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หน้ำที่ 1. ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะรองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 2. วางแผนก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ ก าหนดแนวปฏิบัติในสายงานวิชาการตามโครงสร้าง
ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
 3. จัดท าแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติงาน ปฏิทินงานในกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 4. พิจารณางบประมาณรายจ่ายในด้านงานวิชาการเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
 5. ควบคุม ก ากับ ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงานในด้านงานวิชาการ ให้เป็นไปตามระเบียบ
ของทางราชการ 
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
 

  1.  นายวิรุจน์  เมืองมูล   ประธานกรรมการ 
  2.  นายยงยุทธ   สุรัตน์   รองประธานกรรมการ 
  3.  นางมาลี    มนาคม   กรรมการ 
  4.  นางสุพรรณี  พรมมา   กรรมการ 
  5.  นายปรีชา  ศิริวงศ์ทอง  กรรมการ 
  6.  นางสมรส  เหมะธุรินทร ์  กรรมการ 
  7.  นายอนุชิต  พรมอ้าย  กรรมการ 
  8.  นางสาวยุเรศ  พรหมมินทร ์  กรรมการ 
  9.  นายอิทธิพล  รู้ธรรม   กรรมการ 
  10. นางเมทินี  กาญจนสมจิตต์   กรรมการ 
  11. นายอาหนึ่ง  ชูไวย   กรรมการ 
  12. นางสายสมร  สุทธศิลป์  กรรมาการ 
  13. นางนิตยา  วงศ์กาไสย  กรรมการและเลขานุการ 
  14. นางกชพร  สายกษิรา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่ 
 1.  จัดระบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรและนโยบายของโรงเรียน 
 2.  พิจารณาจัดท าแผนปฏิบัติงานวิชาการ  และปฏิทินโรงเรียนรว่มกับกลุ่มงานอื่น ๆ 
 3.  ประสานงานทางวิชาการทุกกลุ่มงานของโรงเรียน  และประสานงานกับกลุ่มวิชาการกลุ่ม
โรงเรียนหรือหน่วยงานอื่น ๆ ในเรื่องของงานวิชาการ  ตลอดจนส่งเสริมบุคลากรให้เข้ารับการอบรมศึกษา
ต่อเพิ่มพูนความรู้ 
 5.  นิเทศภายในงานวิชาการในเรื่องต่าง ๆ แก่บุคลากรในโรงเรียน 
 6.  วางแผนงานโครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 7.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

นำยวิรุจน์  เมืองมูล 
รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวชิำกำร 
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1.  งำนส ำนักงำนวิชำกำร 
 1.  นางมาลี      มนาคม   ประธานกรรมการ 
 2.  นางสาวพรรษา  จ าเริญ   กรรมการ 
 3.  นางสาวธัญญาลักษณ์ จินะเขียว  กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้ำที่   
 1.  บันทึกการประชุมของกลุ่มงานทุกครั้ง 
 2.  จัดเก็บรับส่งหนังสือราชการ  และจัดระบบเอกสารภายในส านักงานกลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 
 3.  จัดเก็บข้อมูลของกลุ่มบริหารงานวิชาการ  และจัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้พร้อมใช้งาน 
 4.  ต้อนรับผู้มาติดต่องาน 
 5.  ประเมินผลการด าเนินงาน 
 6.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
2. งำนทะเบียน 
 1.  นายยงยุทธ  สุรัตน์   ประธานกรรมการ 
 2.  นายเอกนรินทร์  จันทร์แก้ว  รองประธานกรรมการ 
 3.  นางสาวธัญญาลักษณ์ จินะเขียว  กรรมการ 
 4.  นางสโรชา   ค าปิน   กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้ำที่ 
 1.  ท าหน้าท่ีเป็น  “นายทะเบียน”  ของโรงเรียน  เป็นผู้ควบคุมดูแลงานทะเบียนนักเรียน 
 2.  เป็นกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ  และเป็นผู้ช่วยงานทะเบียน/ระเบียนของหัวหน้า
กลุ่มบริหารงานวิชาการ ช่วยต้อนรับผู้มาขอศึกษาดูงานทะเบียน 
 3.  จัดท าแผนงานทะเบียน  วิเคราะห์งานและโครงการ  ประเมินผลงาน จัดท าแผนปฏิบัติการ
ทะเบียนจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการงานทะเบียนต่อกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 4.  ควบคุมดูแลและติดตามงานในความรับผิดชอบของนายทะเบียนให้เป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนดเวลา ช่วยสร้างและบ ารุงขวัญก าลังใจด้วยวิธีการต่างๆ ให้ผู้ร่วมงานทะเบียนปฏิบัติงานด้วยความ
ราบรื่นเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ 
 5.  ด าเนินการจัดซื้อ  แบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียน  แบบพิมพ์ใบรับรอง  แบบพิมพ์
ประกาศนียบัตร และแบบพิมพ์อื่นๆ ท่ีใช้ในงานทะเบียน 
 6. จัดท าและตรวจสอบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1-บ ปพ.1-พ) ให้ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ  ออกใบระเบียนผลการเรียนให้นักเรียนท่ีจบประโยคการศึกษาหรือนักเรียนท่ีประสงค์ขอ
ลาออกโดยด าเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนจัดเก็บหลักฐาน
ตามระเบียบให้เรียบร้อยและปลอดภัย 
 7.  ต้ังกรรมการตรวจสอบระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1-บ ปพ.1-พ) นักเรียนช้ันท่ีสอบตัว
ประโยคเสร็จแล้ว พร้อมท้ังให้คณะกรรมการลงนามรับรองความถูกต้องว่าจบหลักสูตรจริง ปพ.1 ทุกแผ่น 
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 8.  จัดท าแบบรายงานผลการเรียนของผู้จบหลักสูตร ให้เสร็จเรียบร้อย ภายใน 21 วัน 
หลังจากวันอนุมัติผลการเรียน เพื่อส่งเก็บเป็นหลักฐานท่ี สพม.36 แจ้งโรงเรียนรับทราบและเก็บไว้ท่ี
โรงเรียน 
 9.  ด าเนินการในการเขียนใบประกาศนียบัตร ถ้าจ าเป็นต้องจ้างเขียน ให้ด าเนินการจัดจ้างการ
เขียนประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนท่ีจบประโยคการศึกษา จัดท าทะเบียนคุมการออกประกาศนียบัตรให้ 
ถูกต้องเรียบร้อย ในประกาศนียบัตรท่ีเหลือมีระบบการเก็บให้เรียบร้อยปลอดภัย 
 10.  ด าเนินการในการออกเอกสารรับรองผลการเรียนเอกสารรับรองการเป็นนักเรียน เอกสาร
แสดงผลการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ และเอกสารรับรองอย่างอื่น ท่ีนักเรียนยื่นค าร้องขอ 
 11.  ประสานงานและให้ความร่วมมือสถาบันอื่นๆ เช่น การตรวจสอบคุณวุฒินักเรียนท่ีจบ
การศึกษาไปแล้วต้องการท าการตรวจสอบและตอบหน่วยงานท่ีขอให้ตรวจสอบโดยมิชักช้า ต้อง
ด าเนินการตรวจสอบหลักฐานคุณวุฒินักเรียนใหม่ท่ีเข้าเรียน ให้ความร่วมมือ การตอบหนังสือ สอบถาม
ตามท่ีมีการสอบถามตามระเบียบและแนวปฏิบัติของราชการ 
 12.  รับผิดชอบการจัดเก็บ การรักษาเอกสาร หลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับงานระเบียน เช่น 
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  ใบประกาศนียบัตร (ปพ.2) แบบรายงานผลการเรียนของผู้ท่ีจบ (ปพ.
3) ฯลฯ  ให้เป็นระบบมีระเบียบ เพื่อสะดวกรวดเร็วในการด าเนินงานและไม่สูญหาย 
 13.  ติดต่อประสานงานกับการเงินของโรงเรียนในการลงทะเบียนวิชาเรียน การออกใบ
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1-บ ปพ.1-พ) ฉบับท่ี 2 การออกใบรับรองฉบับท่ี 2 การออกเอกสาร
แสดงผลการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ และการเก็บเงินการออกหลักฐานอื่นตามระเบียบ 
 14.  ด าเนินการพิมพ์ใบรับรองผลการเรียน นักเรียน ช้ันตัวประโยคท่ีจบหลักสูตรการศึกษา 
(ปพ.5) เก็บรูปถ่ายส าหรับติด (ปพ.1-บ ปพ.1-พ) และ ปพ.5 จัดพิมพ์และด าเนินการออกใบรับรองให้
ผู้อ านวยการโรงเรียนลงนามก่อนวันสุดท้ายของการสอบ ถ้ามีการออกใบท่ี 2 ต่อไป ต้องเก็บเงินตาม
ระเบียบมีใบเสร็จรับเงินแนบเรื่องเพื่อขอเสนอผู้อ านวยการลงนาม 
 15.  ออกเลขประจ าตัวนักเรียนท่ีเข้าใหม่ และจ าหน่ายรายช่ือนักเรียนท่ีลาออกระหว่างปี  
และส้ินปีการศึกษาจากทะเบียนนักเรียนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 16.  จัดการแก้ไขทะเบียนประวัตินักเรียน เมื่อมีการยื่นค าร้องขอเปล่ียนแปลง ตลอดจน
พิจารณาค าขอเปล่ียนแปลงรายวิชาเรียน ขอเรียนซ้ า 
 17.  จัดทะเบียนนักเรียน กรอกข้อความชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์ ด าเนินการให้เป็น
ปัจจุบันมีระบบการเก็บรักษาท่ีดีและปลอดภัย และมีระบบการบริการท่ีดี 
 18.  จัดเตรียมใบลงทะเบียนวิชาเรียน ประสานงานกลุ่มงานธุรการ ในการลงทะเบียนวิชา
เรียนตรวจรายวิชาท่ีนักเรียนลงทะเบียนวิชาเรียนให้ถูกต้อง 
 19.  จัดท าแบบฟอร์ม แบบค าร้องต่างๆ ท่ีใช้ในงานทะเบียน เช่น แบบค าร้องขอเปล่ียนแปลง
ช่ือ ช่ือ-สกุล ใบลาออก เอกสารการมอบตัวนักเรียนใหม่ด้านทะเบียนนักเรียน 
 20.  ประเมินผลงานนักเรียน ด าเนินการโดยคณะท างาน วิเคราะห์ผลการประเมินน าไป
ปรับปรุงพัฒนางานโดยพิจารณาโครงการในแผนปฏิบัติการ 
 21.  เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง โดยการท าป้ายประกาศ หรือการแจก
เอกสารหรือประชาสัมพันธ์ข่าวสารแจ้งระเบียบปฏิบัติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 22.  ประเมินผลงานเพื่อน าเสนอผู้บริหารเมื่อส้ินภาคเรียน 
 23.  ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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3. งำนวัดผล 
 1.  นางมาลี     มนาคม   ประธานกรรมการ 
 2.  นางกชพร   สายกษิรา  กรรมการ 
 3.  นางสาวธัญญาลักษณ์ จินะเขียว  กรรมการ 
 4.  นายเอกนรินทร์    จันทร์แก้ว  กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้ำที่ 
 1.  หัวหน้างานวัดผล  ท าหน้าท่ีหัวหน้างานวัดผลของโรงเรียน  ควบคุมดูแล  ติดตามด้านการ
วัดผลและประเมินผลการเรียนท้ังหมด  เป็นผู้ช่วยด้านการวัดผลของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการและ
เป็นกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 2.  จัดท าแผนงานวัดผล วิเคราะห์และโครงการด้านวัดผล  เสนองานและโครงการ เสนอ
งบประมาณการใช้จ่าย  จัดท าเป็นแผนปฏิบัติการ เสนอปฏิทินการปฏิบัติการต่อกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 3.  ควบคุมดูแล  ติดตามงานด้านวัดผล ให้มีการปฏิบัติจัดท าเป็นไปตามแผนตามปฏิทิน
ปฏิบัติงานตามก าหนดเวลา  และช่วยสร้างบ ารุงขวัญก าลังใจด้วยวิธีการต่าง ๆ ให้ผู้ช่วยงานด้านการวัดผล
ปฏิบัติงานความราบรื่นเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 4.  ด าเนินการเสนอ  จัดซื้อ  จัดจ้าง  วัสดุอุปกรณ์  การพิมพ์  ท่ีต้องใช้ในงานการวัดผล
ร่วมกับพัสดุโรงเรียนมีการรวบรวมระเบียนเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียน 
 5.  สร้างและปรับปรุงเครื่องมือในการวัดผลการเรียน  จัดให้มีเอกสารหรือแบบฟอร์มต่างๆ 
จัดท าและให้บริการแบบฟอร์มต่างๆ ท่ีใช้ในงานวัดผลการศึกษาและเอกสารแบบวิเคราะห์ข้อสอบ และ
แบบฟอร์มท่ีจ าเป็นต้องใช้เกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลการเรียน มีระบบการเก็บอย่างมีระเบียบ สะดวก
ในการใช้ 
 ๖.  ควบคุมดูแล ประสานงานการวัดผลและประเมินผลการเรียน ให้มีการเรียนการประเมินผล
ตามข้ันตอน โดยให้การวัดผลและประเมินผลการเรียนเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ เช่น 
แจ้งแนวปฏิบัติระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินการเรียนตามหลักสูตรให้ผู้เกี่ยวข้อง
รับทราบและติดตามดูแลให้ถือปฏิบัติตามวิธีการประเมินผลการเรียน การตัดสินผลการเรียน การโอนผล
การเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบ 
 7.  ให้ความรู้ให้ค าแนะน าการปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินการเรียนรู้แก่ครู  และ
นักเรียนในโรงเรียน  และประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง 
 8.  ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 9.  เก็บรวบรวมแบบส ารวจรายช่ือนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80  จากครูประจ าวิชา 
ประกาศรายช่ือนักเรียนผู้ท่ีมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 รับค าร้องขอมีสิทธิสอบน าเสนอผู้อ านวยการ เพื่อ
พิจารณา ประกาศรายช่ือนักเรียนผู้ไม่มีสิทธิสอบและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 10.  จัดท าตารางสอบกลางภาค  ตารางสอบปลายภาคเรียน ประสานงานในการออกข้อสอบ
ต่างๆ ให้ทัน  ก าหนดเวลา  จัดเตรียมอุปกรณ์การสอบเก็บรักษาและเบิกจ่ายข้อสอบระหว่างการสอบ  
หลังสอบ เก็บรักษาข้อสอบท่ีสอบแล้วไว้ 1 ภาคเรียน 
 11.  รวบรวมผลการสอบปลายภาค “ใบสรุปผลการเรียนรายวิชา” ท่ีครูผู้สอนได้สรุปผลให้
ระดับผลการเรียนน าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนเพื่ออนุมัติผลการเรียนและรวบรวมข้อมูลนักเรียนท่ีสอบ
ไม่ผ่านเพื่อวางแผนในการจัดสอบแก้ตัว 
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 12.  สรุป รวบรวมผลการเรียนรายวิชา แยกเป็นช้ันเรียน เพื่อให้ครูท่ีปรึกษารับไปท าสมุด
รายงานเพื่อแจ้งผลการเรียนให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบ 
 13.  สร้างเครื่องมือในการวัดผลท่ีเป็นตามมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชาให้ครบทุกรายวิชา 
ให้ความรู้และค าแนะน าแก่ครูผู้สอนประจ าวิชา ในการวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
จัดหาหนังสือ เอกสารและจัดหาหนังสือ เอกสารและจัดท าเอกสารวิชาการต่างๆ เกี่ยวกับวิชาการด้านการ
วัดผลและประเมินผลไว้ให้ครูได้ยืม ไปศึกษาหาความรู้  จัดท าเอกสารวิชาการเผยแพร่ความรู้ 
 14.  จัดท า  GPA/PR  GPAX 
 15.  ตรวจสอบรายวิชา  ใบค าร้องขอสอบแก้ตัว รวบรวมไว้ตรวจสอบก่อนการลงผลสอบแก้
ตัว ในใบสรุปผลการเรียนแล้วน าใบสรุปผลการเรียน การสอบแก้ตัวส่งนายทะเบียน 
 16.  รวบรวมผลการสอบแก้ตัว  เสนอผู้อ านวยการโรงเรียนพิจารณาอนุมัติ  ลงผลการสอบแก้
ตัวในใบสรุปผลการเรียน  ส ารวจนักเรียนท่ีมีปัญหา  “ติด 0 หรือ ร หรือ มส  หรือ  มผ”  ให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบและด าเนินการให้เป็นท่ีเรียบร้อย  ส าหรับนักเรียนช้ันตัวประโยคให้ด าเนินการเร่งด่วนเป็นพิเศษ  
หากมีปัญหาใด ๆ บันทึกเสนอ ผู้อ านวยการพิจารณาส่ังการก่อนการสอบอย่างน้อย 1 เดือน 
 17.  รับผิดชอบการลงทะเบียนเรียนซ้ า  ส ารวจนักเรียนท่ีเข้าสอบแก้ตัว 2 ครั้ง และสอบไม่
ผ่าน  และนักเรียนท่ีไม่เข้าสอบแก้ตัวตามเวลาท่ีก าหนด  เพื่อด าเนินการจัดให้มีการลงทะเบียนเรียนซ้ า 
 18.  จัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับงานวัดผล  เช่น  ใบสรุปผลการเรียนรายวิชาท่ี
ผู้สอนให้ระดับผล การเรียน  ใบสรุปผลการเรียนรวมผลการเข้าร่วมกิจกรรม  ผลการสอบแก้ตัว ฯลฯ  ให้
เป็นระบบมีระเบียบเพื่อสะดวกรวดเร็วในการด าเนินงาน 
 19.  สรุป  ประเมินผลการปฏิบัติงาน  เพื่อเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อส้ินภาคเรียน 
 20.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
4. งำนพัฒนำหลักสูตร 
 1. นายยงยุทธ   สุรัตน์   ประธานกรรมการ 
 2. นางสโรชา     ค าปิน   กรรมการ 
 3. นางสาวธัญญาลักษณ์ จินะเขียว  กรรมการ 
 4. หัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระ   กรรมการ 
 5. นางกชพร   สายกษิรา  กรรมการและเลขานุการ 
 6. นายเอกนรินทร์  จันทร์แก้ว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มีหน้ำที่ 
 1.  จัดวางระบบด าเนินงานด้านการเรียนการสอนให้ครูด าเนินการตามแนวทางท่ีถูก และให้
ครูผู้สอนทุกคนต้องมีแผนการจัดการเรียนรู้ 
 2.  ศึกษาวิเคราะห์การจัดรายวิชาเรียนให้นักเรียน ตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาตาม
สภาพความเหมาะสม ความพร้อมของโรงเรียน และสนองความต้องการของท้องถิ่น 
 3.  ด าเนินการส่งเสริม ให้ครูผู้สอน  มีระบบการสร้างผลิตวัสดุอุปกรณ์ จัดให้มีการด าเนินงาน
จัดท าส่ือ การเรียนการสอนต่างๆ บทเรียนส าเร็จรูป บทเรียนโปรแกรม การจัดการเรียนการสอนด้วย
นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา ตลอดจนการดูแลศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
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 4.  วางระบบพัฒนาครูผู้สอน  เพื่อส่งเสริมความรู้และความก้าวหน้าการนิเทศภายในโดยใช้
วิทยากรท้ังภายในและภายนอก จัดเวลาให้ครูได้ประชุมปฏิบัติการ เช่น วางแผนการสอนร่วมกัน จัดท า
ส่ือการสอน  จัดให้ไปศึกษาดูงาน ไปทัศนศึกษา ส่งครูเข้าประชุมสัมมนา เข้าฝึกอบรมหรือศึกษาต่อ 
 5.  จัดท าตารางเรียนตารางสอนและตารางสอนซ่อมเสริม 
 6.  ประเมินผลการปฏิบัติ น าเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนทุกส้ินภาคเรียน 
 

