คําสั่งแม่บท
ปีการศึกษา ๒๕๕๙

โรงเรียนกันทรารมณ์
อําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

คํานํา
โรงเรียนกันทรารมณ์ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษและเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจําอําเภอกันท
รารมณ์ เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนกันทรารมณ์ สนองต่อนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สู่ความเป็นผู้นําใน
การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระ
ราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 โรงเรียนกันทรา
รมณ์ จึงได้มอบหมายและแต่งตั้งหน้าที่ของข้าราชการครูเป็นคําสั่งแม่บท ประจําปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็น
กรอบในหน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพต่อไป

โรงเรียนกันทรารมณ์
16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

สารบัญ
งาน

หน้า

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนกันทรารมณ์
ฝ่ายธุรการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน

1-26
27-53
54-72
73-92

คําสั่งโรงเรียนกันทรารมณ์
ที่ 330 /2559
เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่
ในโรงเรียนกันทรารมณ์ ประจําปีการศึกษา 2559
…………………………………..
เพื่ อให้ การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ราชการของข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษาโรงเรียนกั น ทรารมณ์
ดําเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
หน้าที่รับผิดชอบงานต่างๆ ของโรงเรียนกันทรารมณ์ ประจําปีการศึกษา 2559 ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายธุรการ
1. นายเดชชัย ดวงแสง
2. นายประดิษฐ์ ทองเกลี้ยง
3. นางกิษรา เทสันตะ
4. นายทรงพล นนทา
5. นายภาคภูมิ ทวีชัย
6. นางเด่นดวง ยศวิจิตร
7. นางลัดดาวัลย์ อัมภรัตน์
8. นางจตุพร พรเกียรติคุณ
9. นางพรเพ็ญ ทัดเทียม
10. นางธนาภา คําผุย

ผู้อํานวยการโรงเรียนกันทรารมณ์
รองผู้อํานวยการฝ่ายธุรการ
รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ
รองผู้อํานวยการฝ่ายบริการ
รองผู้อํานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
หัวหน้างานสารบรรณ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
หัวหน้างานแผนงาน
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
หัวหน้างานบุคคล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ให้คําปรึกษางานด้านธุรการตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานของฝ่ายเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยถูกต้องเป็นผลดีต่อทางราชการ
2. งานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ปฏิบัติ

โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา

ผู้อํานวยการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกันทรารมณ์

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนกันทรารมณ์

รองผู้อํานวยการฝ่ายธุรการ

รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ

รองผู้อํานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

รองผู้อํานวยการฝ่ายบริการ

หัวหน้าฝ่ายธุรการ

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

หัวหน้าฝ่ายบริการ

งานสารบรรณ
งานบุคคล
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุและสินทรัพย์
งานยานพาหนะ
งานแผนงาน
งานสารสนเทศ
งานควบคุมภายใน
งานประเมินผลการดําเนินงาน
ฝ่ายธุรการ

1. งานวางแผนงานวิชาการ
2. งานบริหารงานวิชาการ
3. งานจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน
4. งานพัฒนาและส่งเสริมทาง
ด้านวิชาการ
5. งานวัดผลและประเมินผล
การเรียน
6. งานทะเบียนนักเรียน
7. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
8. งานประกันคุณภาพการศึกษา
9. งานประเมินผลงานวิชาการ

1. งานวางแผนกิจการนักเรียน
2. งานบริหารงานกิจการนักเรียน
3. งานส่งเสริมระเบียบวินัย คุณ
ธรรม จริยธรรมนักเรียน
4. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5. งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรง
เรียน
6. งานโรงเรียนกับชุมชน
7. งานเวรยามและรักษาความ
ปลอดภัย
8. งานประเมินผลการดําเนินงาน
ฝ่ายกิจการนักเรียน

1. งานบริการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
2. งานบริการอาคารเรียน
3. งานบริการห้องบริการ
4. งานบริการห้องเรียน
5. งานห้องสมุด
6. งานบริการห้องพิเศษ
7. งานบริการอาคารประกอบ
8. งานบริการน้ําดื่ม
9. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
10. งานสื่อสารและประชาสัมพันธ์
11. งานสร้างและแพร่เกียรติประวัติโรงเรียน
12. งานสหกรณ์โรงเรียน
13. งานสวัสดิการโรงเรียน
14. งานแนะแนว
15. งานประเมินผลการดําเนินงานฝ่ายบริการ

แผนภูมิการบริหารงานฝ่ายธุรการ โรงเรียนกันทรารมณ์ ปีการศึกษา 2559
ผู้อํานวยการ
ดร. เดชชัย ดวงแสง
รองผู้อํานวยการฝ่ายธุรการ
นายประดิษฐ์ ทองเกลี้ยง
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
นางพรเพ็ญ ทัดเทียม
หัวหน้างานสารบรรณ
นางเด่นดวง ยศวิจิตร

