั่งเวร 
๒. จัดท าโครงการ (เพ่ือมอบใบรับรองรับส่งนักเรียนโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์) 
๓. เป็นผู้น าจัดประชุมผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียนทุกต้นภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๔. วางแผนการปฏิบัติงานเวร งานธุรการที่เกี่ยวข้อง และประเมินโครงการในงานเวรเพ่ือสรุปผลและรายงานผล 
ครูเวรประจ าวัน 
๑. ปฏิบัติหน้าที่ให้ตรงตามเวลาที่ก าหนด และบันทึกเหตุการณ์เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง 
๒. ดูแลให้นักเรียนประพฤติตามระเบียบวินัยและกฎข้อบังคับของโรงเรียน  
๓. ดูแลนักเรียนให้รู้จักรักษาความสะอาดในสถานที่ที่รับผิดชอบหรือในบริเวณโรงเรียน 
๔. ดูแลให้ความช่วยเหลือนักเรียนในด้านความปลอดภัย และดูแลมิให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน 
๕. หากพบเหตุการณ์ร้ายแรง สร้างความเสยีหายแก่นักเรียนหรือทางโรงเรียน ให้รีบรายงานหวัหน้าระดับหรือฝุายปกครองทันที 
๖. ครูอยู่เวรมีสิทธิอนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนไดโ้ดยมีใบอนุญาตของหัวหนา้ฝุายปกครองตามแบบฟอร์ม 

  ๗. ในกรณีครูลากิจ จะต้องท าการแลกเปลีย่นเวรใหเ้รียบร้อยทุกครั้ง มิฉะนั้นจะถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  
  ๘. ทุกครั้งที่จะแลกเปลี่ยนเวร ต้องแจ้งให้หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียนทราบก่อน 
๕.๑๓  งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
 ๑. นายไสว  ขาวผ่อง   หัวหน้า 
 ๒. นายประสาร  สุวรรณฉวี 
 ๓. นายวรชาต ิ  ชูทาน 
          ๔. นายไพโรจน์  ทองลิ่ม 
          ๕. นายบุญช ู  เจาทวิภาต 
          ๖. นางสาวศิริลักษณ์ เคงตระกูล 
          ๗. นางจันทร์เพ็ญ  แสวงค า 
 ๘. นายอนุสรณ์  เดชะบุญ   
 ๙. นายณวรรธน ์  แก้วเอ่ียม  เลขานุการ 



๓๗ 
 
หน้าที่  

๑. สอบถามครู อาจารย์ หรือหัวหน้าสถานศึกษาเก่ียวกับความประพฤติ การศึกษา นิสัย และสติปัญญา 
ของนักเรียนที่ฝุาฝืนระเบียบของโรงเรียน 

๒. เรียกให้ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ หรือหัวหน้าสถานศึกษา มารับตัวนักเรียนเพื่อว่ากล่าวอบรม สั่งสอน 
๓. ให้ค าแนะน าแก่ผู้ปกครองในเรื่อง การอบรมและสั่งสอนนักเรียน 
๔. เรียกผูป้กครองมาว่ากล่าวตักเตือน หรือท าทัณฑ์บนว่าจะปกครองดูแลมิให้นักเรียนฝุาฝืนระเบียบ ของโรงเรียน 
๕. สอดส่อง ดูแล รวมทั้งรายงานเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคล หรือแหล่งชักจูงนักเรียนให้ประพฤติในทางมิชอบ 

๕.๑๔  ครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

ม.๑/๑   นางอัฏฐพร รัตนอุดม และนางขวัญเรือน หมีไพร 
ม.๑/๒  นางนฤมล ประพันธ์พจน์ และนางสาวอังคณา บรรลือ   
ม.๑/๓    นางสาววรรณดี ปานแปลง และนายลัทธพล กล้าหาญ   
ม.๑/๔  นางพาพร สนองผัน และนางทิพวรรณ  ทองแท้    
ม.๑/๕  นายประจวบ ยงค์อ านวย และนางสาวค าวงษ์ เทพสวัสดิ์  
ม.๑/๖    นางประภาพรรณ ตุลสุข และนายนิมิต สายสิทธิ์  
ม.๑/๗  นายพงษ์ธร ศรลัมพ์ และนางสาวนภสร วัธยา 
ม.๑/๘  นางสาวศิริวรรณ บุญมา  และนางสาวสุดารัตน์ คงรักษ์ 
ม.๑/๙  นายอดุลย์ แปูนแหลม และนางสุนัน แปูนแหลม 
หัวหน้าระดับชั้น นายไสว ขาวผ่อง 