5.  งำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 5.1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำภำษำไทย 
  1.  นางสุพรรณี  พรมมา  หัวหน้ากลุ่มสาระ 
  2.  นายเฉลิม    ขัดพะนัด 
  3.  นางสาวอัญจนา   หมอกเหมย 
  4.  นางสายสมร  สุทธศิลป ์
 5.2   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำสังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
  1.  นางสมรส   เหมะธุรินทร์  หัวหน้ากลุ่มสาระ 
  2.  นายถนอม    ใจโลกา 
  3.  นางสาวพรรษา  จ าเริญ 
  4.  นางสาวเขมินสินี  มีเลข 
  5.  นางพรเพ็ญ    ใจแปง 
 5.3  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
  1.  นางกชพร  สายกษิรา  หัวหน้ากลุ่มสาระ 
  2.  นางเมทินี    กาญจนสมจิตต์ 
  3.  นายพงษ์ชัย    ณ  น่าน 
  4.  นายบุญธรรม    ทรัพย์สิน 
  5.  นายไกรสิทธิ์     ปันวัง 
  6.  นางกาญจนา    จิตถา 
  7.  นางมาลี     มนาคม 
  8.  นางบานเย็น  รู้ธรรม 
  9.  นายเจนณรงค์  ใจกว้าง 
 5.4  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ 
  1.  นายยงยุทธ  สุรัตน์   หัวหน้ากลุ่มสาระ 
  2.  นางสาวรักษ์ศิวันต์  มณีมูล 
  3.  นายเอกนรินทร์   จันทร์แก้ว 
  4.  นางอภิญญา  จองรัตน ์
  5.  นางสโรชา    ค าปิน 
  6.  นายอาหนึ่ง  ชูไวย 
 5.5  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำกำรงำนอำชีพ 
  1.  นายปรีชา    ศิริวงศ์ทอง  หัวหน้ากลุ่มสาระ 
 5.6  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
  1.  นายอนุชิต  พรมอ้าย  หัวหน้ากลุ่มสาระ 
  2.  นายอดุลย์  ค าพลอย 
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 5.7  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำภำษำต่ำงประเทศ 
  1.  นางสาวยุเรศ  พรหมมินทร ์  หัวหน้ากลุ่มสาระ 
  2.  นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์ 
  3.  นางเพ็ญโสภา    ทาแกง 
  4.  นายสุเมธ    ต๊ะวงศ์ชัย 
  5.  นางวิมล    กาบแก้ว 
  6.  นางสาวสินิทธา  ปรียาภัสกุล 
 5.8  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำศิลปะ 
  1.  นายอิทธิพล  รู้ธรรม   หัวหน้ากลุ่มสาระ   
  2.  นายธวิทย์  วุฒ ิ
  3.  นายธนากร  ต๊ะอุด 
 
มีหน้ำที่  
 ด าเนินการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เกิดสัมฤทธิผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตรสถานศึกษา และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
6.  งำนพัฒนำสื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 1.  นางเมทินี    กาญจนสมจิตต์  ประธานกรรมการ 
 2.  นางสุพรรณี  พรมมา   รองประธานกรรมการ 
 3.  นางมาลี    มนาคม   กรรมการ 
 4.  นายเอกนรินทร์    จันทร์แก้ว  กรรมการ 
 5.  นายอนุชิต    พรมอ้าย  กรรมการ 
 6.  นางสาวสินิทธา  ปรียาภัสกุล  กรรมการ 
 7.  นายปรีชา   ศิริวงค์ทอง  กรรมการ 
 8.  นางกชพร   สายกษิรา  กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้ำที่  
 1.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนผลิตและใช้ส่ืออย่างกว้างขวาง 
 2.  จัดประกวด  แข่งขันส่ือนวัตกรรมทางการศึกษา 
 3.  ยกย่องประกาศเชิดชูเกียรติครูใช้ส่ือการสอนอย่างต่อเนื่อง 
 4.  จัดอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ส่ือและนวัตกรรมใหม่ๆ แก่ครูผู้สอน 
 5.  จัดส่งประสานงานประกวดแข่งขัน  ส่ือแผนการจัดการเรียนรู้ในระดับต่าง ๆ 
 6.  วางแผนงานโครงการในการพฒันาบุคลากรในการใช้ส่ือ 
 7.  วางแผนและด าเนินการพัฒนาสภาพบรรยากาศในช้ันเรียน 
 8.  ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านส่ือและบรรยากาศในช้ันเรียน  น าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
 9.  อ านวยความสะดวกต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ส่ือทางไกลผ่านดาวเทียมให้กับครู 
 10.  ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อน าเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
 11.  ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
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7.  งำนกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
 7.1 คณะกรรมเทียบโอนผลกำรเรียน 
  1.  นายยงยุทธ  สุรัตน์   ประธานกรรมการ 
  2.  นางกชพร  สายกษิรา  กรรมการ 
  3.  นางมาลี   มนาคม   กรรมการ 
  4.  นางสาวยุเรศ  พรหมมินทร ์  กรรมการ 
  5.  นางสุพรรณี  พรมมา   กรรมการ 
  6.  นางนิตยา    วงศ์กาไสย  กรรมการ 
  7. นายปรีชา    ศิริวงศ์ทอง  กรรมการ 
  8. นางสมรส    เหมะธุรินทร ์  กรรมการ 
  9. นายอิทธิพล  รู้ธรรม   กรรมการ 
  10. นายอนุชิต  พรมอ้าย  กรรมการ 
  11. นายเอกนรินทร ์ จันทร์แก้ว  กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่ 
 1.  มีหน้าท่ีเทียบโอนผลการเรียน 
 2.  ดูแลและจัดระบบการรับนักเรียน 
 3.  ควบคุมเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลการเรียน  ให้ เป็นไปตามระเบียบการวัดผล
ประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ 
 4.  ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน  หลักสูตร  ให้เหมาะสมกับโรงเรียนและสภาพท้องถิ่น 
 5.  งานอื่นใดมีลักษณะเป็นงานวิชาการและยังไม่ได้มอบหมายให้ผู้ใดรับผิดชอบให้เป็นหน้าท่ี
ของกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 6.  สรุปประเมินผลการด าเนินงานด้านวิชาการ  น าเสนอต่อผู้บริหารทุกส้ินภาคเรียน 
 7.  การปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 7.2  งำนกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1.  นางมาลี  มนาคม   ประธานกรรมการ 
  2.  นายยงยุทธ  สุรัตน์   รองประธานกรรมการ 
  3.  นางสุพรรณี  พรมมา   กรรมการ 
  4.  นางสมรส  เหมะธุรินทร ์  กรรมการ 
  5.  นายอนุชิต  พรมอ้าย  กรรมการ 
  ๖.  นายปรีชา  ศิริวงศ์ทอง  กรรมการ 
  ๗.  นางสาวยุเรศ  พรหมมินทร ์  กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้ำที่ 
 1.  รวบรวมผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนแต่ละคนจากรายวิชาต่างๆ 
ในแต่ละระดับช้ันทุกภาคเรียน  เพื่อสรุปประเมินผล 
 2.  รายงานผลการประเมินให้ผู้เรียน และผู้ปกครองทราบ 
 3.  น าผลการประเมินรายปีมาสรุปเพื่อตัดสินให้ผู้เรียนเล่ือนช้ันตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
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 7.3  คณะกรรมกำรประเมินกำรอ่ำน คิด วิเครำะห์ และเขียนสื่อควำม 
  1.  นางมาลี  มนาคม  ประธานกรรมการ 
  2.  นายยงยุทธ  สุรัตน์  รองประธานกรรมการ 
  3.  นางสุพรรณี  พรมมา  กรรมการ 
  4.  นางสมรส  เหมะธุรินทร์  กรรมการ 
  5.  นายอนุชิต  พรมอ้าย  กรรมการ 
  6.  นายปรีชา  ศิริวงศ์ทอง  กรรมการ 
  7.  นางสาวยุเรศ  พรหมมินทร์  กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้ำที่ 
 1.  ก าหนดแนวทางการประเมิน ตามเกณฑ์การประเมินท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 2.  รวบรวมผลการประเมินผู้เรียนเป็นรายภาค และซ่อมเสริม ปรับปรุงแก้ไข ผู้ท่ีไม่ผ่านการประเมิน 
 3.  น าผลการประเมินรายปีมาสรุปเพื่อตัดสินให้ผู้เรียนเล่ือนช้ันตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 
8.  งำนแนะแนว 
 1. นางนิตยา    วงศ์กาไสย  ประธานกรรมการ 
 2. นางเมทินี    กาญจนสมจิตต์  กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้ำที่ 
 1.  รวบรวมข้อมูลเป็นรายบุคคล ในลักษณะต่างๆ เช่น จัดท าทะเบียนสะสม อัตชีวประวัติการ
กรอกแบบสอบถาม ฯลฯ  เพื่อให้ได้ข้อมูลของนักเรียนพร้อมท้ังจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ 
 2.  จัดบริการเพื่อให้นักเรียนได้รับข้อมูล ข่าวสารในด้านต่าง ๆอย่างครบถ้วนในลักษณะต่างๆ 
 3.  จัดบริการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนให้รู้จักและเข้าใจตนเอง  สามารถยอมรับตนเอง  พร้อม
ท้ังสามารถแก้ไขปัญหาและด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
 4.  จัดบริการให้นักเรียนได้รู้จักตนเอง  สามารถค้นหาสมรรถภาพของตนเองได้  และน าไป
เป็นแนวทางเลือก การวางตนให้เหมาะสมกับสภาพ  การหารายได้ระหว่างเรียน  การจัดทุนการศึกษา 
 5.  จัดท าเอกสารหรือกระท าด้วยวิธีหลากหลายลักษณะเพื่อประเมินผลติดตามผล  กับงาน
บริการแนะแนว  ทุกงานเพื่อหาจุดบกพร่องแล้วน าไปแก้ไขปรับปรุงให้ดี 
 6.  คัดเลือกนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติตามระเบียบกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  จัดท าสัญญา
เงินกู้แล้วรายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
 7.  ประสานงานกับกลุ่มงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 8.  ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 
9.  งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 1.  นางมาลี  มนาคม      ประธานกรรมการ 
 2.  นายพงษ์ชัย ณ น่าน หัวหน้าผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร กรรมการ 
 3.  นายอนุชิต พรมอ้าย หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี กรรมการ 
 4.  นางวิมล  กาบแก้ว หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด  กรรมการ 
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 5.  นางกาญจนา จิตถา หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม  กรรมการ 
 6.  นางนิตยา วงศ์กาไสย หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว  กรรมการ 
 7.  นางสาวพรรษา  จ าเริญ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาสังคม 
       และสาธารณะประโยชน์  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 
 1.  ด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมนักเรียนในหลักสูตร ได้แก่ กิจกรรมลูกเสือ -เนตรนารี  
ยุวกาชาด กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  กิจกรรมชุมชน  กิจกรรมอิสระ  ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วย 
การจัดกิจกรรมในสถานศึกษา 
 2.  ด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมนอกโรงเรียนร่วมกับชุมชนหรือหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.  ด าเนินการประสานงานกับกลุ่มงานต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมนักเรียนนอกหลักสูตรเสริมใน
วิชาต่างๆ ในโรงเรียน 
 4.  ด าเนินการจัดสร้างแบบฟอร์มต่างๆ เกี่ยวกับงานกิจกรรมนักเรียน  ตลอดจนการรายงาน
ผลการจัดกิจกรรมให้ผู้อ านวยการโรงเรียนทราบเมื่อส้ินภาคเรียน 
 5.  วางแผนการด าเนินงานด้วยการจัดกิจกรรมก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
ท่ีได้วางไว้ 
 6.  วางแผนการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพอิสระของนักเรียนตลอดจน
รวบรวม ตรวจสอบ ประเมินผล  และก าหนดนโยบายในการด าเนินการประกอบอาชีพอิสระในโรงเรียน 
 7.  ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจกรรมเพื่อเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนปฏิบัติงานอื่นๆ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 8.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

10.  งำนห้องสมุด 
 1.  นางสายสมร  สุทธศิลป ์  ประธานกรรมการ 
 2.  นางพรเพ็ญ  ใจแปง   รองประธานกรรมการ 
 3.  นางสโรชา   ค าปิน   กรรมการ 
 4.  นางสาวเขมินสินี  มีเลข   กรรมการ 
 5.  นางนิตยา   วงค์กาไสย  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 
 1.  วางแผนงาน งานสารบรรณ งานพัสดุ งบประมาณ จัดซื้อจัดหาเกี่ยวกับห้องสมุด 
 2.  จัดหมวดหมู่ ซ่อมแซมหนังสือ ท าบัตรรายการ 
 3.  บริการให้ยืมหนังสือ 
 4.  จัดนิทรรศการ จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีความรู้และรู้จักใช้ห้องสมุด 
 5.  ส่งเสริมรักการอ่าน 
 6.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
11.  งำนสวนพฤกษศำสตร์ในโรงเรียน 
 1.  นางเมทินี   กาญจนสมจิตต์  ประธานกรรมการ 
 2.  นางกชพร   สายกษิรา  รองประธานกรรมการ 
 3.  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่มสาระ   กรรมการ 
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 4.  นายอนุชิต   พรมอ้าย  กรรมการ 
 5.  นางสาวพรรษา  จ าเริญ   กรรมการ 
 6.  นางสาวสินิทธา  ปรียาภัสกุล  กรรมการ 
 7.  นางกาญจนา  จิตถา   กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่ 
 ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 
12.  งำนศูนย์คอมพิวเตอร์และเครือข่ำยเพื่อกำรเรียนรู้ 
 1.  นางมาลี     มนาคม   ประธานกรรมการ 
 2.  นางบานเย็น  รู้ธรรม   กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่ 
 1.  จัดระบบการใช้คอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา 
 2.  ดูแลซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 
 3.  ดูแลระบบเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ  Lan & Internet 
 4.  ด าเนินการพัฒนาระบบเครือข่ายของสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน 
 5.  ให้บริการด้านเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้แก่ครู บุคลากร และนักเรียนอย่างเหมาะสมมี
ประสิทธิภาพ 
 6.  นิเทศ  และจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรในด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเพื่อ
การเรียนรู้ 
 7.  ติดตามประเมินผลการจัดการด าเนินการด้านเครือข่ายเพื่อการศึกษา 
 8.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
13.  งำนส่งเสริมกีฬำและนันทนำกำร 
 1. นายอนุชิต   พรมอ้าย  ประธานกรรมการ 
 2. นายอดุลย์   ค าพลอย  กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่  
 1.  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางการกีฬา และส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน กีฬาชุมชน  
 2.  ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน กีฬากลุ่มโรงเรียน กีฬานักเรียนในระดับจังหวัด  
 3.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
14.  งำนวิจัยในชั้นเรียน 
 1.  นายวิรุจน์   เมืองมูล    ประธานกรรมการ 
 2.  นางสาวยุเรศ  พรหมมินทร์  รองประธานกรรมการ 
 3.  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่มสาระ   กรรมการ 
 4.  นางกชพร   สายกษิรา  กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้ำที่ 
 1.  ส่งเสริมงานวิจัยในช้ันเรียน 
 2.  ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ การท าวิจัยในช้ันเรียน 
 