หัวหน้างานบุคคล
นางธนาภา คําผุย

หัวหน้างานการเงิน-พัสดุ
นางลัดดาวัลย์ อัมภรัตน์

- การวางแผนงานสารบรรณ
- การบริหารงานสารบรรณ
- การประเมินผลการดําเนินงานสารบรรณ
- ทําลายหนังสือราชการ
- ID Plan ฝ่ายธุรการ
-งานธุรการงานสารบรรณ
- คําสั่งไปราชการนอกเขต
- งานประชุมประจําเดือน/งานประชุม
ฝ่ายธุรการ
-ปฏิทินฝ่ายธุรการ
- สรุปงาน

- การวางแผนบริหารงานบุคคล
- การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่ง
- งานสรรหา บรรจุแต่งตั้งและลาออกจากราชการ
- งานสร้างเสริมประสิทธิภาพภายใน การปฏิบัติงาน
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- งานวินัย และรักษาวินัย - งานทะเบียนประวัติ
- งานจัดทําหลักฐานการมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ
- งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- งานส่งเสริมให้ขวัญและกําลังใจ
- งานธุรการงานบุคคล
- งานปริมาณงาน (DMC)
- พัฒนาบุคลากรรายบุคคล (ID Plan)
- งานพัฒนาบุคลากร
- งานทะเบียนบุคลากรภาครัฐ
- สรุปงาน – ประเมินผล

- งานบริหารการเงิน
- งานบริหารบัญชี
- งานระดมทรัพยากรและการลง
ทุนเพื่อการศึกษา
- งานประกันชีวิตนักเรียน
- งานบริหารพัสดุ และสินทรัพย์
- งานยานพาหนะ
- งานประเมินผลการดําเนินการ
เงินและพัสดุ
- งานนายทะเบียนบําเหน็จ
บํานาญ
- สรุปงาน

หัวหน้างานแผนงาน
นางจตุพร พรเกียรติคุณ
- งานวางแผนพัฒนาและจัดองค์กร
- งานแผนงานการจัดระบบบริหารและพัฒนา
องค์กร
- งานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
- งานจัดทําและเสนองบประมาณ แผน PBB
- งานจัดสรรงบประมาณและจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานประจําปี
- งานจัดระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- งานจัดระบบการควบคุมภายใน
- งานคํานวณต้นทุนผลผลิต
- งานควบคุมภายใน
- งานประเมินผลการดําเนินงานและแผนงาน
- สรุปงาน
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2. คณะกรรมการบริหารงานฝ่ายธุรการ
1. นายประดิษฐ์ ทองเกลี้ยง
2. นางพรเพ็ญ ทัดเทียม
3. นางเด่นดวง ยศวิจิตร
4. นางลัดดาวัลย์ อัมภรัตน์
5. นางธนาภา คําผุย
6. นางจตุพร พรเกียรติคุณ
7. นางภาวิดา ประทุมเวียง
8. นางสุดใจ วงศ์คูณ
9. นางสมใจ คําศรี
10. นางอุดมพร ศรีสําอางค์
11. นายกงจักร บัวลา
12. ว่าที่ ร.ต.วชิระวิชญ์ โกศลศิรศักดิ์
13. นางสาวสมหมาย พูนทา
14. นางสวลี บุญมูล
15. นางจงกล บัวสิงห์
16. นางพิมพ์พักตร์ ไชยเนตร
17. นายสมลักษณ์ พรเกียรติคุณ
18. นางอรพิน วงศ์ปัดสา
19. นางนิลบล เงินดี
20. นายสุรพัศ สาธุพันธ์
21. นางสาวดอกอ้อ จันทร์สมุทร
22. นายศตภิษัช ไกรษี
23. นางธันยาภัทร์ เธียรทองอินทร์
24. นางสาวทศพร คูณทวี
25. นางปวีณา สุรําไพ
26. นางนิออนด์ รอบคอบ
27. นายชยพล คําสิงห์
28. นางสาวนพวรรณ เหมือนเอี่ยม
29. นางสาวอัจฉริยา อุทธิโท
30. นางสาววิรยา แก่นคํา
31. นางสาวอําไพวรรณ บุญยิ่ง
32. นางสาวจิตตวดี จิตรประเสริฐ
33. นางสาวไอยเรศ โดดชัย
34. นางสาวสุชาดา อมรสิน
35. นายทรงเกียรติ คําล้าน
36. นายวีรวัฒน์ สัตย์ซื่อ

รองผู้อํานวยการฝ่ายธุรการ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูผู้ช่วย
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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37. นางสาวลิขิต ศิริบูรณ์
38. นางสาวอุทัย สิงหาภู
39. นางวรรณภา แสนทวีสุข
40. นางสาวสิริญาพร โยธี
41. นางสาววิลัยภรณ์ เวียงคํา
42. นางสาวจุรีรัตน์ วงษ์แสวง