 

ม.๒/๑   นางอินนา หอมหวล และนางสาวลลิตา สระฉิม                
ม.๒/๒  นางอัจฉรา เอกจิต  และนางสาวสุพรรณี ศรีประเสริฐ             
ม.๒/๓    นางสาวกาญจนา จันทนา และนางสาวจุฬาลักษณ์ จันทโร  
ม.๒/๔  นางสาวรุ่งนภา แหวนเพ็ชร และนายธนากร ฉายแก้ว   
ม.๒/๕  นายศล เอกจิต และนางสาวจันทร์หอม หลักค า 
ม.๒/๖    นายชุมพล คชสังข์สีห์ และนางสาวแสงเดือน บุญพยุง                 
ม.๒/๗   นายณวรรธน์  แก้วเอี่ยม และนายสมชาย  ขวาไทย 
ม.๒/๘   นางอ าไพ  พิริยะกุล และนายโรจนศักดิ์  ดีประคอง   
ม.๒/๙   นางปราณี คุสิน และนางสาวปิยนุช ย้งปรีชา             
หัวหน้าระดับชั้น นางสาวศิริลักษณ์ เคงตระกูล 

 

ม.๓/๑   นางกฤตินี จันทมาลา และนางสาวภัทรสุดา เนียมดวง       
ม.๓/๒  นายชัยรัตน์ พงษ์เศวต และนางดวงเนตร อังกุรวิโรจน์ 
ม.๓/๓    นางอรพิน มีศิริ และนายวัฒนชัย มีศิริ  
ม.๓/๔  นางสาวไพรวรรณ ค าแย้ม และนายณรงค์พนธ์ กรกฤตธนพนธ์ 



๓๘ 
 

ม.๓/๕  นางณีฬพัทฌ์ ต านานจิตร และนางสาวชัชชรีย์ นักจะเข้  
ม.๓/๖    ว่าที่ร้อยตรีหญิงมณีรัตน์ ทิมกลั่น และนางสาวนันทรัตน์ ตันบริภัณฑ์  
ม.๓/๗  นางสาวปิยะวดี ประยูรเทพ และนางสาวสกาว แสงอ่อน  
ม.๓/๘  นางสาวสุมณฑา ค าเกตุ และนายเดชา ศรัทธาผล 
ม.๓/๙  นางอัญชลี ปูอมจันทร์ และนายวลายุทธ แย้มมาลี  
หัวหน้าระดับชั้น นางจันทร์เพ็ญ แสวงค า 

 

ม.๔/๑   นางสาวอารีรัตน์ ห้าวแสน   
ม.๔/๒  นางพัชรา นมรักษ์ 
ม.๔/๓    นางกุหลาบ นันยา   
ม.๔/๔  นางธณัฏฐา นาบุญ    
ม.๔/๕  นางศุภศิริ ปรีชาญาณ และนายประเสริฐ คานภู่  
ม.๔/๖    นายวรชาติ ชูทาน และนางสาวพชรพร  ฤกษ์สะอาด  
ม.๔/๗  นายสะอาด สุวรรณสิทธิ์ และนางสาวสุภาพร  ภักดีประพันธ์  
ม.๔/๘  นายทัศนัย จิตพัฒนกุล   
หัวหน้าระดับชั้น นายไพโรจน์  ทองลิ่ม 

 

ม.๕/๑  นางสาววิไล  พันธุ์มา   
ม.๕/๒  นางสาวเรณู  อุระวัฒน์  
ม.๕/๓    นางพิรดี  จันทร และนางสาววชรพร  ชูผล 
ม.๕/๔  นางรงศ์รอง  พิลาสภักดี และนางสาวแวววัน มนูธาราม  
ม.๕/๕  นายจ าลอง อ่องวงศ์ และนางมารยาท  อ่องวงศ์    
ม.๕/๖    นางสุพานี  เกิดทรัพย์     
ม.๕/๗   นางสาวพอพิศ แก้วคูณ และนางสาวพรทิมา  ไพศาลวัน 
ม.๕/๘  ว่าที่ร้อยโทณัฐกรณ์ หิรัญชาติ และนางละมัย หิรัญชาติ   
หัวหน้าระดับชั้น นายบุญชู  เจาทวิภาต 