15.  งำนประสำนงำนคณะกรรมกำรภำคี 4 ฝ่ำย 
 1.  นายวิรุจน์  เมืองมูล   ประธานกรรมการ 
 2.  นางมาลี   มนาคม   กรรมการ 
 3.  นายยงยุทธ สุรัตน์   กรรมการ 
 4.  นางกชพร  สายกษิรา  กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้ำที่ 
 1.  ประสานงานและจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายซึ่งได้แก่ ตัวแทนครู 
ตัวแทนผู้ปกครองตัวแทนนักเรียน และตัวแทนชุมชน เพื่อร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ประเมินและ
ปรับปรุงและคัดเลือกหนังสือเรียน 
 2.  เป็นผู้ประสานงานการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายเพื่อร่วมก าหนดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการนักเรียนและสถานศึกษา 
 3.  เป็นผู้คอยดูแล ติดตาม ประสานงาน ร่วมกับคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบในการใช้เงินท่ีเหลือจากการด าเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนและเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนถัวจ่ายซึ่งกันและกันของสถานศึกษา 
 4.  ร่วมให้ความคิดเห็นในการประเมินผลเพื่อพัฒนาแนวทางการด าเนินงาน 
 5.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
16.  งำนข้อมูลนักเรียนโปรแกรม DMC 
 1.  นางกชพร   สายกษิรา  ประธานกรรมการ 
 2.  นางสาวธัญญาลักษณ์ จินะเขียว  กรรมการ 
 3.  นายเอกนรินทร์  จันทร์แก้ว  กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้ำที่ 
 1.  จัดท าข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในโปรแกรม  DMC 
 2.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
17.  งำนคัดกรองนักเรียนยำกจน 
 1.  นางนิตยา  วงศ์กาไสย  ประธานกรรมการ 
 2.  นางบานเย็น รู้ธรรม   ม.1/1 
 3.  นางพรเพ็ญ ใจแปง   ม.1/2 
 4.  นางสาวพรรษา จ าเริญ   ม.1/3 
 5.  นางสโรชา  ค าปิน   ม.2/1 
 6.  นางสาวเขมินสินี มีเลข   ม.2/2 



๑๕ 
 

 7.  นายสุเมธ  ต๊ะวงศ์ชัย  ม.2/3 
 8.  นางสาวรักษ์ศิวันต์ มณีมูล   ม.3/1 
 9.   นางสายสมร สุทธศิลป์  ม.3/3 
 10. นางสาวอัญจนา หมอกเหมย  ม.3/4 
 11. นายเอกนรินทร ์ จันทร์แก้ว  ม.4/1 
 12. นางอภิญญา จองรัตน ์  ม.4/2   
 13. นางสุพรรณี พรมมา   ม.4/3   
 14. นางเมทินี  กาญจนสมจิตต์  ม.5/1   
 15. นางวิมล  กาบแก้ว   ม.5/2 
 16. นางสมรส  เหมะธุรินทร ์  ม.5/3 
 17. นายยงยุทธ สุรัตน์   ม.6/2 
 18. นางสาวสินิทธา ปรียาภัสกุล  ม.6/3 
 19. นางกชพร  สายกษิรา  กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้ำที่ 
 1.  จัดท าข้อมูลคัดกรองนักเรียนยากจนของนักเรยีนช้ันท่ีเป็นท่ีปรึกษาในระบบคอมพิวเตอร์ 
 2.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
18.  งำนนิเทศภำยใน 
 1.  นายวิรุจน์  เมืองมูล   ประธานกรรมการ 
 2.  นางมาลี   มนาคม   รองประธานกรรมการ 
 3.  นายยงยุทธ สุรัตน์   กรรมการ 
 4.  นางสุพรรณี พรมมา   กรรมการ 
 5.  นางกชพร  สายกษิรา  กรรมการ 
 6.  นายอิทธิพล รู้ธรรม   กรรมการ 
 7.  นายปรีชา  ศิริวงศ์ทอง  กรรมการ 
 8.  นางสมรส  เหมะธุรินทร์  กรรมการ 
 9. นางสาวยุเรศ พรหมมินทร์  กรรมการและเลขานุการ 
 10. นายอนุชิต พรมอ้าย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มีหน้ำที่ 
 1.  จัดระบบนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายในโรงเรียนให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 2.  จัดท าตารางนิเทศและปฏิทินปฏิบัติการนิเทศให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนตลอดปีการศึกษา 
 3.  ด าเนินงานนิเทศงานวิชาการของกลุ่มสาระและการเรียนการสอนของครู อย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 
 4.  แนะน าให้ความรู้เชิงวิชาการแก่ครูผู้สอน และแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ 



๑๖ 
 

 5.  การจัดระบบนิเทศ  การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนและภายนอกสถานศึกษา 
 6.  ติดตามประสานงานกับเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงาน
วิชาการและการเรียนดารสอนของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 7.  ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดีขึ้น 
 8.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
19. งำนสถำนศึกษำพอเพียง 
 1.  นายวิรุจน ์  เมืองมูล   ประธานกรรมการ 
 2.  นางมาลี   มนาคม   รองประธานกรรมการ 
 3.  นายยงยุทธ สุรัตน์   กรรมการ 
 4.  นายเฉลิม  ขัดพะนัด  กรรมการ 
 5.  นางกาญจนา จิตถา   กรรมการ 
 6.  นางมณัสริญ ศรีภัคสันต์  กรรมการ 
 7.  นายศรีรุด  ใจวัง   กรรมการ 
 8.  นายปรีชา  ศิริวงศ์ทอง  กรรมการ 
 9.  นางสมรส  เหมะธุรินทร์  กรรมการ 
 10. นายเอกนรินทร์ จันทร์แก้ว  กรรมการ 
 11. นางนิตยา  วงศ์กาไสย  กรรมการ 
 12. นางสโรชา ค าปิน   กรรมการ 
 13. นางสาวพรรษา จ าเริญ   กรรมการ 
 14. นางกรกมล บุญทรง   กรรมการ  
 15. นางกชพร  สายกษิรา  กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้ำที่ 
 1. วางแผนการจัดการเรียนการสอนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
 2.  ให้ความรู้กับผู้สนใจท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
 3.  นิเทศ ก ากับ ติดตามงานท่ีเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.  เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
20. งำนพัฒนำหลักสูตรวิชำ IS 
 1. นายอาหนึ่ง  ชูไวย   ประธานกรรมการ 
 2. นายไกรสิทธิ์ ปันวัง   กรรมการ 
 3. นางสายสมร สุทธศิลป์  กรรมการ 
 4. นางบานเย็น รู้ธรรม   กรรมการ 
 5. นางสโรชา  ค าปิน   กรรมการ 
 6. หัวหน้ากลุ่มวาระฯ ทุกกลุ่มสาระ  กรรมการ 
 7. นางกชพร  สายกษิรา  กรรมการและเลขานุการ 



๑๗ 
 

มีหน้ำที่ 
 1. ศึกษา วิเคราะห์ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา IS ให้สอดคล้องกับการ
จัดการเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 2.  ด าเนินการส่งเสริมให้ครูผู้สอนในรายวิชา IS จัดการเรียนการสอน โดยใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และสร้างนวัตกรรมท่ีเกิดขึ้นจากการเรียนในรายวิชา IS 
 3.  ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา IS 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร 



๑๙ 
 

 
 
 
 
 
 
หน้ำที่ 1. ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะรองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานอ านวยการ 
 2. วางแผนก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ ก าหนดแนวปฏิบัติในสายงานอ านวยการตาม
โครงสร้าง 
       ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
 3. จัดท าแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติงาน ปฏิทินงานในกลุ่มบริหารงานอ านวยการ 
 4. พิจารณางบประมาณรายจ่ายในด้านงานอ านวยการเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
 5. ควบคุม ก ากับ ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงานในด้านงานอ านวยการ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบ 
                 ของทางราชการ 
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
คณะกรรมกำรกลุ่มงำนอ ำนวยกำร 

 

  1.  นางพรเพ็ญ  ใจแปง   ประธานกรรมการ 
  2.  นางเมทินี  กาญจนสมจิตต์  รองประธานกรรมการ 
  3.  นายเฉลิม  ขัดพะนัด  กรรมการ 
  4.  นางสาวรักษ์ศิวันต์   มณีมูล   กรรมการ 
  5.  นางสาวอัญจนา  หมอกเหมย  กรรมการ 
  ๖.  นางสาวอภิญญา  จองรัตน์   กรรมการ   
  ๗.  นางวิมล  กาบแก้ว   กรรมการ 
  ๘.  นางสาวพรรษา  จ าเริญ   กรรมการ  
  ๙. นางสายสมร  สุทธศิลป์  กรรมการ 
  ๑๐. นางบานเย็น  รู้ธรรม   กรรมการ 
  ๑๑. นางสโรชา  ค าปิน   กรรมการ 
  1๒. นางสาวปรีฐฎา  วุฒินุช   กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๓. นางสาวเขมินสินี มีเลข   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

มีหน้ำที่ 
1. วางแผนก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบแนวปฏิบัติ และพัฒนางานในกลุ่มงานอ านวยการ ให้

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบของทางราชการ 
2. จัดท าแผนปฏิบัติงาน/ปฏิทินงานของกลุ่มงานอ านวยการ  

                ๓.  ด าเนินงานกิจกรรมตามแผนและนโยบายของโรงเรียน 
                ๔.  ประสาน ติดตาม ด าเนินการปฏิบัติงาน และประเมินผลงานในกลุ่มงานอ านวยการ 
                ๕. ประสานงานฝ่ายต่าง ๆตามความเหมาะสม และท าหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนอ ำนวยกำร 



๒๐ 
 

๑.  งำนส ำนักงำนกลุ่มงำนอ ำนวยกำร 
 1.  นางสาวรักษ์ศิวันต์   มณีมูล   รองประธานกรรมการ 
 ๒.  นางพรเพ็ญ  ใจแปง   ประธานกรรมการ 
 3.  นางสาวอัญจนา  หมอกเหมย   กรรมการ 
 ๔.  นางสโรชา   ค าปิน   กรรมการ 
 ๕.  นางสาวปรีฐฎา  วุฒินุช   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  ให้บริการ อ านวยความสะดวกให้แก่คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง 
            ตลอดจนบุคลภายนอกท่ีมาติดต่อราชการ และ ให้บริการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ 
            จากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จัดท าแผนงานโครงการพฒันาส านักงาน  
               เพื่อการบริการท่ีดี 
 

2.  งำนสำรบรรณ 
 1.  นางสาวรักษ์ศิวันต์   มณีมูล   ประธานกรรมการ 
 2.  นางสโรชา   ค าปิน   กรรมการ 
 ๓.  นางสาวเขมินสินี  มีเลข   กรรมการ 
 ๔.  นางสาวสมใจ    หาญอาสา  กรรมการ 
 ๕.  นางสาวปรีฐฎา  วุฒินุช   กรรมการและเลขานุการ 
 ๖.  นางธันญลักษณ์  จินะเขียว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่   รับ-ส่งหนังสือราชการ  ลงทะเบียนหนังสือราชการทุกประเภทในระบบ Smart Area เพื่อน า 
  เข้าสู่ระบบE-School ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบงานสารบรรณ ออกค าส่ัง 
 และบันทึกการประชุมสามัญและวิสามัญของโรงเรียน และ ท าหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

3.  งำนกำรเงิน 
 1.  นางพรเพ็ญ    ใจแปง   ประธานกรรมการ 
 2.  นางอภิญญา  จองรัตน ์  รองประธานกรรมการ 
 3.  นางสโรชา    ค าปิน   กรรมการ 
 4.  นางสาวอัญจนา    หมอกเหมย  กรรมการและเลขานุการ   
มีหน้ำที่   ออกใบเสร็จรับเงินรายได้สถานศึกษา เงินบริจาค เงินค่าปรับ เงินปัจจัยพื้นฐาน โครงการเรียน
 ฟรีและดูแลเก็บรักษาเบิกจ่ายจัดท าบัญชีด้านการเงินทุกประเภทให้ถูกต้องตามระเบียบและ
 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  รายงานให้ผู้บริหารเพื่อรับทราบทุกๆ เดือน และท าหน้าท่ีอื่นๆ                
 ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 3.1  คณะกรรมกำรเก็บรักษำเงิน 
  1. นายวิรุตน ์  เมืองมูล   ประธานกรรมการ 
  2. นายปรีชา    ศิริวงศ์ทอง  รองประธานกรรมการ 
  3. นางสมรส    เหมะธุรินทร ์  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  รับผิดชอบในการเก็บรักษาเงิน  หลักฐานเอกสารแทนตัวเงินของทางราชการ ลงนามในรายงาน 
             การเงินคงเหลือประจ าวัน เก็บรักษากุญแจและเปิด-ปิดตู้นิรภัยของโรงเรียน และท าหน้าท่ีอื่นๆ 
            ท่ีได้รับมอบหมาย 



๒๑ 
 

 3.2  คณะกรรมกำรตรวจสอบกำรรับ-จ่ำยเงินประจ ำวัน 
  1.  นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์  ประธานกรรมการ 
  2.  นางเมทินี  กาญจนสมจิตต์  รองประธานกรรมการ 
  3.  นางสุพรรณี  พรมมา   กรรมการ 
  4.  นางพรเพ็ญ  ใจแปง   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่   ๑. ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงิน ตรวจสอบตัวเงินและเอกสารแทนตัวเงินในรายงานคงเหลือประจ าวัน 
 ๒. ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือตามสมุดเงินสด  รายงานเงินคงเหลือตามสมุดเงินสดและรายงาน 
       เงินคงเหลือประจ าวันและท าหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 3.3  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเคร่ืองแต่งกำยนักเรียน,กระเป๋ำนักเรียน 
  1.  นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์  ประธานกรรมการ 
  2.  นางพรเพ็ญ  ใจแปง   รองประธานกรรมการ 
  3.  นายอดุลย์  ค าพลอย  กรรมการ 
  4.  นายยงยุทธ  สุรัตน์   กรรมการ 
  5.  นางนิตยา  วงศ์กาไสย  กรรมการ 
  ๖.  นางเมทินี  กาญจนสมจิตต์   กรรมการ 
  ๗.  นางสาวกุลนาฎ  จนใจ   กรรมการ 
  ๘.  นางวิมล  กาบแก้ว     กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  ด าเนินการจัดซื้อเครื่องแต่งกาย, กระเป๋านักเรียน ตรวจสอบจ านวน ขนาด จัดจ าหน่าย 
            สรุปยอดขาย ยอดคงเหลือ จัดท าบัญชีจ านวนเงินทุกประเภท สรุปผลการด าเนินงานเมื่อส้ิน 
            ภาคเรียน 
 

 3.๔  คณะกรรมกำรรับ-จ่ำยเงินอุดหนุนโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ
ต้ังแต่อนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน 
  1.  นางพรเพ็ญ  ใจแปง   ประธานกรรมการ 
  2.  นางสาวอัญจนา  หมอกเหมย  รองประธานกรรมการ 
  3.  นางนิตยา  วงศ์กาไสย  กรรมการ 
  ๔.  นางสาวสินิทธา  ปรียาภัสกุล  กรรมการ 
  5.  ครูท่ีปรึกษาทุกคน    กรรมการ 
  6.  นางกชพร  สายกษิรา  กรรมการ 
  7.  นางอภิญญา  จองรัตน ์  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  ด าเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายหัว เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด 
            การศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
            และเงินอุดหนุนนักเรียนพักนอน และสรุปผลการด าเนินงานเมื่อส้ินภาคเรียนเสนอหน่วยงาน 
            ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 



๒๒ 
 

4. งำนพัสดุ 
 1.  นางเมทินี    กาญจนสมจิตต์  ประธานกรรมการ 
 2.  นางวิมล      กาบแก้ว   รองประธานกรรมการ    
 ๓.  นางกชพร   สายกษิรา  กรรมการ    
 ๔.  นางสาวกุลนาฏ  จนใจ   กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้ำที่   ดูแลเก็บรักษา เบิกจ่ายตรวจสอบพัสดุ  และจัดท าบัญ ชี จัดซื้อ จัดจ้าง ลงทะเบียน               
 วัสดุ  ครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 25๖๐ 
             ใหเ้ป็นไปด้วยความเรียบร้อยและท าหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