ครูชํานาญการพิเศษ
ครู
พนักงานราชการ
ครูธุรการ
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดและวางแผนงานบริหารงานธุรการและรวบรวมจัดระเบียบและแนวปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานธุร
การของโรงเรียน
2.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในการจัดทําคําสั่งแม่บทของโรงเรียนและรวบรวมจัดทําเป็นรูปเล่ม
3. กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ จัดบุคลากรให้เหมาะสมกับลักษณะงาน และปรับปรุงสํานักงานของ
ฝ่ายธุรการให้เหมาะสม
4. บริหารจัดการงานสารบรรณของโรงเรียน
5. บริหารจัดการงานการเงินและบัญชีของโรงเรียน
6. บริหารจัดการงานการพัสดุของโรงเรียน
7. บริหารจัดการงานด้านบุคลากรของโรงเรียน
8. บริหารจัดการงานด้านงานทะเบียนและสถิติของข้าราชการครูและลูกจ้างประจํา
9. จัดเตรียมการประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
10.จัดทําแบบประเมินคุณภาพบุคลากรเพื่อรับการประเมินจาก สมศ.ประจําปีการศึกษา
11. จัดทํามาตรฐานการประกันคุณภาพฝ่ายธุรการ
12. จัดทําคําสั่งแม่บท/พรรณนางาน/ ID PLAN
13.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
นางพรเพ็ญ ทัดเทียม ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ เป็น หัวหน้าฝ่ายธุรการ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิ บั ติ งานแทนรองผู้ อํานวยการโรงเรียนฝ่ ายธุรการ เมื่ อรองผู้อํานวยการโรงเรีย นฝ่ายธุรการไม่
สามารถปฏิบัติงานที่โรงเรียนได้
2. ควบคุมดูแล กํากับติดตาม รับผิดชอบดูแลงานฝ่ายธุรการ
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
นางเด่นดวง ยศวิจิตร ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ เป็น หัวหน้างานสารบรรณ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ศึกษารายละเอียดระเบียบงานสารบัญ
2. วางแผนกําหนดการรับ-ส่งหนังสือและลงทะเบียนรับหนังสือตามระเบียบงานสารบัญ
3. คัดแยกหนังสือและดําเนินการแจกจ่ายหนังสือที่เกษียนไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อดําเนินการต่อไป
4. ร่างและจัดทําหนังสือส่งของฝ่ายต่างๆที่สั่งทํา
5. จัดทําสถิติรับส่งหนังสือ
6. รายงานผลการปฏิบัติงานแก่ผู้บังคับบัญชาประจําปี
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7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
นางธนาภา คําผุย ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ เป็น หัวหน้างานบุคคล
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิ บั ติ งานแทนรองผู้ อํานวยการโรงเรียนฝ่ ายธุรการ เมื่ อรองผู้อํานวยการโรงเรีย นฝ่ายธุรการไม่
สามารถปฏิบัติงานที่โรงเรียนได้
2. รับผิดชอบดูแลงานบุคคลากร
3. ควบคุมดูแลประสานการดําเนินงานบุคลากร ทะเบียนประวัติ ตรวจสอบการมาปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคคลากร งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานเสริมสร้างประสิทธิภาพและการประเมินผลการปฏิบัติงานสถิติข้อมูล
4. ควบคุมดูแลงานกําหนดตําแหน่งของบุคลากร และการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
นางลัดดาวัลย์ อัมภรัตน์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ หัวหน้า งานการเงิน-พัสดุ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิบัติงานแทนรองผู้อํานวยการสถานศึกษาฝ่ายธุรการ เมื่อรองผู้อํานวยการสถานศึกษาไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้
2. งานการเงินและบัญชีของโรงเรียน
3. งานหลักฐานทางด้านธุรการและพัสดุของโรงเรียน
4. งานสวัสดิการต่างๆและงานเกี่ยวสวัสดิการกับคุรุสภา
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
นางจตุพร พรเกียรติคุณ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ เป็น หัวหน้างานแผนงาน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. เป็นกรรมการฝ่ายธุรการ
2. ร่วมวางแผน ดําเนินการและประเมินผลการปฏิบัติงานของงานแผนงาน
3. กํากับดูแลนิเทศงานแผนงาน
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. งานสารบรรณ
ครูชํานาญการพิเศษ