 

ม.๖/๑   นางสาวปวริศา เหลี่ยววงศ์ภูธร  
ม.๖/๒  นางสาวชุติมา เทพสวัสดิ์  
ม.๖/๓    นางสาวทิพวรรณ พลอยงาม  
ม.๖/๔  ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนันทา สายสล้าง  และนางสาวเกตุแก้ว แซ่แต้ 
ม.๖/๕  นางหทัยรัตน์ ทัศนา และนายกฤตนัย ทัศนา 
ม.๖/๖    นายอนุสรณ์ เดชะบุญ และนายชลทิตย์  ข าส าราญ 



๓๙ 
 

ม.๖/๗  นายอภิชัย  หีบท่าไม้ และนางสมใจ หีบท่าไม้ 
ม.๖/๘  นางเนาวรัตน์ พันธ์สาคร  
หัวหน้าระดับชั้น นายประสาร  สุวรรณฉวี 
 

บทบาทของครูที่ปรึกษา 
๑. ให้ค าปรึกษาแนะน าการท าและตรวจสอบหลักฐานการเป็นนักเรียน 
๒. ปฐมนิเทศนักเรียนในความรับผิดชอบในด้านการเรียน ความประพฤติ ระเบียบวินัยและข้อบังคับต่าง ๆ  ของสถานศึกษา 

รวมทั้งให้ความรู้กับแหล่งบริการ และสวัสดิการต่าง ๆ ของสถานศึกษาที่นักเรียน จะเข้าไปขอความช่วยเหลือ 
๓. ให้ความเห็นชอบแก่นักเรียน ในการลงทะเบียนเรียน และการเลือกกิจกรรม 
๔. ให้ค าปรึกษาและให้ความเห็นชอบในการขอผ่อนผันช าระเงินต่าง ๆ ของนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
๕. จัดท า เก็บ รวบรวมประวัติ ข้อมูลการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียน ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
๖. ติดตามความช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนในแต่ละระดับแก่นักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
          ๗. ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน การค านวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

๘. แนะน าหาทางปูองกัน และติดตามนักเรียน ที่ขาดเรียน 
  ๙. เสนอความคิดเห็น และข้อมูลเกี่ยวกับการก าหนดรายวิชาในการลงทะเบียนแต่ละภาคเรียน 

๑๐. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองพร้อมทั้งรายงานการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนที่อยู่ในความ 
รับผิดชอบให้ผู้ปกครองทราบ 

๑๑. ติดตาม แนะน า และช่วยเหลือแก้ไขนักเรียน ที่ขอผ่อนผันช าระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาก่อนวันสอบ
ปลายภาคเรียน และรายงานให้ผู้บังคับบัญชา 

๑๒. ให้ค าปรึกษา ตักเตือน ดูแล แก้ไขและปรับปรุงความประพฤติของนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
๑๓. ประสานงานกับแผนกวิชาหรืองานที่เก่ียวข้อง 
๑๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

งานทีค่รูที่ปรึกษาต้องท า 
๑. พบนักเรียน วันละ ๑ ครั้งเป็นประจ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลนักเรียน ขณะร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง 
๒. ศึกษา ระเบียบ กฎ ข้อบังคับต่างๆ ของสถานศึกษาอย่างละเอียด เพ่ือให้ค าแนะน าตักเตือนแก่นักเรียน  

ที่ประพฤติไม่เหมาะสมหรือประพฤติผิดระเบียบต่างๆ เป็นการปูองกันปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดข้ึน 
๓. ติดต่อกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดและรายงานความประพฤติ สุขภาพ และอ่ืน ใๆห้ผู้ปกครองทราบเป็นประจ า 
๔. มีแผนการเรียน ตารางเรียน ห้องเรียน สถานที่ฝึกปฏิบัติ พร้อมชื่ออาจารย์ผู้สอนของนักเรียนทุกคน                  