5.  งำนบุคลำกร 
 5.1  คณะกรรมกำรงำนบุคลำกร 
  1.  นางสาวรักษ์ศิวันต์ มณีมูล   ประธานกรรมการ 
  2.  นายเฉลิม         ขัดพะนัด  รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นางสาวอัญจนา  หมอกเหมย  กรรมการ 
  ๔.  นางสายสมร  สุทธศิลป์  กรรมการ 
  ๕.  นางอภิญญา  จองรัตน ์  กรรมการ 
  ๖.  นางสโรชา  ค าปิน   กรรมการ 
  ๗.  นางบานเย็น  รู้ธรรม   กรรมการและเลขานุการ 
  ๘.  นางสาวปรีฐฎา  วุฒินุช   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มีหน้ำที ่   1.  ติดตาม ตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติราชการ การลาทุกประเภท และน าเสนอผู้อ านวยการ   
     โรงเรียน 
 2.  การจัดเก็บรักษาลงข้อมูลทะเบียนประวัติ ก.พ. ๗ (ก.ค.ศ. ๑๖)ของบุคลากรในโรงเรียน 
       ตลอดถึงการขอท าบัตรประจ าตัวข้าราชการและลูกจ้างประจ า การขอปรับเพิ่มวุฒิทาง 
   การศึกษา การขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร ก.พ. ๗ (ก.ค.ศ. ๑๖) 
 ๓.  จัดท าบัญชีเล่ือนเงินเดือนของข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า 
 3.  การบรรจุแต่งต้ัง การย้าย โอน ต าแหน่งของบุคลากร 
 4.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์   
 ๕.  การเล่ือนวิทยฐานะของข้าราชการครู และงานใบประกอบวิชาชีพข้าราชการครู 
 ๖.  จัดท าสัญญาจ้างลูกจ้างช่ัวคราวที่จากด้วยงบประมาณของสถานศึกษาทุกต าแหน่ง 
 ๗.  งานสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรในโอกาสครบรอบวันเกิด และเล่ือนวิทยฐานะ 
                  ท่ีสูงขึ้น 
 ๘.  งานเกียรติบัตรเพื่อมอบให้แก่นักเรียนท่ีมีผลการเรียนดีและมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่อง 
                  เชิดชูเกียรติแก่บุคลากร 
 ๙.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 



๒๓ 
 

 ๕.๒  งำนติดตำมกำรมำปฏิบัติรำชกำรและกำรลำทุกประเภท 
  1. นางสาวรักษ์ศิวันต์     มณีมูล   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวอัญจนา  หมอกเหมย  รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นายเฉลิม     ขัดพะนัด  กรรมการ 
  ๔. นางสาวปรีฐฎา  วุฒินุช    กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้ำที่ 
 1.  ติดตาม ตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติราชการ การลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน  
 2.  น าแฟ้มลงเวลาปฏิบัติราชการของครูและบุคลากรในโรงเรียนเสนอต่อผู้บริหารหรือผู้ท่ี 
        ได้รับมอบหมาย 
 3.  เก็บรวบรวมแบบลงเวลาปฏิบัติราชการของครูและบุคลากร จัดท าแบบลงเวลาตาม 
                  ประเภทของบุคลากร และสรุปการมาปฏิบัติราชการของครูและบุคลากรตามประเภท              
      เป็นรายเดือน รายปี และน าเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและเป็นข้อมูลในการบริหารงาน 
 4.  ศึกษาระเบียบการลา จัดท าแบบใบลา รับแบบใบลาท่ีมี ผู้ เสนอขอลา ตรวจสอบ                  
       ความถูกต้องของใบลา น าเสนอต่อผู้มีอ านาจเพื่อพิจารณาอนุญาตให้ลาต่อไป  
 5.  สรุปการลาของบุคลากรในโรงเรียนแล้วจัดท าแบบสรุปการลาแต่ละประเภท เป็นรายเดือน 
      รายปี และน าเสนอผู้บริหารโรงเรียนเพื่อทราบและเป็นข้อมูลในการบริหารงาน 
 6.  รายงานการลาของบุคลากรในโรงเรียนประจ าปี ตามแบบสรุปการลาต่อส านักงานเขตพื้นท่ี 
       การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
 ๗.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 ๕.๓  งำนทะเบียนประวัติบุคลำกร (กพ.7) และเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคลำกรภำครัฐ 
  1.  นางบานเย็น  รู้ธรรม   ประธานกรรมการ 
  2.  นางสาวรักษ์ศิวันต์ มณีมูล   รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นายเฉลิม  ขัดพะนัด  กรรมการ 
  ๔.  นางสโรชา  ค าปิน   กรรมการ 
  ๕.  นางสาวปรีฐฎา  วุฒินุช   กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้ำที่ 
 1.  จัดเก็บรักษาลงข้อมูลทะเบียนประวัติ ก.พ. ๗ (ก.ค.ศ. ๑๖) บุคลากรในโรงเรียน 
 2.  เป็นเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบไปคัดส าเนาทะเบียนประวัติก.พ.๗ (ก.ค.ศ. ๑๖) ของข้าราชการครู  
                  และลูกจ้างประจ า   
 3.  การขอปรับเพิ่มวุฒิทางการศึกษา การขอเปล่ียนแปลงข้อมูลบุคลากรภาครัฐเพื่อขอให้ 
                  สพม.๓๖ ด าเนินการเพิ่ม/เปล่ียนแปลงในทะเบียนประวัติก.พ.๗ (ก.ค.ศ. ๑๖) ของ 
                  ข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า จัดท าและรายงานข้อมูลอัตราก าลังของโรงเรียน                
      ปล้องวิทยาคม  จัดท าข้อมูลบุคลากรตามประเภท  รายงานข้อมูลบุคลากรต่อ สพม.36  
 ๔.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 



๒๔ 
 

 ๕.๔  งำนบรรจุแต่งต้ังและย้ำยโอน 
  1. นายวิรุจน์  เมืองมูล   ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวรักษ์ศิวันต์     มณีมูล   รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางสาวสินิทธา  ปรียาภัสกุล  กรรมการ 
  ๔. นางสาวปรีฐฎา  วุฒินุช   กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้ำที่ 

1. จัดเก็บข้อมูล หนังสือค าส่ังบรรจุแต่งต้ัง ย้าย โอนของบุคลากรโดยประสานงานกับ 
งานทะเบียนประวัติ 

 ๒.  จัดท าค าส่ังคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มส าหรับ    
                  ผู้ได้รับการบรรจุในต าแหน่งครูผู้ช่วย โดยประสานงานกับงานสารบรรณ 
 ๓.  จัดท าแบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มส าหรับผู้ได้รับการบรรจุ 
                  ในต าแหน่งครูผู้ช่วย ก่อนแต่งต้ังใหเ้ป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                  ท่ีมีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้นต่อไป 
 4.  จัดเก็บหลักฐานการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และรายงาน 
                  ผลการประเมินตามล าดับข้ันตอนต่อไป   
 5.  จัดท าแบบค าส่ังบรรจุแต่งต้ังบุคลากรท่ีผ่านการประเมินตามแบบท่ีได้รับจาก สพม.36 
 6.  จัดท าเอกสารการย้ายประจ าปีของบุคลากรในโรงเรียน  ตามระเบียบปฏิบัติ  และตามเวลา 
                  ท่ีก าหนด  
 ๗.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 ๕.๕  กำรจัดท ำบัญชีเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครู ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนรำชกำร 
  ๑.  นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์  ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางสาวรักษ์ศิวันต์ มณีมูล   รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นายเฉลิม  ขัดพะนัด  กรรมการ 
  ๔.  นางสาวพรรษา  จ าเริญ   กรรมการ 
  ๕.  นางสาวปรีฐฎา  วุฒินุช   กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้ำที่   ๑.  ด าเนินการจัดท าข้อมูลการลา ข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบของ 
                  ข้าราชครูและลูกจ้างประจ าเพื่อเล่ือนเงินเดือน   
 ๒.  ให้ข้อมูลบุคลากรในโรงเรียนต่อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการ 
                  พิจารณาความดีความชอบของครูและลูกจ้างประจ า 
 ๓.  จัดท าบัญชีการเล่ือนขั้นเงินเดือนของครูและลูกจ้างประจ า (บัญชีหมายเลข 1 – 5) 
                  เพื่อเสนอขอเล่ือนขั้นเงินเดือนต่อ สพม.36 
 ๔.  จัดท าและเก็บหนังสือค าส่ังบรรจุแต่งต้ัง แบบประเมิน การเล่ือนขั้นเงินเดือน สัญญาจ้าง 
                  ของครูอัตราจ้าง และพนักงานราชการ 
             ๕.  จัดเตรียมแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ แต่งต้ังคณะกรรมการ 
        ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 



๒๕ 
 

                 พนักงานราชการท้ัง ๒ ครั้ง ไปยัง สพม.๓๖  เพื่อประกอบการเล่ือนค่าตอบแทนประจ าปี 
                 งบประมาณแก่พนักงานราชการต่อไป  
 
 ๕.๖  กำรเสนอขอพระรำชทำนเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์ 
  1.  นางสาวสินิทธา  ปรียาภัสกุล  ประธานกรรมการ 
  2.  นางบานเย็น  รู้ธรรม   รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นายเฉลิม  ขัดพะนัด  กรรมการ 
  ๔.  นางอภิญญา  จองรัตน ์  กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้ำที่ 
 1.  ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการครูท่ีมีสิทธิขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในแต่ละช้ันตรา 
                  และประเภทของเครื่องราชอิสริยาภรณ์  จัดท าแบบสรุปรายช่ือบุคลากรท่ีสมควรได้รับ 
                  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามระเบียบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
                  เป็นรายบุคคล  
 2.  จัดหา จัดท าข้อมูลประกอบการขอพระราชทานเครื่องราชฯประจ าปี ตรวจสอบความ 
                  ถูกต้องของแบบค าขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่ละประเภท ท่ีมีผู้เสนอขอแล้ว 
                  รวบรวมแบบค าขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์น าเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อให้ 
                  ความเห็นประกอบและลงนามในแบบเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
                  เพื่อน าเสนอต่อหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตามล าดับต่อไป   
 3.  จัดท าแบบสรุปการได้รับพระทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของบุคลากรเป็นรายบุคคล 
 ๔.  ด าเนินการมอบเครื่องอิสริยาภรณ์และใบประกาศเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ผู้ท่ี 
                  ได้รับพระราชทานในพิธีส าคัญท่ีโรงเรียนจัดขึ้น 
 4.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 ๕.๗  งำนวิทยฐำนะและใบประกอบวิชำชีพ 
  ๑.  นางบานเย็น  รู้ธรรม  ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายเฉลิม  ขัดพะนัด รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นางสาวรักษ์ศิวันต์ มณีมูล  กรรมการ 
  ๔.  นางสายสมร  สุทธศิลป ์ กรรมการ 
  ๕.  นางสโรชา  ค าปิน  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  ๑. รวบรวมเอกสาร อ านวยความสะดวกเพื่อให้ข้าราชการครูท่ีประสงค์ส่งเอกสารผลงาน 
    ทางวิชาการไปยัง สพม.๓๖ เพื่อประกอบการขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะท่ีสูงขึ้นต่อไป 
           ๒.  เก็บรวบรวมเอกสารค าส่ังเล่ือนวิทยฐานะของข้าราชการครูเพื่อจัดท าข้อมูลบุคลากรต่อไป 
           ๓.  อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษา และรวบรวมเอกสารของข้าราชการครูท่ียื่นขอมีและต่อ 
     อายุใบประกอบวิชาชีพ 
 
 
 



๒๖ 
 

 ๕.๘  งำนสัญญำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวท่ีจ้ำงด้วยเงินงบประมำณสถำนศึกษำ 
  ๑.  นางสาวรักษ์ศิวันต์ มณีมูล  ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางสาวอัญจนา  หมอกเหมย รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นางสโรชา  ค าปิน  กรรมการ 
  ๔.  นางสาวปรีฐฎา  วุฒินุช  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  ๑. จัดท าประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราวที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ 
   สถานศึกษา 
           ๒. ด าเนินการออกค าส่ังคณะกรรมการจัดสอบและพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราวที่จ้างด้วย 
   เงินงบประมาณสถานศึกษา 
           ๓. แจ้งให้ผู้สอบคัดเลือกได้มาท าสัญญาจ้างเพื่อปฏิบัตรหน้าท่ี เก็บรวบรวมสัญญาจ้างของ 
   ลูกจ้างช่ัวคราวที่จ้างด้วยเงินงบประมาณสถานศึกษาทุกต าแหน่ง 
  
 ๕.๙  งำนสร้ำงขวัญก ำลังใจแก่บุคลำกรและงำนเกียรติบัตร 
  ๑.  นางสายสมร  สุทธศิลป ์ ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางอภิญญา  จองรัตน์ รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นายเฉลิม  ขัดพะนัด กรรมการ 
  ๔.  นางสโรชา  ค าปิน  กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้ำที่   ๑.  จัดเตรียมของขวัญเพื่อมอบให้บุคลากรทุกคนเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด  
                 จัดเตรียมแจกันดอกไมม้อบแก่ข้าราชการครูและบุคลากรท่ีได้เล่ือนวิทยฐานะหรือย้าย 
                 ไปปฏิบัติหน้าท่ี แห่งใหม่  ตลอดถึงจัดเตรียมแจกันดอกไม้มอบให้แก่ผู้ท่ีย้ายมาปฏิบัติหน้าท่ี 
                 ณ โรงเรียนปล้องวิทยาคมเพื่อเสริมสร้างขวัญก าลังใจแก่คณะครูและบุคลากรต่อไป  
 ๒.  จัดท าเกียรติบัตรเสริมสร้างขวัญก าลังใจแก่ครูและนักเรียนเนื่องในโอกาสต่าง  
 
6.  งำนยำนพำหนะ 
 1.  นางพรเพ็ญ  ใจแปง   ประธานกรรมการ 
 2.  นางเมทินี   กาญจนสมจิตต์  รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นายสมมาศ  สุขบัญชาชัย  พนักงานขับรถ 
 ๔.  นางสาวปรีฐฏา  วุฒินุช   กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้ำที่   1.  จัดบริการรถโรงเรียนให้แก่คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลอื่นๆตามค าส่ังของ 
      ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 2.  ซ่อมบ ารุง เติมน้ ามันให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย 
 3.  ด าเนินการเกี่ยวกับการต่อทะเบียนรถราชการ และด าเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆ                     
      ท่ีเกี่ยวข้องกับยานพาหนะของทางโรงเรียน 
 ๔.  รายงานข้อมูลรถราชการต่อสพม.๓๖ และสพฐ. พร้อมท้ังเก็บรักษาคู่มือจดทะเบียนรถ 
        ราชการโรงเรียนปล้องวิทยาคม 
 
 
 



๒๗ 
 

๗.  งำนประสำนงำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 ๑.  นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์  ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายอดุลย์       ค าพลอย  รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นางสาวปรีฐฎา  วุฒินุช   กรรมการ 
 ๔.  นางสาวสินิทธา  ปรียาภัสกุล    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  ประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนปล้องวิทยาคมเกี่ยวกับการ 
            ประชุมให้ความเห็นชอบ แผนงาน / โครงการ  หลักสูตรสถานศึกษาและอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

๘.   งำนธนำคำรโรงเรียน 
 1. นางสาวพรรษา  จ าเริญ    ประธานกรรมการ 
 2.  นางสมรส     เหมะธุรินทร์  รองประธานกรรมการ 
 3.  ครูท่ีปรึกษาทุกคน     กรรมการ 
 4.  นางสาวเขมินสินี  มีเลข   กรรมการและเลขานุการ 
     
มีหน้ำที่   1.  ด าเนินงานตามนโยบายและระเบียบของธนาคารโรงเรียน 
 2.  ควบคุมการท างานของคณะกรรมการธนาคารโรงเรียน 
 3.  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มงานนโยบายและแผน 



๒๙ 
 

 
 
 
 
 
หน้ำที่ 1. ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะรองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มงานนโยบายและแผน 
 2. วางแผนก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ ก าหนดแนวปฏิบัติในสายกลุ่มงานนโยบายและแผน
ตามโครงสร้างให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
 3. จัดท าแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติงาน ปฏิทินงานในกลุ่มงานนโยบายและแผน 
 4. พิจารณางบประมาณรายจ่ายในด้านงานวิชาการเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
 5. ควบคุม ก ากับ ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงานในด้านงานวิชาการ ให้เป็นไปตามระเบียบ
ของทางราชการ 
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำงมณัสริญ  ศรีภัคสันต์ 
 ปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนนโยบำยและแผน 



๓๐ 
 

คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงำนนโยบำยและแผน  ประกอบด้วย  
   1.   นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์  ประธานกรรมการ 
   2.   นางสาวยุเรศ  พรหมมินทร ์  รองประธานกรรมการ 
   3.   นางวิมล  กาบแก้ว     กรรมการ 
   4.   นางสายสมร  สุทธศิลป์  กรรมการ 
   5.   นางสาวสินิทธา ปรียาภัสกุล  กรรมการ 
   6.   นางกาญจนา จิตถา            กรรมการ 
   7.   นางมาลี  มนาคม   กรรมการ 
   ๘.   นางนิตยา  วงค์กาไสย  กรรมการ 
   ๙.   นางสาวพรรษา จ าเริญ   กรรมการและเลขานุการ 
   

มีหน้ำที่ 
3. วางแผนก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบแนวปฏิบัติ และพัฒนางานในกลุ่มงานนโยบายและ

แผนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบของทางราชการ 
4. จัดท าแผนปฏิบัติงาน/ปฏิทินงานของกลุ่มงานนโยบายและแผน  

                ๓.  ด าเนินงานกิจกรรมตามแผนและนโยบายของโรงเรียน 
      ๔.  ประสาน ติดตาม ด าเนินการปฏิบัติงาน และประเมินผลงานในกลุ่มงานนโยบายและ 
 แผน 