นางเด่นดวง ยศวิจิตร
หัวหน้างาน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. รับผิดชอบดูแลงานสารบรรณ
2. ควบคุม ดูแล กํากับ ติดตาม การจัดทําข้อมูลระเบียบและแนวปฏิบัติในส่วนงานสารบรรณ
3. ร่าง พิมพ์ โต้ตอบหนังสือราชการของโรงเรียน
4. ลงทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง หนังสือราชการ
5. แยกหมวดหมู่หนังสือราชการ เพื่อดําเนินการทําลายต่อไป
6. เตรียมและรวบรวมเอกสารรับการประเมิน
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นางภาวิดา ประทุมเวียง
ครูชํานาญการพิเศษ
รองหัวหน้างานสารบรรณ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ติดตามงานต่างๆ เพื่อความรวดเร็วในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
2. ร่าง พิมพ์ โต้ตอบหนังสือราชการของโรงเรียน
3. แยกหมวดหมู่หนังสือราชการ เพื่อดําเนินการทําลายต่อไป
4. จัดทําบัญชีขอทําลายเอกสาร
5. รายงานการทําลายหนังสือ เอกสาร ตามระเบียบงานสารบรรณ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
นางสาวอําไพวรรณ บุญยิ่ง
ครูผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
นางสาววิลัยภรณ์ เวียงคํา
ครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. เสนอหนังสือ และติดตามงานต่าง ๆ เพื่อรายงานหรือดําเนินการให้ทันกําหนดเวลา
2. ร่าง พิมพ์ โต้ตอบหนังสือราชการของโรงเรียน
3. แยกหมวดหมู่หนังสือราชการ เพื่อดําเนินการทําลายต่อไป
4. จัดทําบัญชีขอทําลายเอกสาร
5. เตรียมเอกสารรับการประเมิน
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
นางสาวลิขิต ศิริบูรณ์ ครูชํานาญการพิเศษ เลขานุการฝ่ายธุรการและเจ้าหน้าที่สารบรรณ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในฝ่ายธุรการ
2. จัดเตรียมวาระการประชุมและบันทึกการประชุม
3. สรุปและรายงานการประชุม
4. จัดทํา ID PLAN ฝ่ายธุรการ
5. รวบรวม ID PLAN ของบุคลากรในโรงเรียน
6. แยกหมวดหมู่หนังสือราชการ เพื่อดําเนินการทําลายต่อไป
7. เตรียมและรวบรวมเอกสารรับการประเมิน
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
นางสาวสิริญาพร โยธี
ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายธุรการและเจ้าหน้าที่สารบรรณ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. เสนอหนังสือ และติดตามงานต่าง ๆ เพื่อรายงานหรือดําเนินการให้ทันกําหนดเวลา
2. ร่าง พิมพ์ โต้ตอบหนังสือราชการของโรงเรียน
3. ควบคุมการขออนุญาตถ่ายเอกสารของโรงเรียน
4. แยกหมวดหมู่หนังสือราชการ จัดเก็บหนังสือเข้าแฟ้มให้เป็นระเบียบค้นหาง่าย
5. จัดทําบัญชีขอทําลายเอกสารที่ไม่จําเป็นให้เป็นไปตามระเบียบของงานสารบรรณ
6. ร่าง พิมพ์ คําสั่งโรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย
7. พิมพ์หนังสือขออนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการนอกเขตพื้นที่บริการ
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8. สรุปสถิติจํานวนหนังสือรับ-ส่ง หนังสือราชการเป็นประจําทุกเดือน
9. เตรียมเอกสารเพื่อรับการประเมิน
10. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
4. งานประเมินผลการดําเนินงานสารบรรณ
1. นางเด่นดวง ยศวิจิตร
ครูชํานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2. นางภาวิดา ประทุมเวียง
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
3. นางสาวอําไพวรรณ บุญยิ่ง
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
4. นางสาวลิขิต ศิริบูรณ์
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวสิริญาพร โยธี
ครูธุรการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ประเมินผลการดําเนินงานสารบรรณในรูปแบบคณะกรรมการโดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้
2. วิเคราะห์ผลการประเมินการดําเนินงานสารบรรณ
3. นําผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงาน
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5. งานบุคคล
นางธนาภา คําผุย
ครูชํานาญการพิเศษ
เป็นหัวหน้างานบุคคล
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อํานวยการฝ่ายธุรการเมื่อรองผู้อํานวยการโรงเรียนฝ่ายธุรการไม่สามารถมา
ปฏิบัติงานที่โรงเรียนได้
2. รับผิดชอบดูแลงานบุคลากร
3. ควบคุ มดูแลประสานการดําเนิ น งานบุ คลากร ทะเบี ย นประวัติ ตรวจสอบการมาปฏิ บั ติ ของงาน
บุคคลากร งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานเสริมสร้างประสิทธิภาพและการประเมินผลการปฏิบัติงานสถิติข้อ
มูลครู
4. ควบคุมดูแลการกําหนดตําแหน่งของบุคลากรและการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
5. จัด ทําคําสั่งแม่บทโดยติดต่อประสานงานกับฝ่ ายต่างๆเพื่อรวบรวมเป็ นรูปเล่มแล้วแจกจ่ายให้กับ
บุคลากรทุกท่านในโรงเรียน ให้มีแบบบันทึกการรับเป็นหลักฐาน
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
6. งานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่ง
1. นางสุดใจ วงศ์คูณ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