ปฏิทินของสถานศึกษา คู่มือนักเรียน 
๕. ส่งเสริมความดี ความสามารถและคุณธรรมของนักเรียน โดยการให้ข้อคิดเห็น อบรมอย่างน้อย       

สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง และส่งเสริมให้นักเรียน ได้ปฏิบัติเป็นนิสัย 
๖. ติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน หนีเรียน โดดเรียน และส่งต่อหัวหน้าระดับ 
๗. หาโอกาสไปเยี่ยมบ้านเพื่อพบผู้ปกครองอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
๘. ให้ความเห็นในการออกหนังสือรับรองความประพฤติ ประวัติดีเด่น ความสามารถพิเศษ 
๙. ปรึกษาทุกฝุายที่เก่ียวข้องเพ่ือช่วยกันแก้ไขเมื่อมีปัญหา หรือหาทางปูองกันก่อนเกิดปัญหา 



๔๐ 
 

๑๐. จัดท าแฟูมประวัตินักเรียน ในความรับผิดชอบทุกคน และส่งเสริมและเป็นที่ปรึกษาในการจัดท า Portfolio ของนักเรียน 
 

จรรยาบรรณของครูที่ปรึกษา 
๑. ต้องค านึงถึงสวัสดิภาพ ขวัญและก าลังใจ ไม่กระท าการใดที่จะก่อให้เกิดผลเสียหายแก่นักเรียน โดยไม่เป็นธรรม 
๒. ต้องรักษาความลับของนักเรียน และต้องมีความจริงใจและช่วยเหลือนักเรียนที่รับผิดชอบ เช่นลูกหลานของตน 
๓. การให้ค าปรึกษา ควรให้ความเป็นกลางไม่วิจารณ์บุคคลหรือสถาบันใดให้นักเรียนฟังในทางก่อให้เกิด

ความเสื่อมเสีย หรือแตกร้าวแก่บุคคลหรือสถาบัน 
๔. ต้องประพฤติปฏิบัติให้สมกับความเป็นปูชนียบุคคล ยึดมั่นในคุณธรรม เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียน 

๕.๑๕ งานโครงการโรงเรียนสุจริต 
  ๑. นายธนากร ฉายแก้ว หัวหน้า 
  ๒. นายจ าลอง 
  ๓. นายประจวบ 

อ่องวงศ์ 
ยงค์อ านวย 

 

  ๔. นายกฤตนัย ทัศนา        
  ๕. นายณรงค์พนธ์  กรกฤตธนพนธ์  
  ๖. นางมารยาท 
  ๗. นางสาวอังคณา 
  ๘. นางสาวอารีรัตน์ 
  ๙. นางสาวกาญจนา 
  ๑๐. นางสาวรุ่งนภา 

อ่องวงศ์ 
บรรลือ  
ห้าวแสน 
จันทนา 
แหวนเพ็ชร  

 

หน้าที่  

๑. สร้างจิตส านึกความสุจริต ให้นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.  จัดรวบรวมเอกสารต่าง ๆ รองรับการประเมินฯ 
๓.  รายงานผลการด าเนินโครงการเมื่อสิ้นสุดการด าเนินโครงการ  

๕.๑๖ งานประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน - 
  ๑. นางสาวอังคณา  บรรลือ  หัวหน้า 
  ๒. นางจันทร์เพ็ญ                  แสวงค า   
  ๓. นางสาวอารีรัตน์     ห้าวแสน       
  ๔. นางสาวแวววัน    มนูธาราม  
  ๕. นางสาวพิมพ์ภินันท์   เทียนขาว เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  

หน้าที่  
 สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าภาคเรียนและประจ าปี เสนอต่อรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน 

บุคคลและกิจการนักเรียนและส่งงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศกึษา ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

 



๔๑ 
 

          โดยมอบหมายให้รองผู้อ านวยการโรงเรียนแต่ละกลุ่ม หัวหน้าส านักงานอ านวยการ และหัวหน้าส านักงานแต่ละกลุ่ม 
รักษาการให้เป็นไปตามค าสั่งนี้ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการสืบไป 

           ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 [  
(นายสมยศ  บุญเจริญ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 