๕. ประสานงานฝ่ายต่าง ๆตามความเหมาะสม และท าหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย
พิจารณางบประมาณรายจ่ายของกลุ่มงานนโยบายและแผน ให้เป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงานโรงเรียนด าเนินงานการจัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการ 
5. รายงานสรุปการปฏิบัติงานตามโครงการและงานของกลุ่มงานนโยบายและแผน ต่อ

ผู้บริหาร 
6. วางระบบ ด าเนินการ   การประเมินตนเอง   การประเมินคุณภาพภายในเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกและจัดท าแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

7.   ด าเนินการวางแนวทางมาตรการควบคุมความเส่ียง และตรวจสอบงานคาบคุมภายใน 
ของฝ่าย/ งาน  
     ต่างๆในโรงเรียน 
8.  จัดท าเอกสารมาตรฐานการศึกษา    แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา    แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี    
      มาตรฐานการปฏิบัติงาน  รายงานผลการด าเนินงาน 
9. สังเคราะห์รายงานจากผู้รับผิดชอบน าเสนอเป็นภาพรวมของโรงเรียน       และจัดท า

เอกสารรายงานการประเมินโรงเรียน 
10. เก็บรวบรวมผลงานท่ีเป็นงาน/โครงการ จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการ

ประเมิน- ตรวจสอบทุกอย่าง 
11. ด าเนินการจัดท าการประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยใช้ส่ือต่างๆ และพัฒนาเว็บไซต์ของ

โรงเรียน 
12. ประสานงานฝ่ายต่าง ๆตามความเหมาะสม และท าหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 



๓๑ 
 

1. งำนส ำนักงำนกลุ่มงำนนโยบำยและแผน ประกอบด้วย  
   1.   นางสาวยุเรศ  พรหมมินทร ์  ประธานกรรมการ 

2.   นางสาวพรรษา จ าเริญ    รองประธานกรรมการ 
   3.   นางกาญจนา จิตถา                          กรรมการ 
   4.   นางมาลี  มนาคม    กรรมการ 
   5.   นางวิมล  กาบแก้ว  กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้ำที่      

1. ปฏิบัติงานประจ าส านักงานกลุ่มงานนโยบายและแผน 
2. จัดท าป้ายนิเทศ ผังโครงสร้างและป้ายประกาศของกลุ่มงานนโยบายและแผน 
3. จัดท าระเบียบวาระการประชุม และบันทึกการประชุม 
4. จัดท าเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มงานนโยบายและแผน 
5. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

2. งำนนโยบำย    ประกอบด้วย 
1.  นางมนัสริญ        ศรีภัคสันต์  ประธานกรรมการ 
๒.  นางสาวยุเรศ  พรหมมินทร์      รองประธานกรรมการ 
2.   นางวิมล    กาบแก้ว รองประธานกรรมการ 

   3.   นางมาลี  มนาคม  กรรมการ 
   4.   นางสายสมร    สุทธศิลป์ กรรมการ 
   5.   นางสาวพรรษา จ าเริญ  กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้ำที่ 
  1. ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีนโยบายเร่งด่วนของโรงเรียนและสพม.36 
   2. วางแผนและจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
   3. ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานตามงาน/โครงการ 
   4. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
3. งำนแผนงำน/โครงกำร    ประกอบด้วย 

1.   นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์  ประธานกรรมการ 
   2.   นางสาวพรรษา จ าเริญ   รองประธานกรรมการ 
   3.   นางสาวเรศ   พรหมมินทร ์  กรรมการ 
   4.   นางบานเย็น  รู้ธรรม   กรรมการ 
   5.   นางสาวสินิทธา ปรียาภัสกุล  กรรมการ 

5.   นางวิมล     กาบแก้ว   กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้ำที่ 
  1. ร่วมพิจารณาจัดสรรงบประมาณของโรงเรียน 
  2. จัดท าแบบฟอร์มขอใช้เงินงบประมาณ 
  3. จัดท าบัญชีควบคุมการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
   4. ตรวจสอบการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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   5. แจ้งยอดการใช้จ่ายเงินในแต่ละเดือนของงาน/โครงการ 
   6. วางแผนและด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  
   7. ติดตามการประเมินงาน/โครงการ 
   8. รายงานการด าเนินงานตามงาน/โครงการ 
   9. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
4.  งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ    ประกอบด้วย 

1. นางสาวยุเรศ       พรหมมินทร์    ประธานกรรมการ 
2. นางนิตยา      วงศ์กาไสย    รองประธานกรรมการ 
3. นางกาญจนา   จิตถา    กรรมการ 
4. นางสาวพรรษา จ าเริญ    กรรมการ 
5. นางวิมล  กาบแก้ว    กรรมการและเลขานุการ 

 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
           1.   วิเคราะห์สาเหตุและให้ค าแนะน าแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาในโรงเรียนให้เป็นไปตาม 
                 เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
           2.   ร่วมวางแผนเพ่ือการพัฒนาในส่วนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือให้บรรลุนโยบายและ 
                 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
           3.   จัดต้ังระบบการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามระบบ หลักเกณฑ์ และ 
                 วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ 
           4.   รับผิดชอบในการดูแลควบคุมการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานติดตามตรวจสอบ  
                  คุณภาพการศึกษา งานการประเมินคุณภาพการศึกษา 
           5.   รับผิดชอบในการประสานงาน ระหว่างฝ่ายประกันคุณภาพกับฝ่าย / งาน / กลุ่มสาระการเรียนรู ้
                 อื่นๆที่เกี่ยวข้อง และผู้ตรวจสอบภายนอก หรือจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน 
                 คุณภาพการศึกษา ( สมศ. ) 
 
 
4.1  งำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
               1.  นางมาลี           มนาคม   ประธานกรรมการ 

 2.  นายยงยุทธ    สุรัตน์            รองประธานกรรมการ 
                          3.   นางสุพรรณี    พรมมา   กรรมการ 
                 4.  นายอนุชิต   พรมอ้าย   กรรมการ 
        5.  นางสมรส    เหมะธุรินทร์  กรรมการ 
    ๖.  นางสาวยุเรศ         พรหมมินทร์  กรรมการ 
    ๗.  นายปรีชา    ศิริวงศ์ทอง  กรรมการ 
    ๘.  นายอิทธิพล  รู้ธรรม   กรรมการ 
                ๙.  นางกชพร    สายกษิรา  กรรมการและเลขานุการ 
มีใหน้ำที ่ 

 1.   จัดท ามาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 2.   จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ให้ด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานของโรงเรียน 
           3.   การจัดระบบสารสนเทศของฝ่ายประกันคณุภาพการศึกษา 
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           4.   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุถึงมาตรฐานที่ก าหนด 
 5.   ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 
 6.   เตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียนในเรื่องระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียน  เพ่ือรับการ 
                   ประเมินจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรับรองคุณภาพการศึกษา 
 7.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
4.2  งำนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ  
   1. นางสาวพรรษา จ าเริญ  ประธานกรรมการ 

2. นางวิมล  กาบแก้ว  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวสินิทธา ปรียาภัสกุล กรรมการ 
4. นางกาญจนา   จิตถา  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ 
 1.  จัดท าระบบตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 2.  สร้างเครื่องมือในการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาด้าน 
                   2.1  วิสัยทัศน์ และภารกิจของโรงเรียน                     2.2   ธรรมนูญโรงเรียน 
                   2.3   การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้         2.4   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
                   2.5   การพัฒนาองค์กร                                       2.6   การพัฒนาวิชาชีพครู 
 3.  จัดระบบการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
           4.  การด าเนินงานตามระบบการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
           5. การสรุปผลการด าเนินงานตามระบบการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 6.  ช่วยงานนิเทศ-ก ากับ ติดตาม และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 7.  เสนอแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ท่ีไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐาน 

      การศึกษาของโรงเรียน 
 8.  จัดท ารายงานผล การตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 9.  เตรียมความพร้อมเพ่ือรับการตรวจประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 10.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย     

 
4.3  งำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
                        1. นางนิตยา  วงค์กาไสย   ประธานกรรมการ 

    2. นางเมทินี  กาญจนสมจิตต์ิ   รองประธานกรรมการ 
    3. นางสโรชา   ค าปิน    กรรมการ 
    4. นางสายสมร         สุทธศิลป ์    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  
1.  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินด้านคุณภาพของนักเรียน  คุณภาพการเรียนการสอนคุณภาพการบริหารและ 

                   การจัดการ  คุณภาพการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ และความพึงพอใจของ  stakeholder 
2.   วางแผนการด าเนินงานและจัดท าปฏิทินในการปฏิบัติงานของการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน 
3.   จัดท าเครื่องมือการประเมินมาตรฐานการศึกษา 
4.   ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน(Self Assessment 
Report :    
      SAR) เพ่ือเสนอต่อสาธารณชน  เก็บรวบรวมข้อมูลจากฝ่าย/งาน /กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม/
โครงการ     และอื่น ๆ จากฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
5.  การทบทวนการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการร่วมกับฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
6.  วางแผนการด าเนินงานร่วมกับโรงเรียนเพ่ือรับการประเมินจากคณะกรรมการการประเมินจากหน่วยงาน 
      ที่เกี่ยวข้องเพ่ือรับรองคุณภาพการศึกษา 
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7.  เฝ้าระวังและรักษาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
8.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
5. งำนควบคุมภำยใน 
         1. นางมนัสริญ        ศรีภัคสันต์ ประธานกรรมการ 
        2. นางสาวยุเรศ  พรหมมินทร์ รองประธานกรรมการ 
          3. นางสายสมร  สุทธศิลป ์ กรรมการ 
       4. นางกาญจนา  จิตถา  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าท่ี 

1. ประสานกับทุกฝ่ายเพื่อด าเนินการวิเคราะห์สภาพความเส่ียงของสายงาน 
2. วางแผนด าเนินการรวบรวมแนวทางมาตรการควบคุมความเส่ียงของทุกฝ่าย 
3. ติดตามและรายงานความเส่ียงท่ีได้รับการควบคุมและแก้ไขแล้วเพื่อรายงาน สพม. 36 

4. ด าเนินการวางแนวทางมาตรการควบคุมความเส่ียง ตรวจสอบงานคาบคุมภายในเขต
ฝ่าย/ งาน ต่างๆในโรงเรียน 

5.   รายงานผลการปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมความเส่ียงให้ผู้บริหารทราบ 
6.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

6.งำนสำรสนเทศ  
1.  นางวิมล   กาบแก้ว   ประธานกรรมการ 
2.  นางนิตยา  วงกาไสย  รองประธานกรรมการ 
3.  นางสายสมร  สุทธศิลป์   กรรมการ 
4.  นายเอกนรินทร์   จันทร์แก้ว   กรรมการ 
5.  นางมาลี   มนาคม    กรรมการ 
6.  นางกชพร    สายกษิรา   กรรมการ 
7.  นางสาวสมใจ  หาญอาสา   กรรมการ 
8.  นางสาวสินิทธา  ปรียาภัสกุล  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1.  วางแผนจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศ 
2.  จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและก าหนดแหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
3. จัดท าสารสนเทศโรงเรียน สรุปรายงานต่อผู้บริหารและประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรท่ี
เกี่ยวข้อง 

          4. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
7.   งำนประชำสัมพันธ์  ประกอบด้วย 

1.  นางสายสมร  สุทธศิลป์  ประธานกรรมการ 
2.  นางนิตยา  วงค์กาไสย  รองประธานกรรมการ 
3.  นางสมรส  เหมะธุรินทร ์  กรรมการ 
4.  นายเอกนรินทร์   จันทร์แก้ว  กรรมการ 
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5.  นายสุเมธ  ต๊ะวงค์ชัย  กรรมการ 
6.  นางสาวยุเรศ  พรมมินทร ์  กรรมการ 
7.  นายธนากร  ต๊ะอุด   กรรมการ 
๘.  นายอาหนึ่ง  ชูไวย   กรรมการ 
๙.  นายมาลี  มนาคม   กรรมการ 
๑๐.  นางบานเย็น รู้ธรรม   กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 

มีหน้ำที่ 
1. วางแผนงานประชาสัมพันธ์  ท าแผนประชาสัมพันธ์โรงเรียนและเว็บไซต์โรงเรียน 
2. ด าเนินการประชาสัมพันธ์ตลอดปี  จัดให้มีการประเมินผล  และปรับปรุงงานด้าน

การ 
       ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 
3. ด าเนินการจัดท าส่ือในการประชาสัมพันธ์โดยใช้แผ่นปลิว  รูปภาพ ป้ายประกาศ  

จุลสาร    วารสาร จัดท าและพัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียน 
4. ด าเนินรายการเผยแพร่ความรู้ และข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ในวิทยุชุมชน ให้แก่ 
        ผู้เกี่ยวข้อง    ผู้ปกครอง  ประชาชน  ครูและนักเรียนได้รับทราบ 
5. จัดท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อน าเสนอข้อมูล  (Presentation)  ให้แก่ผู้ท่ีมา

เย่ียมชมโรงเรียน 
6. รวบรวมรูปถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเพื่อจัดท าเป็นอัลบัมรูปภาพของ

โรงเรียน 
7. เป็นผู้จัดท าสคริปท์  (Script)  ให้นักเรียนเป็นผู้ด าเนินการจัดเสียงตามสายใน

รูปแบบชุมนุม                     
       ประชาสัมพันธ์ 
8. เป็นเจ้าหน้าท่ีฝ่ายพิธีการในงานต่าง ๆ และร่วมเป็นพิธีกร 
9. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 



๓๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
มีหน้ำที่ 
 ๑.  ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะรองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
 ๒.  วางแผนก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ  ก าหนดแนวปฏิบัติในสายงานกลุ่มงานบริหาร 
                  ท่ัวไปตามโครงสร้างให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
 3.  จัดท าแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติงาน  ปฏิทินปฏิบัติงาน  ในกลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
 4.  พิจารณางบประมาณรายจ่ายในด้านบริหารท่ัวไปเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
 5.  ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงานในด้านบริหารท่ัวไป  ให้เป็นไปตามระเบียบ 
                  ของทางราชการ 
 6.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียน 
  

 
  

คณะกรรมกำรกลุ่มงำนบริหำรท่ัวไป 
 

 ๑.  นายปรีชา   ศิริวงศ์ทอง  ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางสุพรรณี  พรมมา   รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นายเอกนรินทร์  จันทร์แก้ว  กรรมการ 
 ๔.  นางเมทินี   กาญจนสมจิตต์   กรรมการ 
 ๕.  นายถนอม   ใจโลกา   กรรมการ 
 ๖.  นายธนากร  ต๊ะอุด   กรรมการ 
 ๗.  นายยงยุทธ  สุรัตน์    กรรมการ 
 ๘.  นายอนุชิต   พรมอ้าย  กรรมการ  
 ๙.  นางสายสมร  สุทธศิลป์  กรรมการ  
 ๑๐. นางกชพร   สายกษิรา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๑. นางสาวเขมินสินี  มีเลข   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มีหน้ำที่ 
 1.  วางแผนการพัฒนางานในกลุ่มงานบริหารท่ัวไป อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษาและ    
                  ด าเนินงานในกลุ่มงานบริหารท่ัวไปให้เป็นได้ด้วยความเรียบร้อย 
 
 

นำยปรีชำ  ศิริวงศ์ทอง 
รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 



๓๘ 
 

 2.  ด าเนินตามแผนงาน/โครงการของกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
 3.  ประเมิน ติดตาม และให้ค าปรึกษาการปฏิบัติงาน และประเมินผลงานของกลุ่มงานบริหาร 
                  ท่ัวไป 
 ๔.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
๑.  งำนส ำนักงำนกลุ่มงำนบริหำรท่ัวไป 

 ๑.  นางสุพรรณี  พรมมา    ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางสายสมร  สุทธศิลป์  รองประธานกรรมการ 
   ๓.  นายธนากร  ต๊ะอุด   กรรมการ    
 ๔.  นางสาวเขมินสินี  มีเลข    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
 ๑.  ประสานงานแผนงาน/โครงการของกลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
 ๒.  ดูแลและด าเนินงานตามงบประมาณโครงการของกลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
 ๓.  สรุปการใช้งบประมาณเป็นรายเดือน 
 ๔.  บันทึกการประชุมกลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
 ๕.  ด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ ภายในกลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
 ๖.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
๒.  งำนอำคำรสถำนที่ 
 ๑.  นายปรีชา   ศิริวงศ์ทอง ประธานกรรมการ   
 ๒.  นายยงยุทธ  สุรัตน์  กรรมการ หัวหน้าอาคารขุนปล้อง 
 ๓.  นางสมรส   เหมะธุรินทร์ กรรมการ หัวหน้าอาคารจอมทอง ช้ันบน 
 ๔.  นางกชพร   สายกษิรา กรรมการ หัวหน้าอาคารจอมทอง ช้ันล่าง 
 ๕.  นางสาวอัญจนา  หมอกเหมย กรรมการ หัวหน้าอาคารแสนแซ่ ช้ันสอง 
 ๖.  นางสาวยุเรศ  พรมมินทร์ กรรมการ หัวหน้าอาคารแสนแซ่ ช้ันสาม 
 ๗.  นางสุพรรณี  พรมมา  กรรมการ หัวหน้าอาคารพยาบาล/แนะแนว 
 ๘.  นางสุพรรณี  พรมมา  กรรมการ หัวหน้าอาคารคหกรรม/เกษตร 
 ๙.  นายธนากร  ต๊ะอุด  กรรมการ หัวหน้าอาคารหอประชุม/ศิลปะ 
 ๑๐. นายถนอม  ใจโลกา  กรรมการ หัวหน้าอาคารวัดในโรงเรียน 
 ๑๑. นายอิทธิพล  รู้ธรรม  กรรมการ หัวหน้าอาคารป่ามื่น 
           /สภานักเรียน 
 ๑๒. นายอนุชิต  พรมอ้าย กรรมการและเลขานุการ/ หัวหน้าอาคาร 
                    พลศึกษา 
มีหน้ำที่ 
 ๑.  ก าหนดงบประมาณในการปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
 ๒.  จัดท าก าหนดระเบียบแนวปฏิบัติการใช้อาคารสถานท่ีให้อยู่ในสภาพใช้งาน 
 