ครูชํานาญการพิเศษ

หัวหน้างาน
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1. วางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่งครูผู้ช่วย,พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เมื่อมีตําแหน่งว่างลง
2. จัดทําประกาศรับสมัครและสรรหาพนักงานราชการ,ครูอัตราจ้าง,พนักงานทําความสะอาด,คนสวน
และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
3. จัดทําคําสั่งสรรหาพนักงานราชการ,ครูอัตราจ้าง,พนักงานทําความสะอาด,คนสวนและเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย
4. จัดทําประกาศผลการสอบพนักงานราชการ,ครูอัตราจ้าง,พนักงานทําความสะอาด,คนสวน
และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
5. จัดทําประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการ,ครูอัตราจ้าง,พนักงานทําความสะอาด,คนสวน
และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
6. จัดทําสัญญาจ้างของพนักงานราชการ,ครูอัตราจ้าง,พนักงานทําความสะอาด,คนสวน และเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย
7. รายงานและจัดส่งสัญญาจ้างพนักงานราชการไปที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28
8. จัดทําทะเบียนคุมการเข้า-ออกของพนักงานราชการ,ครูอัตราจ้าง,พนักงานทําความสะอาด ,คนสวน
และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
9. จัดทําประกาศสรรหาผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร ทําสัญญาเช่าโดยประสานกับฝ่ายการเงิน
10. จัดทําวางแผนอัตรากําลังครู 1 ปี, 3 ปี, 5 ปี
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
7. งานพัฒนาบุคลากร
1. นางสาวอุทัย สิงหาภู
ครู
หัวหน้างาน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ออกคําสั่งไปราชการเข้ารับการอบรมภายนอกหรือหน่วยงานอื่นๆ
2. จัดเก็บเอกสารรายงานการไปราชการของบุคลากรทุกคน
3. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม/ประชุมสัมมนา /ศึกษาดูงาน/ศึกษาเพิ่มเติม
4. ลงทะเบียนการเข้ารับการพัฒนาตนเองของบุคลากร
5. จัดทําสรุป (สถิติ)การเข้าอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
6. บันทึกการพัฒนาตนเองของบุคลากรลงแฟ้มทะเบียนประวัติ
7.ดําเนินการจัดทําและต่อใบประกอบวิชาชีพครูพร้อมเก็บข้อมูลหลักฐานการจัดทําใบประกอบวิชาชีพ
ครู
8. จัดเตรียมหลักฐานการทํางานเพื่อรับการประเมินโรงเรียน
9. สรุปรายงานประจําปี
10. จัดทําอัตรากําลังครูและรายงานเขตพื้นที่
11. ดําเนินการจัดทําการบรรจุครู ย้ายเข้า ย้ายออก โอน และลาศึกษาต่อ การลาออก การตาย
และทําหนังสือแจ้งเขตพื้นที่
12.จัดทําคําสั่งครูพี่เลี้ยง เมื่อมีครูผู้ช่วยมาบรรจุ
13. จัดทําคําสั่งครูพี่เลี้ยงเมื่อมีนักศึกษามาฝึกประสบการณ์
14. ทําหนังสือส่งตัวให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์
15. รายงานผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครูบรรจุใหม่
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16. รายงานการเข้า และออกจากราชการ
17. ปฏิบัติหน้าที่อ่นื ๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
8. งานส่งเสริมให้ขวัญและกําลังใจ
1. นางจงกล บัวสิงห์
ครูชํานาญการพิเศษ
หัวหน้างาน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทําโครงการสร้างขวัญและกําลังใจแก่บุคลากร
2. ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนางานทุกด้าน
3. สํารวจความพึงพอใจของบุคลากร
4. ประเมินผลการจัดกิจกรรมในรอบปีและสรุปงาน
5. นําผลการประเมินไปพัฒนานาในปีถัดไป
6. ให้ขวัญและกําลังใจในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น เยี่ยมคลอด เยี่ยมป่วย
7. แสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
9. งานวินัยและการรักษาวินัย
นายศตภิษัช ไกรษี
ครูชํานาญการพิเศษ
หัวหน้างาน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. พัฒนา/ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร
2. นิเทศติดตาม ตรวจสอบ
3. ติดตามการขาด/ลาของบุคลากร เก็บหลักฐานและรายงานข้อมูลให้ผู้บริหารทราบ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
10. งานบริหารทะเบียนประวัติ
1. นางสวลี บุญมูล
ครูชํานาญการพิเศษ
หัวหน้างาน
2. นางธนาภา คําผุย
ครูชํานาญการพิเศษ
รองหัวหน้า
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ดําเนินการจัดทําทะเบียนประวัติของข้าราชการและลูกจ้างประจําให้เป็นปัจจุบัน
2. ส่งเอกสารหลักฐานในการขอแก้ไข ชื่อ สกุล ในทะเบียนประวัติ ให้เป็นปัจจุบัน
3. จัดทําสถิติข้อมูลการปฏิบัติราชการ เก็บหลักฐานและรายงานข้อมูล
4. ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน
5. จัดทําทะเบียนข้อมูลประวัติอิเล็กทรอนิกส์
6. บันทึกการพัฒนาตนเองของบุคลากรลงแฟ้มทะเบียนประวัติ
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
11. งานจัดทําหลักฐานการมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ
1. นางสาวนพวรรณ เหมือนเอี่ยม
ครู

หัวหน้างาน
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2. ว่าที่ ร.ต.วชิระวิชญ์ โกศลศิรศักดิ์
ครูชํานาญการพิเศษ
รองหัวหน้างาน
3. นางสาววิรยา แก่นคํา
ครู
กรรมการ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ตรวจการมาปฏิบัติราชการของบุคลากรในโรงเรียน
2. จัดทําหลักฐานการมาปฏิบัติราชการ การลาของข้าราชการครูและลูกจ้างประจํา
3. รวบรวม ทวงถามใบลา สถิติ การลา มาสายลงในทะเบี ย น งบวัน ลา เสนอใบลา ให้ ผู้อํานวยการ
อนุมัติ
4. ลงทะเบียนใบลาบุคลากร และจัดทําเกียรติบัตรผู้ไม่มีวันลาในรอบ 6 เดือน
5. ตรวจสอบจํานวนวันลาของบุคลากร สรุปรายงานการลาของบุคลากรในรอบ 6 เดือนและรอบปี
เพื่อรายงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
6.จัดทําเกียรติบัตรในการประเมินผลการปฏิบัติงานครูในแต่ละรอบเพื่อให้กําลังใจแก่บุคลากรที่ได้เลื่อน
ตําแหน่ง และได้รับวุฒิการศึกษาเพิ่ม
7. จัดทําเกียรติบัตรผู้ไม่มีวันลาเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับบุคคลากรที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
12. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ครูชํานาญการพิเศษ

1. นางจงกล บัวสิงห์
หัวหน้างาน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับบุคลากรในโรงเรียน
2. จัดทําสถิติข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บหลักฐาน
3. ขอคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
13. งานประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
1. นางสาวทศพร คูณทวี
ครูชํานาญการ
หัวหน้างาน
2. นางธนาภา คําผุย
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนในแต่ละรอบ
2. เก็บรวบรวมแบบประเมินการให้คะแนนจากหัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
3. บันทึกผลคะแนนการประเมินและประกาศผลการประเมิน
4. รวบรวมเอกสารผลการประเมินเข้าที่ประชุมเพื่อเสนอเลื่อนขั้นต่อผู้อํานวยการสถานศึกษา
5. จัดทํารายละเอียดหรือสถิติการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง(1 ตุลาคม,1 เมษายนของทุกปี)
6. จัดทํารายงานเงินวิทยฐานะ(ง.วฐ.)โดยประสานกับงานการเงิน
7. บันทึกข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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14. งานสารบรรณบุคลากร
ครู

1. นางสาววิรยา แก่นคํา
หัวหน้างาน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ขอมีบัตรประจําตัวบุคลากร
2. ขอใบประกอบวิชาชีพ
3. รายงานการย้ายเข้า – ย้ายออก
4. ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติข้าราชการ
5. รายงานข้อมูลข้าราชการเกษียณ
6. รายงานการเสนอขอรางวัลเชิดชูเกียรติ เช่น คุรุสดุดี หนึ่งแสนครูดี ครูดีในดวงใจ ฯลฯ
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
15. งานนายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ
ครู
หัวหน้างาน

นางนิลบล เงินดี
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. เป็นนายทะเบียนถือ USERNAME และ PASSWORD จากกรมบัญชีกลาง
2. จัดทําข้อมูลภาครัฐสําหรับหน่วยเบิกโรงเรียนกันทรารมณ์
3. ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรโรงเรียนกันทรารมณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
16. งานบริหารการเงิน
1. นางลัดดาวัลย์ อัมภรัตน์
ครูชํานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉริยา อุทธิโท
ครู
กรรมการ
3. นางวรรณภา แสนทวีสุข
พนักงานราชการ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. เบิกเงินค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรร
2. จัดทําทะเบียนคุมเงินงวดเงินงบประมาณทุกประเภท และเงินจัดสรรค่าวัสดุ-ครุภัณฑ์
3. รายงานเงินงบประมาณทุกประเภทต่อกรมบัญชีกลางด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์
4. เบิกจ่ายเงินเรียนปี 15 ปี ทํางบเบิกจ่าย รวบรวมเอกสารหลักฐาน
5. เบิกจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
6. รับเงินบํารุงการศึกษาและเงินรายได้สถานศึกษา เงินบริจาค และเงินอื่นๆ
7. รับเงินทุกประเภท
8. เบิกจ่ายเงินอุดหนุน
9. จ่ายเงินนอกงบประมาณตามระเบียบและขั้นตอนของระเบียบการเงิน
10. เขียนเช็คจ่ายเงินทุกประเภทในระบบ GFMIS
11. จัดทําทะเบียนคุมการรับ- จ่ายเช็คเงินทุกประเภท
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12. จัดทําทะเบียนคุมการรับ-จ่ายใบเสร็จรับเงิน และเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินให้ครบถ้วนถูกต้อง
13. นําส่งเงินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจําทุกเดือน
14. ฝากเงินทุกประเภทกับธนาคาร
15. รับ-นําส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายลูกจ้างชั่วคราวประจําเดือน
16. รับ-นําส่งเงินสมทบประกันสังคมครูอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว
17. เบิกเงินสมทบประกันสังคมพนักงานราชการ
18. รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจําปีงบประมาณ
19. รายงานรายรับ-รายจ่าย เงินระดมทรัพยากรต่อกรรมการสถานศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา
20. รายงานการขายสินค้าสหกรณ์ งบกําไร –ขาดทุน
21. จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการเงินและหลักฐานต่างๆ ที่ใช้จ่ายเงินให้เรียบร้อยและปลอดภัย
22. ประเมินผลการปฏิบัติงานการเงินประจําปี
23. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4. นางนิลบล เงินดี
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. เบิกเงินค่ารักษาพยาบาล และจัดทําทะเบียนคุมเงินค่ารักษาพยาบาล
2. เบิกเงินค่าการศึกษาบุตร และจัดทําทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินค่าการศึกษาบุตร
3. ของบประมาณค่าเช่าบ้านตามรายชื่อผู้มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านในแต่ละปีงบประมาณ
4. เบิกเงินค่าเช่าบ้าน จัดทําทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
5. จัดทําข้อมูลภาครัฐค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร
6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
5. นางอุดมพร ศรีสําอางค์
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. รับเงินบํารุงการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2. จัดทําทะเบียนรับเงินบํารุงการศึกษารายบุคคลระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
3. จัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน และเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินให้ครบถ้วน
4. รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจําปีงบประมาณ
5. ติดตามเงินบํารุงการศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
6. รายงานการรับเงินบํารุงการศึกษาให้ผู้บริหารทราบเมื่อสิ้นปีการศึกษา
7. เก็ บ รวบรวมหลั ก ฐานการรั บ เงิ น ค่ า อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย น 210 บาท และค่ า ชุ ด นั ก เรี ย น 450 บาท
จากนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
6. นางพรเพ็ญ ทัดเทียม
ครูชํานาญการพิเศษ
7. นางสาวสุชาดา อมรสิน
ครูอัตราจ้าง
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. รับเงินบํารุงการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กรรมการ
กรรมการ
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2. จัดทําทะเบียนรับเงินบํารุงการศึกษารายบุคคลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. จัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน และเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินให้ครบถ้วนถูกต้อง
4. รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจําปีงบประมาณ
5. ติดตามเงินบํารุงการศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
6. รายงานการรับเงินบํารุงการศึกษาให้ผู้บริหารทราบเมื่อสิ้นปีการศึกษา
7. เก็ บ รวบรวมหลั ก ฐานการรั บ เงิ น ค่ า อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย น 230 บาท และค่ า ชุ ด นั ก เรี ย น 500 บาท
จากนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
8. นางสาวสมหมาย พูนทา
ครูชํานาญการพิเศษ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทําเอกสารเกี่ยวกับการจ้างครูชาวต่างชาติทุกประเภท
2. จัดทํารายละเอียดการจ่ายเงินค่าจ้างครูชาวต่างชาติทุกสิ้นเดือน
3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กรรมการ