 



๓๙ 
 

 ๓.  รับผิดชอบการจัดหา ควบคุมดูแล รักษาซ่อมแซมโต๊ะ เก้าอี้ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย 
 ๔.  จัดท าแผนผังบริเวณโรงเรียน ในด้านอาคารสถานท่ี เครื่องอ านวยความสะดวกให้ครบ 
                  ทุกประเภท 
 ๕.  ติดตามดูแลให้ค าแนะน าการใช้อาคารสถานท่ี ให้ความรู้นักเรียนด้านดูแลรักษาทรัพย์ 
                  สมบัติของโรงเรียน 
 ๖.  รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติงานอาคารสถานท่ี 
 ๗.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
๓.  งำนพัฒนำบรรยำกำศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
 ๑.  นายปรีชา   ศิริวงศ์ทอง  ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายถนอม   ใจโลกา   รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นางสุพรรณี  พรมมา   กรรมการ 
 ๔.  นายไกรสิทธิ์  ปันวัง   กรรมการ 
 ๕.  นาย อนุชิต  พรมอ้าย  กรรมการ 
 ๖.  นางสาวสินิทธา  ปรียาภัสกุล   กรรมการ 
 ๗.  นายธวิทย์   วุฒ ิ    กรรมการ 
 8.  นายเจนณรงค์  ใจกว้าง   กรรมการ 
 9.  นายสุเมธ     ต๊ะวงศ์ชัย  กรรมการ 
 10.  นายอิทธิพล  รู้ธรรม   กรรมการ 
 ๑1. นางเมทิน ี   กาญจนสมจิตต์  กรรมการ 
 ๑2. ครูท่ีปรึกษาประจ าช้ันทุกคน   กรรมการ   
 ๑3. นางสาวกชพร  สายกษิรา  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑4. นางสาวเขมินสินี  มีเลข   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
มีหน้ำที่ 
 ๑.  จัดท าแผนด้านงานส่ิงแวดล้อม 
 ๒.  ก าหนดงบประมาณในการพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
 ๓.  ควบคุมดูแลรักษาและพัฒนาส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ๔.  จัดท าบันทึกการปฏิบัติงานดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมในแต่ละสัปดาห์  
 ๕.  ประเมินผลงานด้านส่ิงแวดล้อม 
 ๖.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
๔.  งำนสำธำรณูปโภค 
 ๑. นายเอกนรินทร ์ จันทร์แก้ว      ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายอิทธิพล รู้ธรรม   รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นายอนุชิต    พรมอ้าย  กรรมการ  
 4.  นายเจนณรงค์ ใจกว้าง   กรรมการ 
 5.  นายธนากร ต๊ะอุ๊ด   กรรมการ 
 6.  นางสาวสินิทธา ปรียาภัสกุล  กรรมการและเลขานุการ     



๔๐ 
 

มีหน้ำที่ 
 ๑.  รับผิดชอบในการวางแผนด้านสาธารณูปโภค 
 ๒.  จัดท าก าหนดระเบียบ แนวปฏิบัติในการใช้น้ า ไฟฟ้า และการปรับปรุงซ่อมแซม 
 ๓.  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบด้านสาธารณูปโภค 
 ๔.  จัดบริการและควบคุมดูแลรักษาการซ่อมแซมส่ิงอ านวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค 
 ๕.  ประเมินผลการปฏิบัติงานสาธารณูปโภค 
 ๖.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
๕.  งำนอนำมัยโรงเรียน 
 ๑.  นางสุพรรณี  พรมมา   ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางเมทินี   กาญจนสมจิตต์ต์  รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นางสายสมร  สุทธศิลป์  กรรมการ 
 ๔.  นางสาวเขมินสินี  มีเลข    กรรมการ 
 ๕.  นายอนุชิต    พรมอ้าย  กรรมการ 
 ๖.  นางสาวสินิทธา  ปรียาภัสกุล  กรรมการ 
 ๗.  นางสาวสมใจ  หาญอาษา  กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้ำที่ 
 ๑.  จัดท าแผนงานโครงการและจัดท าแผนด้านอนามัยของโรงเรียน 
 ๒.  ควบคุมดูแลการจัดห้องพยาบาลและปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
 ๔.  จัดท าสถิติและข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามัย 
 ๕.  จัดท าสมุดบันทึก ผู้มาขอรับบริการประจ าภาคเรียนและปีการศึกษา จัดเครื่องมือ 
                  และเครื่องใช้อุปกรณ์การรักษาพยาบาลให้พร้อมและใช้ได้ทันที 
 ๖.  จัดท าสถิติการใช้ยาและเวชภัณฑ์ 
 ๗.  ท ารายงานและสถิติเกี่ยวกับอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร 
 ๘.  ติดต่อและประสานแพทย์หรือเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพให้ภูมิคุ้มกัน 
                  แก่นักเรียนตามฤดูกาลระบาดของโรค 
 ๙.  ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองในกรณีท่ีนักเรียนเจ็บป่วย 
 ๑๐.  จัดท าบันทึกสุขภาพแก่นักเรียน 
 ๑๑.  ให้ค าปรึกษาปัญหาสุขภาพท้ังร่างกายและจิตใจ 
 ๑๒.  จัดยาและเวชภัณฑ์ให้พร้อมเพียงพอ  ในการจัดกิจกรรมภายนอกโรงเรียน 
 ๑๓.  ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการช่วยเหลือด้านสุขภาพแก่ชุมชนใกล้เคียง 
 ๑๔.  ร่วมมือกับฝ่ายโภชนาการในด้านการสุขาภิบาลเกี่ยวกับอาหาร 
 ๑๕.  ร่วมมือและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาสุขาภิบาลและส่ิงแวดล้อม 
 ๑๖.  จัดหาและจัดท าเอกสารโปสเตอร์  จัดท าป้ายนิเทศ  ให้ความรู้หน้าเสาธงหรืออบรม 
                    ประจ าสัปดาห์ 
 ๑๗.  ศึกษาค้นคว้า  แนะน าครูเรื่องอุปกรณ์การสอนสุขศึกษา 
 ๑๘.  ติดตามดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียน 
 ๑๙.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 



๔๑ 
 

๖.  งำนปฏิคม 
 ๑.  นางสุพรรณี  พรมมา   ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางกชพร   สายกษิรา  รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นางสายสมร  สุทธศิลป์   กรรมการ 
 ๔.  นางกาญจนา  จิตถา   กรรมการ 
 ๕.  นางสาวสินิทธา  ปรียาภัสกุล  กรรมการ 
 ๖.  นางสาวเมทินี  กาญจนสมจิตต์ต์   กรรมการ 
 ๗.  นางนิตยา   วงศ์กาไสย  กรรมการ 
 ๘.  นางสาวอัญจนา  หมอกเหมย    กรรมการ 
 ๙.  นางสาวธัญญาลักษณ์ จินะเขียว   กรรมการ 
 ๑๐.  นางสาวพรรษา  จ าเริญ   กรรมการ 
 ๑๑.  นางวิมล   กาบแก้ว   กรรมการ 
 ๑๒.  นางสาวเขมินสินี  มีเลข    กรรมการ 
 ๑๓.  นางสโรชา  ค าปิน   กรรมการ 
 ๑๔.  นางอภิญญา  จองรัตน ์  กรรมการ 
 ๑๕.  นางสมรส  เหมะธุรินทร ์  กรรมการ 
 ๑๖.  นางเพ็ญโสภา  ทาแกง   กรรมการ 
 ๑๗.  นางสาวสมใจ  หาญอาษา  กรรมการ 
 ๑๘   นางสาวปรีฐฎา  วุฒินุช   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 
 ๑.  จัดต้ังคณะท างาน มอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบ 
 ๒.  ก าหนดการวางแผนด าเนินการในการต้อนรับแขกท่ีมาเย่ียมและมาติดต่องานโรงเรียน 
 ๓.  จัดเตรียม จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  ท่ีมีความจ าเป็นและเอื้อต่อการด าเนินงาน 
 ๔.  เป็นตัวแทนของโรงเรียนในการปฏิสัมพันธ์อันดีต่อการมาเยือน 
 ๕.  ด าเนินการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานภายในโรงเรียน 
 ๖.  จัดท าแบบการยืมวัสดุอุปกรณ์  เมื่อมีหน่วยงานราชการและชุมชนภายนอกมายืม 
 ๗.  ท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานปฏิคมในการช่วยแต่ละงาน 
 ๘.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
๗.  งำนลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงชั่วครำว 
 ๑.  นายปรีชา   ศิริวงศ์ทอง  ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางสุพรรณี  พรมมา   รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นายสมมาศ  สุขบัญชาชัย  กรรมการ(พนักงานขับรถ ) 
 ๔.  นายอิทธิพล  รู้ธรรม   กรรมการ  
 ๕.  นายอนุชิต   พรมอ้าย  กรรมการ 
 ๖.  นายธนากร  ต๊ะอุด       กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่ 
 ๑.  จัดท าแผนปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า 



๔๒ 
 

 ๒.  ออกค าส่ังมอบหมายงานแก่ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว พร้อมออกระเบียบหน้าท่ี 
                  การปฏิบัติงาน 
 ๓.  ให้บริการและปฏิบัติหน้าท่ีด้านต่าง ๆ แก่ฝ่าย / งานท่ีร้องขอ 
 ๔.  จัดท าแบบบันทึกการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว ท่ีปฏิบัติงานในแต่ละวัน 
 ๕.  จัดท าแบบประเมินผลงานในการปฏิบัติงานของลูกจ้างและลูกจ้างช่ัวคราวรายสัปดาห์ 
 ๖.  จัดสวัสดิการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ลูกจ้างประจ า 
 ๗.  จัดการหน้าท่ีรับผิดชอบของลูกจ้างแต่ละคน ในแต่ละภาคเรียน 
 ๘.  ประเมินผลงานลูกจ้างเป็นรายบุคคล 
 ๙.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
๘.  งำนสวัสดิกำรร้ำนค้ำ 
 ๑.  นางสุพรรณี  พรมมา   ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางสาวอัญจนา  หมอกเหมย  รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นางเมทินี   กาญจนสมจิตต์ต์  กรรมการ 
 4. นางนิตยา     วงศ์กาไสย   กรรมการ 
 5. นางสายสมร  สุทธศิลป์  กรรมการ    
 6. นางกชพร   สายกษิรา  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 
 ควบคุมตรวจสอบกิจการสหการร้านค้าให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน  โดยจัดแบ่งหน้าท่ีดังนี้ 
 
๘.๑  ฝ่ำยจัดซ้ือและขำยสินค้ำ 
  ๑.  นางสุพรรณี  พรมมา   ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางกชพร  สายกษิรา  รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นางนิตยา  วงศ์กาไสย  กรรมการ 
  ๔.  นางเมทินี  กาญจนสมจิตต์ต์  กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้ำที่   

1. จัดซื้อสินค้าเข้ามาจ าหน่ายในร้านค้าของโรงเรียนในวันพฤหัสบดีของสัปดาหท่ี์ ๑ และ ๓ 
                ของเดือน โดยด าเนินการดังนี้ 
 2.  ยืมเงินไปจัดซื้อ แล้วน าใบเสร็จมาล้างหนี้กับฝ่ายการเงิน/บัญชี 
 3.  สินค้าท่ีซื้อมาให้น าส่งกับฝ่ายขายท่ีร้านค้า 
 
๘.๒  ฝ่ำยกำรเงิน/กำรบัญช ี
  ๑. นางเมธินี   กาญจนสมจิตต์  ประธานกรรมการ   
  ๒. นางสาวอัญจนา  หมอกเหมย  กรรมการ 
  ๓. นางกชพร  สายกษิรา  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 
 ๑.  รับใบเสร็จและยอดเงินสมุดบัญชีจากการขายทุกเช้า มาลงบัญชี 
 ๒.  น าสมุดบัญชเีสนอฝ่ายตรวจสอบบัญชี- การเงิน ทุกเช้าวันจันทร์ 



๔๓ 
 

 ๓.  สรุปยอดรายได้/รายจ่าย/สินค้าคงเหลือ ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน 
 ๔.  สรุปการด าเนินงานกิจการร้านค้าประจ าภาคเรียนเป็นรูปเล่มเสนอผู้บริหาร 
๘.๔  ฝ่ำยตรวจสอบบัญชี - กำรเงิน 
  ๑. นายวิรุจน์  เมืองมูล    ประธานกรรมการ 
  ๒. นางมนัสริญ  ไชยมาศ   รองประธานกรรมการ 
  ๓. นายอดุลย์  ค าพลอย  กรรมการ 
  ๔. นายปรีชา  ศิริวงศ์ทอง   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 
 ๑.  ตรวจสอบสมุดบัญชี  ยอดรายรับ  รายจ่ายประจ าวัน 
 ๒.  ตรวจสอบใบเสร็จการซื้อสินค้าและรายงานการตรวจรับสินค้า 
 ๓.  ตรวจสอบสมุดเงินฝากธนาคาร 
 ๔.  ตรวจสอบรายงานผลการด าเนินงานทุกสัปดาห์ 
 ๕.  ประชุมกรรมการทุกเดือน 
 
๙.  งำนสวัสดิกำรบ้ำนพักครูและบ้ำนพักนักเรียน 
 ๑.  นายเฉลิม    ขัดพะนัด   ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายเอกนรินทร์    จันทร์แก้ว  รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นายอนุชิต   พรมอ้าย  กรรมการ 
 ๔.  นายสมมาศ  สุขบัญชาชัย   กรรมการ 
 5.  นายเจนณรงค์  ใจกว้าง   กรรมการ 
 6.  นางสาวสินิทธา  ปรียาภัสกุล  กรรมการและเลขานุการ    
มีหน้ำที่ 
 ๑.  วางแผนการปฏิบัติงานของบ้านพักครูและบ้านพักนักเรียน 
 ๒.  จัดท าระเบียบเข้าอยู่บ้านพักครูและบ้านพักนักเรียน 
 ๓.  เป็นคณะกรรมการร่วมพิจารณาจัดผู้เข้าอยู่อาศัยบ้านพักครูและบ้านพักนักเรียนน าเสนอ 
                 ต่อรองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
 ๔.  จัดดูแลสุขาภิบาลบ้านพักครูและบ้านพักนักเรยีนด้วยความสามัคคีมีความสุขและ 
                  มีบรรยากาศส่ิงแวดล้อมท่ีดีให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและน่าอยู่ 
 ๖.  ประเมินผลงานบ้านพักครูและบ้านพักนักเรียน 
 
๑๐.  งำนสัมพันธ์ชุมชน 
 ๑.  นายปรีชา  ศิริวงค์ทอง ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายบุญธรรม ทรัพย์สิน รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นายถนอม  ใจโลกา  กรรมการ (ต าบลแม่ลอย) 
 ๔.  นางสุพรรณี พรมมา  กรรมการ (ต าบลศรีดอนไชย) 
 ๕.  นางมณัสริญ ไชยมาศ  กรรมการ (ต าบลหนองแรด) 
 ๖.  นางเพ็ญโสภา ทาแกง  กรรมการ (ต าบลงิ้ว) 
 ๗.  นายยงยุทธ สุรัตน์  กรรมการ (ต าบลเชียงเค่ียน) 



๔๔ 
 

 ๘.  นายอดุลย์   ค าพลอย กรรมการ (ต าบลปล้อง) 
 9.  นางสายสมร  สุทธศิลป์ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  
 ๑.  วางแผนงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
 ๒.  ด าเนินการให้บริการชุมชนด้านข่าวสารจากทางโรงเรียน 
 ๓.  ให้ความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ในวันส าคัญแต่ละปี 
 ๔.  ปฏิบัติตามแผนและประเมินผลงานการเป็นผู้น าและการให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน 
 ๕.  ปฏิบัติตามแผนและประเมินผลงานการได้รับการสนับสนุนจากชุมชน 
 ๖.  จัดท าเอกสาร  จุลสาร  เอกสารทางวิชาการพิมพ์เผยแพร่ช่ือเสียงเกียรติคุณแก่ชุมชน 
 ๗.  ประเมินผลงานสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
 ๘.  ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
๑๑.  งำนโสตทัศนศึกษำ 
 ๑.  นายเอกนรินทร์  จันทร์แก้ว  ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางสายสมร  สุทธศิลป์  รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นายสุเมธ   ต๊ะวงศ์ชัย  กรรมการ 
 ๔.  นางบานเย็น  รู้ธรรรม   กรรมการ 
 ๖.  นายธนากร  ต๊ะอุด   กรรมการและเลขานุการ       
มีหน้ำที่ 
 ๑.  รับผิดชอบงานต่างๆ ในการบริการโสตทัศนูปกรณ์ หรือโสตทัศนศึกษาของโรงเรียน 
 ๒.  ส ารวจความต้องการในการใช้โสตทัศนูปกรณ์ภายในโรงเรียน 
 ๓.  จัดซื้อจัดหา โสตทัศนูปกรณ์ให้เพียงพอกับความต้องการ 
  ๔.  จัดสถานท่ีเก็บรักษา  การใช้  และการให้บริการ ได้อย่างเหมาะสม 
 ๕.  จัดท าระเบียบการใช้และการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ 
 ๖.  จัดให้มีการสาธิต  จัดท าเอกสารข้อมูลการใช้โสตทัศนูปกรณ์ 
 ๗.  บริการบันทึกภาพกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน 
 ๘.  จัดให้มีสถานท่ีบริการโสตทัศนูปกรณ์โดยเฉพาะ  และดูแลรักษาความเป็นระเบียบ 
                  เรียบร้อย 
 ๙.  ดูแล ปรับปรุง พัฒนาห้องเรียน หรือห้องประชุมให้สะดวกแก่การใช้โสตทัศนูปกรณ์ 
 