9. นางพิมพ์พักตร์ ไชยเนตร
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. งานนายทะเบียนบําเหน็จบํานาญ
2. เบิกจ่ายเงินบําเหน็จ-บํานาญข้าราชการในสังกัดโรงเรียนกันทรารมณ์
3. จัดทําทะเบียนบําเหน็จ บํานาญข้าราชการในสังกัดโรงเรียนกันทรารมณ์
4. รายงานข้าราชการเกษียณอายุทุกปี
5. จัดทําทะเบียนพนักงานราชการ
6. เบิกจ่ายเงินค่าครองชีพพนักงานราชการ
7. ดําเนินงานการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานราชการ
8. เบิกจ่ายเงินกรณีตกเบิกเงินในหมวดที่รับผิดชอบ
9. จัดทํา สจร. 6 ส่งกรมบัญชีกลางทุกวันที่ 5 ของเดือน
10. จัดทํารายละเอียดจ่ายเงินบํานาญทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน
11. เก็บค่าไฟฟ้าบ้านพักครู
12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเภทเงินข้างต้น
10. นายชยพล คําสิงห์
ครู
กรรมการ
11. นางสาวไอยเรศ โดดชัย
พนักงานราชการ
กรรมการ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. เบิกจ่ายเงินเดือนประจําเดือน
2. เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะครู
3. จัดทํารายละเอียดภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจําเดือนและสิ้นปีภาษี
4. รับรองเงินเดือนครั้งสุดท้ายกรณีครูย้ายต่างหน่วยงาน
5. จัดทํารายละเอียดการจ่ายเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจําทุกเดือน
6. เบิกจ่ายและจัดทํารายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนค่าจ้างประจํา(1 ต.ค.และ 1 เม.ย. ของทุกปี)
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7. เบิกจ่ายเงินสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(กรณีโอนมายังหน่วยเบิก)
8. จัดทําทะเบียนคุมงบประมาณที่ได้รับ
9. จัดทํา ภงด.1ก ส่งสรรพกรอําเภอ และ ภงด.1ก พิเศษสําหรับผู้มีเงินหัก ณ ที่จ่าย
10. ดําเนินเบิกจ่ายเงินตกเบิกในหมวดรายจ่ายที่เกี่ยวข้อง
11. จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการเงินและหลักฐานต่างๆ ที่ใช้จ่ายเงินให้เรียบร้อยและปลอดภัย
12. ตรวจหลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ ทุกประเภท
13. ประสานงานเกี่ยวกับเงินสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
14. ฝากเงินทุกประเภทกับธนาคาร
15. เบิกจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา
16. เบิกจ่ายเงินและนําส่งเงิน กสจ.
17. จัดทําบัตรเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง
18. ดําเนินการเกี่ยวกับกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.)
19. เบิกจ่ายเงินเดือนกรณีเงินตกเบิกและย้ายมา
20. เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนครู
21. นําส่งเงินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจําทุกเดือน
22. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
12. นางสมใจ คําศรี
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จดบันทึกหน่วยการใช้น้ําประปา ไฟฟ้า ร้านค้าผู้จําหน่ายอาหารของศูนย์อาหารโรงเรียนทุกเดือน
2. เก็บเงินค่าน้ําประปา ค่าไฟฟ้า จากผู้จําหน่ายอาหารของศูนย์อาหารโรงเรียน และนําส่งเงินที่เจ้า
หน้าที่การเงินทุกวันสิ้นเดือน
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
13. นางสาวจิตตวดี จิตรประเสริฐ
พนักงานราชการ
กรรมการ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จดบันทึกหน่วยการใช้ไฟฟ้า ของร้านซันดิว จํานวน 5 ร้าน และตู้น้ําเย็นอัตโนมัติ 1 ตู้ ทุกเดือน
2. เก็บเงินค่าไฟฟ้า จากร้านซันดิว ตามข้อ 1 และนําส่งเงินที่เจ้าหน้าที่การเงินทุกวันสิ้นเดือน
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
17. งานบริหารบัญชี
1. นางลัดดาวัลย์ อัมภรัตน์
2. นางสาวอัจฉริยา อุทธิโท
3. นางสาวจิตตวดี จิตรประเสริฐ
4. นางสาวสุชาดา อมรสิน
5. นางวรรณภา แสนทวีสุข
6. นางสาวไอยเรศ โดดชัย
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