 ๑๐.  จัดบริการและสนับสนุนการประชุม อบรม สัมมนาการแสดงนิทรรศการต่าง ๆ 
 ๑๑.  จัดท าทะเบียนและวัสดุครุภัณฑ์ เกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์โดยเฉพาะ 
 ๑๒.  จัดให้มีการควบคุม ดูแล รักษา และซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมงาน    
 ๑๓.  ควบคุม ดูแล รักษาอุปกรณ์เกี่ยวกับแสง เสียง 
 ๑๔.  จัดท าข้อมูลและสถิติการใช้โสตทัศนูปกรณ์ 
 ๑๕.  รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์ 
 
 



๔๕ 
 

๑๒.  งำนดุริยำงค์ดนตรีไทยดนตรีพื้นเมือง 
 ๑.  นายอิทธิพล    รู้ธรรม  ประธานกรรมการ (ดนตรไีทยดนตรีพื้นเมือง) 
 ๒.  นายธวิทย์   วุฒ ิ  กรรมการ (กองสะบัดชัย) 
 3.  นายไกรสิทธิ์   ปันวัง  กรรมการ (กองสะบัดชัย) 
 4.  นายธนากร  ต๊ะอุด  กรรมการและเลขานุการ (วงโยธวาทิตดนตรีสากล) 
มีหน้ำที่ 
 ๑.  จัดการเรียนการสอนด้านดุริยางค์ ดนตรีสากล  พื้นเมือง   
 ๒.  ปรับปรุงพัฒนางานด้านดุริยางค์ ดนตรีสากล  พื้นเมือง   
 ๓.  จัดท าทะเบียนควบคุมอุปกรณ์เครื่องดุริยางค์ ดนตรีสากล  พื้นเมือง 
 ๔.  ควบคุมนักเรียนออกบริการชุมชนตามท่ีชุมชนขอใช้บริการ 
 ๕.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
๑๓.  งำนนำฏศิลป ์
 ๑.  นางสุพรรณี  พรมมา   ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางวิมล    กาบแก้ว     รองประธานกรรมการ  
 ๓.  นางสาวสินิทธา  ปรียาภัสกุล  กรรมการ 
 ๔.  นางสมรส   เหมะธุรินทร ์  กรรมการ 
 ๕. นางสาวอัญจนา  หมอกเหมย  กรรมการ 
 ๖.  นางสายสมร  สุทธศิลป์  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 
 ๑.  จัดหานักเรียนนาฏศิลป์ประจ าโรงเรียน 
 ๒.  จัดการด้านการเรียนการสอนนาฏศิลป์แก่นักเรียน 
 ๓.  ควบคุมนักเรียนนาฏศิลป์ท าการฝึกซ้อม  ออกไปแสดงตามองค์กรและชุมชน 
                  ท่ีขอความอนุเคราะห์ 
 ๔.  จัดท าทะเบียนอุปกรณ์นาฏศิลป์ 
 ๕.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
๑๔.  งำนประสำนงำนคณะกรรมกำรชมรมศิษย์เก่ำ 
 ๑.  นายปรีชา   ศิริวงศ์ทอง  ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์  รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นางสุพรรณี  พรมมา    กรรมการ 
 ๔.  นายยงยุทธ  สุรัตน์   กรรมการ 

 ๕.  นางสาวปรีฐฎา  วุฒินุช   กรรมการ 
 ๖.  นางสาวยุเรศ  พรหมมินทร ์  กรรมการและเลขานุการ 
 ๗.  นางสาวธัญญาลักษณ์ จินะเขียว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 
 ๑.  ประสานงานกับชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนปล้องวิทยาคม 
 ๒.  ด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ ของศิษย์เก่าโรงเรียนปล้องวิทยาคม 



๔๖ 
 

 ๓.  บันทึกการประชุมคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนปล้องวิทยาคม 
 ๔.  จัดท าทะเบียนศิษย์เก่าท่ีส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนปล้องวิทยาคม  
 ๕.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มงานกิจการนักเรยีน 
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มีหน้ำที่ 
1. ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะรองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
2. วางแผนก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ ก าหนดแนวปฏิบัติในสายงานกิจการนักเรียนตาม

โครงสร้างให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
3. จัดท าแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติงาน ปฏิทินงานในกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
4. พิจารณางบประมาณรายจ่ายในด้านงานกิจการนักเรียนเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
5. ควบคุม ก ากับ ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงานในด้านงานกิจการนักเรียนให้เป็นไปตาม

ระเบียบของทางราชการ 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
คณะกรรมกำรกลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน 

 1.  นายอดุลย์     ค าพลอย  ประธานกรรมการ 
 2.  นายพงษ์ชัย    ณ น่าน   รองประธานกรรมการ 
 3.  นายบุญธรรม   ทรัพย์สิน  กรรมการ 
 4.  นายถนอม   ใจโลกา   กรรมการ 
 5.  นางกาญจนา    จิตถา   กรรมการ 
 6.  นางสาวยุเรศ   พรหมมินทร ์  กรรมการ 
 7.  นายอาหนึ่ง     ชูไวย   กรรมการ 
 8.  นายสุเมธ     ต๊ะวงศ์ชัย  กรรมการ 
 9.  นางสมรส   เหมะธุรินทร ์  กรรมการ 
 10.  นางสุพรรณี    พรมมา   กรรมการ 
 11.  นายยงยุทธ    สุรัตน์   กรรมการ 
 12.  นางสาวสินิทธา  ปรียาภัสกุล  กรรมการ 
 13.  นางสาวพรรษา   จ าเริญ   กรรมการ 
 14.  นางเพ็ญโสภา   ทาแกง   กรรมการและเลขานุการ 
 15.  นางสาวสมใจ  หาญอาษา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 
 1.  วางแผนการพัฒนางานในกลุ่มงานกิจการนักเรียน อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษาและ    
                  ด าเนินงานในกลุ่มงานกิจการนักเรยีนให้เป็นได้ด้วยความเรียบร้อย 
 2.  ด าเนินตามแผนงาน/โครงการของกลุ่มงานกิจการนักเรียน 

นายอดุลย์  ค าพลอย 
ปฏิบัติหนา้ที่รองผู้อ านวยการกลุ่มงานกจิการนักเรียน 
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 3.  ประเมิน ติดตาม และให้ค าปรึกษาการปฏิบัติงาน  และประเมินผลงานของกลุ่มงานกิจการ 
       นักเรียน 
 4.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

1.  งำนส ำนักงำนกลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน 
 1. นางเพ็ญโสภา    ทาแกง   ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวสินิทธา    ปรียาภัสกุล  รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวสมใจ   หาญอาษา  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 
 1.  ติดต่อผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับความประพฤติ 
 2.  จัดซื้อ จัดจ้าง ควบคุม พัสดุ ครุภัณฑ์ ฝ่ายกิจการนักเรียน 
 3.  จัดท าป้ายนิเทศฝ่ายกิจการนักเรียน 
 4.  ปฏิบัติงานประจ าส านักงานฝ่ายกิจการนักเรียน 
 5.  จัดท าระเบียบวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุม บันทึกการประชุม 
 6.  จัดคู่มือนักเรียน เอกสารคู่มือต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับฝ่ายกิจการนักเรียน 
 7.  ออกใบรับรองความประพฤตินักเรียน 
 8.  จัดท าเอกสาร แบบต่างๆ ของฝ่ายกิจการนักเรียน 
 9.  จัดท าระเบียนสะสมคะแนนความประพฤติของนักเรียน 
 10.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
2.  งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 2.1  ทีมน ำ 
  1.  นายไกร     ธรรมากาศ  ประธานกรรมการ 
  2.  นายวิรุจน์    เมืองมูล   รองประธานกรรมการ 
  3.  นายปรีชา   ศิริวงศ์ทอง  กรรมการ 
  4.  นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์  กรรมการ 
  5.  นายอดุลย์    ค าพลอย  กรรมการและเลขานุการ  
  6.  นางเพ็ญโสภา   ทาแกง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 2.2  ทีมประสำน 
  1.  นางเพ็ญโสภา   ทาแกง    ประธานกรรมการ 
  2.  นายพงษ์ชัย   ณ น่าน   รองประธานกรรมการ 
  3.  นายถนอม    ใจโลกา   กรรมการ 
  4.  นายบุญธรรม    ทรัพย์สิน  กรรมการ 
  5.  นางกาญจนา    จิตถา   กรรมการ 
  6.  นางสาวยุเรศ    พรหมมินทร์  กรรมการ 
  7.  นายสุเมธ    ต๊ะวงศ์ชัย  กรรมการ 
  8.  นายอาหนึ่ง    ชูไวย   กรรมการและเลขานุการ 
  9.  นางสาวสมใจ   หาญอาษา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
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มีหน้ำที่ 
 1.  ด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 2.  จัดเตรียมรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ข้อมูล 
                  ท่ีเป็นปัจจุบัน  พร้อมอ านวยความสะดวกด้านข้อมูลนักเรียนแก่ฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.  รายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
 2.3  ทีมท ำ 
  2.3.1  งำนระดับชั้นและครูที่ปรึกษำ 
  ระดับ  ม.1  หัวหน้ำระดับ นำยอำหนึ่ง  ชูไวย 
    ม.1/1 นางบานเย็น  รู้ธรรม , นายเฉลิม  ขัดพะนัด 
    ม.1/2 นางพรเพ็ญ  ใจแปง , นายธนากร  ต๊ะอุด 
    ม.1/3 นางสาวพรรษา  จ าเริญ , นายอิทธิพล  รู้ธรรม 
  ระดับ  ม.2  หัวหน้ำระดับ  นำยบุญธรรม  ทรัพย์สิน 
    ม.2/๑  นายไกรสิทธิ์  ปันวัง , นางสโรชา  ค าปิน 
    ม.2/๒  นางเพ็ญโสภา  ทาแกง , นางสาวเขมินสินี  มีเลข 
    ม.2/๓  นายสุเมธ  ต๊ะวงศ์ชัย , นางสาวมนภัทร์  ภูกาบิน 
  ระดับ  ม.3  หัวหน้ำระดับ  นำงกำญจนำ  จิตถำ 
    ม.3/๑  นางสาวรักษ์ศิวันต์  มณีมูล 
    ม.3/๒  นางนิตยา  วงศ์กาไสย 
    ม.3/๓  นางสายสมร  สุทธศิลป์ 
    ม.3/๔  นางสาวอัญจนา  หมอกเหมย , นางสาวจุรีพร  เป็งฟอง 

   ระดับ ม.4  หัวหน้ำระดับ นำงสำวยุเรศ  พรหมมินทร์ 
    ม.4/๑  นายเอกนรินทร์  จันทร์แก้ว , นางสาวสุรารักษ์  ปัญญาราช 
    ม.4/๒  นางอภิญญา  จองรัตน์ , นายเจนณรงค์  ใจกว้าง 
    ม.4/๓  นางสุพรรณี  พรมมา , นางสาวกรรณิการ์  กัลยา 
   ระดับ  ม.5  หัวหน้ำระดับ  ม.5   นำยถนอม  ใจโลกำ 
    ม.5/๑  นางเมทินี  กาญจนสมจิตต์ 
    ม.5/๒  นางวิมล  กาบแก้ว 
    ม.5/๓  นางสมรส  เหมะธุรินทร์ , นายอนุชิต  พรมอ้าย 

   ระดับ  ม.6  หัวหน้ำระดับ  นำยพงษ์ชัย  ณ น่ำน 
    ม.6/๑  นางกชพร  สายกษิรา 
    ม.6/2  นายยงยุทธ  สุรัตน์ , นางมาลี  มนาคม 
    ม.6/3  นางสาวสินิทธา  ปรียาภัสกุล , นางสาวประภาพรรณ  จันทร์กอง 

หน้ำที่ของครูที่ปรึกษำ 
 1.  ควบคุมดูแลนักเรียนร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง  และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
 2.  ควบคุมดูแลนักเรียนเดินแถวเข้าห้องเรียน  และการเข้าอบรม 
 3.  อบรมส่ังสอนนักเรียน  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  และการเข้ารับการอบรม 
 4.  ควบคุม  กวดขันความประพฤติและติดตามนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านความประพฤติ 
 5.  ให้ค าแนะน า  ปรึกษาแก่นักเรียนในเรื่องการเรียน  การปรับตัวเข้ากับสังคม 
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 6.  ดูแลทุกข์สุขของนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
 7.  เอาใจใส่ช่วยเหลือด้านสวัสดิการและช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด 
 8.  ติดต่อประสานงานกับครูฝ่ายอื่น ๆ รวมถึงผู้ปกครองนักเรียน 
 9.  จัดกิจกรรมโฮมรูม 
 10.  รายงานสถิติการมาเรียนของนักเรียน 
 11.  จัดท าทะเบียนประวัติของนักเรียน 
 12.  ติดตามตรวจสอบประสานงาน   ฝ่ายต่างๆ ในโรงเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียนในช้ัน 
 13.  สืบสวน สอบสวน พิจารณาการลงโทษนักเรียนผู้กระท าผิดระเบียบของโรงเรียน 
 14.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

  2.3.2  งำนคณะสี 
      ๑) สีแดง 
    หัวหน้ำคณะสี   นางสุพรรณี   พรมมา 
    ที่ปรึกษำ    นายอดุลย์ ค าพลอย 
    คณะกรรมกำรสีแดง 

1. นางกาญจนา  จิตถา 
2. นางสาวยุเรศ  พรหมมินทร์ 
3. นางนิตยา  วงศ์กาไสย 
4. นายสุเมธ  ต๊ะวงศ์ชัย 
5. นางนิตยา  วงศ์กาไสย 
6. นางกชพร  สายกษิรา 
7. นายอาหนึ่ง  ชูไวย 
8. นางสาวธัญลักษณ์  จินะเขียว 
9. นางสาวกรรณิการ์  กัลยา 
10. นางสาวมนภัทร์  ภูกาบิน 

   ๒) สีชมพ ู
    หัวหน้ำคณะสี  นายถนอม ใจโลกา 
    ที่ปรึกษำ    นางมณัสริญ   ศรีภัคสันต์ 
    คณะกรรมกำรสีชมพู 

1. นางพรเพญ็  ใจแปง 
2. นางสาวอัญจนา  หมอกเหมย 
3. นางเมทินี  กาญจนสมจิตต์ 
4. นายไกรสิทธิ์  ปันวัง 
5. นางสาวสินิทธา  ปรียาภัสกุล 
6. นางสโรชา  ค าปิน 
7. นายธนากร  ต๊ะอุด 
8. นางสาวกุลนาฏ  จนใจ 
9. นางสาวประภาพรรณ  จันทร์กอง 
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10. นางสาวจุรีพร  เป็งฟอง 
 

   ๓) สีเขียว 
    หัวหน้ำคณะสี นายยงยุทธ  สุรัตน์ 
    ที่ปรึกษำ    นายปรีชา  ศิริวงศ์ทอง 
 
    คณะกรรมกำรสีเขียว 

1. นางเพ็ญโสภา  ทาแกง 
2. นางมาลี  มนาคม 
3. นายอิทธิพล  รู้ธรรม 
4. นางสาวรักษ์ศิวันต์  มณีมูล 
5. นางวิมล  กาบแก้ว 
6. นางสาวพรรษา  จ าเริญ 
7. นางสาวปรีฐฎา  วุฒินุช 
8. นางอภิญญา  จองรัตน์ 
9. นางสาวเขมินสินี  มีเลข 
10. นายเจนณรงค์  ใจกว้าง 

 
   ๔) สีม่วง 
    หัวหน้ำคณะสี นายพงษ์ชัย ณ น่าน 
    ที่ปรึกษำ    นายวิรุจน์ เมืองมูล 
    คณะกรรมกำรสีม่วง 

๑. นายบุญธรรม  ทรัพย์สิน 
๒. นายเฉลิม  ขัดพะนัด 
๓. นางสาวยุเรศ  พรหมมินทร์ 
๔. นางสมรส  เหมะธุรินทร์ 
๕. นางสายสมร  สุทธศิลป์ 
๖. นายเอกนรินทร์  จันทร์แก้ว 
๗. นายธวิทย์  วุฒิ 
๘. นางบานเย็น  รู้ธรรม 
๙. นายอนุชิต  พรมอ้าย 
๑๐. นางสาวสมใจ  หาญอาษา 
๑๑. นางสาวสุรารักษ์  ปัญญาราช 

 
  2.3.๓  งำนเวรประจ ำวัน 
    ๑) วันจันทร ์
    หัวหน้ำเวร  นางกาญจนา   จิตถา 
    ที่ปรึกษำ   นายอดุลย์   ค าพลอย 
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    คณะครูเวรประจ ำวันจันทร์ 
1. นายไกรสิทธิ  ปันวัง 
2. นายอาหนึ่ง  ชูไวย 
3. นายสุเมธ  ต๊ะวงศ์ชัย 
4. นางกชพร  สายกษิรา 
5. นางสาวสมใจ  หาญอาษา 
6. นายเจนณรงค์  ใจกว้าง 
7. นางสาวมนภัทร์  ภูกาบิน 

 

   ๒) วันอังคำร 
    หัวหน้ำเวร  นายบุญธรรม   ทรัพย์สิน 
    ที่ปรึกษำ   นายปรีชา ศิริวงศ์ทอง 
    คณะครูเวรประจ ำวันอังคำร 

1. นางสายสมร  สุทธศิลป์ 
2. นางสาวสินิทธา  ปรียาภัสกุล 
3. นางอภิญญา  จองรัตน์ 
4. นางสาวเขมินสินี  มีเลข 
5. นางสาวธัญลักษณ์  จินะเขียว 
6. นางสาวประภาพรรณ  จันทร์กอง 

   

   ๓) วันพธุ 
    หัวหน้ำเวร  นายถนอม   ใจโลกา 
    ที่ปรึกษำ   นายวิรุจน ์ เมืองมูล 
    คณะครูเวรประจ ำวันพุธ 

1. นางสมรส  เหมะธุรินทร์ 
2. นางเพ็ญโสภา  ทาแกง 
3. นางเมทินี  กาญจนสมจิตต์ 
4. นางวิมล  กาบแก้ว 
5. นางนิตยา  วงศ์กาไสย 
6. นางสาวพรรษา  จ าเริญ 
7. นางสาวจุรีพร  เป็งฟอง 

    

 ๔) วันพฤหัสบดี 
    หัวหน้ำเวร  นางสุพรรณี พรมมา 
    ที่ปรึกษำ   นายพงษ์ชัย ณ น่าน 



๕๔ 
 

    คณะครูเวรประจ ำวันพฤหัสบดี 
1. นางสาวยุเรศ  พรหมมินทร์ 
2. นางสาวรักษ์ศิวันต์  มณีมูล 
3. นางสาวปรีฐฎา  วุฒินุช 
4. นายเฉลิม  ขัดพะนัด 
5. นายธนากร  ต๊ะอุด 
6. นายอนุชิต  พรมอ้าย 
7. นางสาวกรรณิการ์  กัลยา 

    ๕) วันศุกร์ 
    หัวหน้ำเวร  นายยงยุทธ สุรัตน์ 
    ที่ปรึกษำ   นางมณัสริญ ศรีภัคสันต์ 
    คณะครูเวรประจ ำวันศุกร์ 

1. นางพรเพญ็  ใจแปง 
2. นางมาลี  มนาคม 
3. นางสาวอัญจนา  หมอกเหมย 
4. นายเอกนรินทร์  จันทร์แก้ว 
5. นายอิทธิพล  รู้ธรรม 
6. นางบานเย็น  รู้ธรรม 
7. นางสาวสโรชา   ค าปิน 
8. นางสาวสุรารักษ์  ปัญญาราช 

มีหน้ำที่ 
 1.  ติดตามการปฏิบัติหน้าท่ีตามจุดต่างๆ ตามความเหมาะสม 
 2.  ติดตามการปฏิบัติหน้าท่ีของครูเวรต่างๆ ให้ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 3.  ดูแลการช่วยเหลือนักเรียนเมื่อประสบปัญหา 
 4.  ดูแลความเรียบร้อยท่ัวไป 
 5.  สรุปรายงานการปฏิบัติหน้าท่ีเวร  พร้อมเสนอแนวทางแก้ปัญหา  สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
 6.  ปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจ าวันตามท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 7.  บันทึกรายงานการปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจ าวันตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด 
 8.  ควบคุมดูแลนักเรียนในการร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง 
 9.  ประกาศเรื่องต่างๆ ให้นักเรียนทราบ 
 10.  อบรมนักเรียนตามโอกาส 
 11.  ตรวจตราบริเวณท่ัวไปของโรงเรียนหรือจุดท่ีก าหนด 
 12.  ตรวจเครื่องแบบการแต่งกายของนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 
 13.  ควบคุมการมาโรงเรียนของนักเรียน  การเข้าออกนอกบริเวณโรงเรียน 
 14.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 



๕๕ 
 

 
3.  งำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
 1.  นายสุเมธ     ต๊ะวงศ์ชัย  ประธานกรรมการ 
 2.  นายพงษ์ชัย   ณ น่าน   รองประธานกรรมการ 
 3.  นายบุญธรรม    ทรัพย์สิน  กรรมการ 
 4.  นายถนอม     ใจโลกา   กรรมการ 
 5.  นางกาญจนา   จิตถา   กรรมการ 
 6.  นายอาหนึ่ง   ชูไวย   กรรมการ 
 7.  ครูท่ีปรึกษาทุกคน     กรรมการ 
 8.  นางสาวยุเรศ    พรหมมินทร์  กรรมการและเลขานุการ 
 9.  นางสาวสมใจ    หาญอาษา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 
 1.  ประชุมวางแผน  เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขสารเสพติดในสถานศึกษา 
 2.  ประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.  จัดหาวัสดุอุปกรณ์สารตรวจแอมเฟตามีน 
  4.  เสนอผู้บริหารแต่งต้ังคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโรงเรียน 
                  ปล้องวิทยาคม 
 5.  สรุปผล-รายงานผล ต่อผู้อ านวยการโรงเรียนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
4.  งำนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และธนำคำรควำมดี 
 1.  นายถนอม     ใจโลกา   ประธานกรรมการ 
 2.  นางสาวพรรษา  จ าเริญ   รองประธานกรรมการ 
 3.  นางพรเพ็ญ     ใจแปง   กรรมการ 
 4.  นางสายสมร    สุทธศิลป ์  กรรมการ 
 5.  ครูท่ีปรึกษาทุกคน     กรรมการ 
 6.  นางเพ็ญโสภา    ทาแกง   กรรมการ 
 7.  นายอาหนึ่ง     ชูไวย   กรรมการ 
 8.  นางบานเย็น    รู้ธรรม   กรรมการ 
 9.  นางสมรส   เหมะธุรินทร์  กรรมการ 
 10.  นางสาวเขมินสินี  มีเลข   กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้ำที่ 

๑. จัดวางแผนโฮมรูม  ติดตามประเมินผลรายงานการปฏิบัติหน้าท่ีงานด้านการโฮมรูมเสนอ 
ตามล าดับข้ัน 

 ๒.  จัดอบรมนักเรียนประจ าสัปดาห์ทุกระดับช้ัน 
 ๓.  น านักเรียนไปปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม ในโอกาสวันส าคัญต่างๆ 
 ๔.  จัดโครงการพิเศษอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ศาสนา ประเพณี 
      วัฒนธรรมของชาติ เช่น โครงการธนาคารความดี 



๕๖ 
 

 ๕.  ติดต่อประสานงานกับครู-อาจารย์และบุคคลในท้องถิ่นเพื่อกิจกรรมของการอบรมปลูกฝัง 
      คุณธรรม จริยธรรมให้บรรลุจุดประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
 ๖.  วางแผนด าเนินการจัดอบรมนักเรียนประจ าสัปดาห์  ตามตารางท่ีฝ่ายอบรมก าหนดไว้ 
 ๗.  บันทึกรายงานผลการอบรมนักเรียนทุกครั้ง  ท่ีจัดการอบรมตามรายงานท่ีก าหนดไว้ 
 ๘.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
5.  งำนสภำนักเรียน 
 1.  นายบุญธรรม   ทรัพย์สิน  ประธานกรรมการ 
 2.  นายกาญจนา   จิตถา   รองประธานกรรมการ 
 3.  นายอิทธพล   รู้ธรรม   กรรมการ 
 4.  นายไกรสิทธิ์   ปันวัง   กรรมการ 
 5.  นายสุเมธ   ต๊ะวงศ์ชัย  กรรมการ 
 6.  นายเอกนรินทร์  จันทร์แก้ว  กรรมการ 
 7.  นางวิมล    กาบแก้ว   กรรมการ 
 8.  นายอาหนึ่ง   ชูไวย   กรรมการ 
 ๙.   นางสาวยุเรศ   พรหมมินทร์  กรรมการและเลขานุการ 
  1๐.  นางสาวสมใจ  หาญอาษา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มีหน้ำที่ 
 ด าเนินงานด้านงานสภานักเรียน ตามระเบียบโรงเรียนปล้องวิทยาคม ว่าด้วยงานสภานักเรียน 
 
6.  งำนสวัสดิภำพและสวัสดิกำรนักเรียน 
 1.  นางสมรส    เหมะธุรินทร์  ประธานกรรมการ 
 2.  นางสาวอัญจนา    หมอกเหมย  รองประธานกรรมการ 
 3.  นางบานเย็น    รู้ธรรม   กรรมการ 
 4.  ครูท่ีปรึกษาทุกห้อง     กรรมการ 
 5.  นางสาวพรรษา  จ าเริญ   กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้ำที่ 

1.  จัดท าแผนงานโครงการปฏิทินปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิภาพและสวัสดิการนักเรียน 
2.  ด าเนินการเกี่ยวกับประกันชีวิตหมู่นักเรียนและการเรียกร้องสินไหมทดแทน 
3.  จัดสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
4.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
7.  งำนส่งเสริมวินัยและกำรจรำจร 
 1.  นายพงษ์ชัย   ณ น่าน   ประธานกรรมการ 
 2.  นายถนอม      ใจโลกา   รองประธานกรรมการ 
 3.  นายไกรสิทธิ์    ปันวัง   กรรมการ 
 4.  นายสุเมธ   ต๊ะวงศ์ชัย  กรรมการ 



๕๗ 
 

 5.  นายอนุชิต   พรมอ้าย  กรรมการ 
 6.  นางสาวเขมินสินี  มีเลข   กรรมการและเลขานุการ  
 
มีหน้ำที่ 
 ก าหนดระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ยวดยานพาหนะ  ไป -กลับโรงเรียนของนักเรียน     
จัดอบรมขับขี่ปลอดภัย ระบบการจราจรและการรักษาความสงบเรียบร้อย และด าเนินการประสานงาน
เกี่ยวกับชมรมรถรับส่งนักเรียน 
 
8.  งำนพัฒนำส่งเสริมและแก้ไขควำมประพฤตินักเรียน 
 1.  นายอดุลย์    ค าพลอย  ประธานกรรมการ 
 2.  นายพงษ์ชัย   ณ น่าน   รองประธานกรรมการ 
 3.  นายถนอม    ใจโลกา   กรรมการ 
 4.  นางสาวยุเรศ   พรหมมินทร์  กรรมการ 
 5.  นางกาญจนา    จิตถา   กรรมการ 
 6.  นายบุญธรรม   ทรัพย์สิน  กรรมการ 
 7.  นางกชพร   สายกษิรา  กรรมการ 
 8.  นายเอกนรินทร์  จันทร์แก้ว  กรรมการ 
 9.  นางสุพรรณี   พรมมา   กรรมการ 
 ๑๐.  นางเพ็ญโสภา   ทาแกง   กรรมการ 
 11.  ครูท่ีปรึกษาทุกคน     กรรมการ 
 12.  นายอนุชิต   พรมอ้าย  กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่  
 ๑. ดูแลก ากับ ติดตามความประพฤตินักเรียน เช่นเรื่องการแต่งกาย เส้ือผ้า ทรงผม และการ
กระท าท่ีผิดระเบียบของโรงเรียน 
 ๒. ติดต่อผู้ปกครองนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันและส่งเสริม ความประพฤติของ
นักเรียน  
 
 

9. งำนเวรยำมรักษำควำมปลอดภัย 
 1. นางเพ็ญโสภา   ทาแกง   ประธานกรรมการ 
 2. นายอิทธิพล   รู้ธรรม   รองประธานกรรมการ 
 3. นายเจนณรงค์   ใจกว้าง   กรรมการ 
 ๔. นางสาวสมใจ   หาญอาษา  กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่   
  1. จัดท าแบบบันทึกการปฏิบัติหน้าท่ีเวรรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการ 
  2. จัดท าตารางและแบบบันทึกการการปฏิบัติหน้าท่ีเวรยามเวรวันหยุดท้ังกลางวัน 
                     และกลางคืน 

  3. สรุปรายงานการปฏิบัติหน้าท่ีการอยู่เวรรักษาความปลอดภัยเสนอผู้บริหารตามล าดับ 



๕๘ 
 

  4. ดูแลความสะอาดห้องนอนเวรโดยซักผ้าห่ม  ผ้าคลุมเตียง หมอน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
 

10. งำนสำรวัตรนักเรียน 
 1. นายอนุชิต   พรมอ้าย  ประธานกรรมการ 
 2. นายถนอม    ใจโลกา   รองประธานกรรมการ 
 3. นายพงษ์ชัย   ณ น่าน   กรรมการ 
 4. นายสุเมธ    ต๊ะวงศ์ชัย  กรรมการ 
 5. นางอภิญญา   จองรัตน์   กรรมการและเลขานุการ 
 
 

มีหน้ำที่   
1. ส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนให้อยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียน 
2. ติดตาม ดูแล และควบคุมความประพฤตินักเรียนให้อยู่ในกฎกระทรวงว่าด้วยความ

ประพฤติของนักเรียน นกัศึกษา 
3. ประสานงานกับหน่วยงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษาจังหวัด อ าเภอ             

และเขต สพม.36 
 

11. งำนโรงเรียนวิถีพุทธ 
 1. นายถนอม   ใจโลกา   ประธานกรรมการ 
 2. นางสมรส    เหมะธุรินทร์  รองประธานกรรมการ 
 3. นายอาหนึ่ง   ชูไวย   กรรมการ 
 4. นางสาวพรรษา  จ าเริญ   กรรมการ 
 5. นางสาวเขมินสินี  มีเลข   กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่ ด าเนินกิจกรรมภายในโรงเรียนให้สอดคล้องกับกิจกรรมวิถีพุทธ,โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม 
 
12. งำนโรงเรียนสุจริต 
 1. นายถนอม   ใจโลกา   ประธานกรรมการ 
 2. นายบุญธรรม   ทรัพย์สิน  รองประธานกรรมการ 
 3. นางพรเพ็ญ   ใจแปง   กรรมการ 
 4. นางสายสมร     สุทธศิลป ์  กรรมการ 
 5. นางสาวรักษ์ศิวันต์  มณีมูล   กรรมการ 
 6. นางสาวพรรษา  จ าเริญ   กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่   
1. ด าเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางของโรงเรียนสุจริต 
2. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 

 



๕๙ 
 

13.  ชมรม TO BE NUMBER ONE 
 1.  นางสาวยุเรศ   พรหมมินทร์    ประธานกรรมการ 
 2.  นางวิมล    กาบแก้ว   รองประธานกรรมการ 
 3.  นางกาญจนา    จิตถา   กรรมการ 
 4.  นางสาวสมใจ  หาญอาษา  กรรมการ 
 ๕.  นางสาวพรรษา    จ าเริญ   กรรมการ 
 6.  นายธนากร   ต๊ะอุด   กรรมการ 
 7.  นางสาวสินิทธา    ปรียาภัสกุล  กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่ 
 ด าเนินการจัดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ร่วมมือ ประสานงานกับชมรม     
TO BE NUMBER ONE ในหน่วยงานอืน่ๆ ในระดับเขต ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 
 
 

14. งำนบ้ำนพักนักเรียน 
 1. นางสาวยุเรศ   พรหมมินทร ์  ประธานกรรมการ 
 2. นางวิมล    กาบแก้ว   รองประธานกรรมการ 
 3. นางกาญจนา   จิตถา   กรรมการ 
 4. นางสาวสมใจ   หาญอาษา  กรรมการ 
 5. นายธนากร   ต๊ะอุด   กรรมการ 
 6.นางสาวสินิทธา  ปรียาภัสกุล  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 
 ด าเนินการเกี่ยวกับกฎระเบียบบ้านพักนักเรียน ควบคุมดูแลนักเรียน ติดต่อประสานงานกับ      
ผู้ปกครองและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของบ้านพักนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
15.  งำนประสำนงำนคณะกรรมกำรชมรมผู้ปกครอง-ครู 
 1.  นายอดุลย์     ค าพลอย    ประธานกรรมการ 
 2.  นายพงษ์ชัย   ณ น่าน   รองประธานกรรมการ 
 3.  นายบุญธรรม   ทรัพย์สิน  กรรมการ 
 4.  นางเพ็ญโสภา   ทาแกง   กรรมการ 
 5.  นายเฉลิม   ขัดพะนัด  กรรมการ 
 6.  นางสาวสมใจ    หาญอาษา  กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้ำที่ 
 ประสานงานกับชมรมผู้ปกครอง-ครู  โรงเรียนปล้องวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 
 

 ท้ังนี้ ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีให้เต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ของทางราชการสืบไป 
 
            ส่ัง  ณ  วันท่ี  22  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  2563 
 
 
 
 
 

   (นายไกร  ธรรมากาศ) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม 

 