ครูชํานาญการพิเศษ
ครู
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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1. จัดทําแบบ สรจ6 ส่งกรมบัญชีกลางทุกวันที่ 5 ของเดือน
2. จัดทําเอกสารเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS
3. จัดทําบัญชีในระบบ GFMIS
4. จัดทําบัญชีเงินสด
5. รายงานประเภทเงินคงเหลือประจําเดือน
6. รายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันทุกเดือน
7. จัดทําทะเบียนคุมเงินรายได้แผ่นดิน
8. จัดทําทะเบียนคุมรายรับเงินบํารุงการศึกษา
9. จัดทําและรวบรวมงบเดือนเงินบํารุงการศึกษา และรายงานการรับ – จ่าย เงินบํารุงการศึกษาตาม
ระเบียบของทางราชการ
10. จัดทํางบเดือน รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกวันที่ 5 ของเดือน
11. ตรวจความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานการเงิน
12. ตรวจหลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ ทุกประเภท
13. ดําเนินการควบคุม และรายงานเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณ
14. ลงทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณทุกประเภท เงินบํารุงการศึกษา
15. ลงทะเบียนใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
16. จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการเงินและหลักฐานต่างๆ ที่ใช้จ่ายเงินให้เรียบร้อยและปลอดภัย
17. จั ด ทํ า หนั งสื อ รั บ รองภาษี หั ก ณ ที่ จ่ า ยของพนั ก งานราชการ ข้ า ราชการบํ า นาญ และนํ า ส่ ง
สรรพากรอําเภอ
18. รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจําปีงบประมาณ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม ของทุกปี11. รวบ
รวมเอกสารประเมินผล และรวบรวมสถิติข้อมูลทางการเงิน
19. ประเมินผลการปฏิบัติงานการเงินประจําปี
20. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
18. งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
1. นางพรเพ็ญ ทัดเทียม
ครูชํานาญการพิเศษ
2. นางลัดดาวัลย์ อัมภรัตน์
ครูชํานาญการพิเศษ
3. นางอุดมพร ศรีสําอางค์
ครูชํานาญการพิเศษ
4. นางอรพิน วงศ์ปัดสา
ครูชํานาญการพิเศษ
5. นางสาวสมหมาย พูนทา
ครูชํานาญการพิเศษ
6. นางพิมพ์พักตร์ ไชยเนตร
ครูชํานาญการพิเศษ
7. นางนิลบล เงินดี
ครูชํานาญการพิเศษ
8. นางสมใจ คําศรี
ครูชํานาญการพิเศษ
9. นายชยพล คําสิงห์
ครู
10. นางสาวอัจฉริยา อุทธิโท ครู
11. นางวรรณภา แสนทวีสุข พนักงานราชการ
12. นางสาวจิตตวดี จิตรประเสริฐ พนักงานราชการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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13. นางสาวไอยเรศ โดดชัย
พนักงานราชการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
14. นางสาวสุชาดา อมรสิน
ครูอัตราจ้าง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. รับเงินระดมทรัพยากรตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสถานศึกษา
2. สั่งชื้ออุปกรณ์การเรียน เครื่องแต่งกายนักเรียน ตามแบบที่โรงเรียนกําหนด
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจําหน่ายอุปกรณ์การเรียน
4. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา เมื่อสิ้นปีการศึกษา
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
19. งานประกันชีวิต
1. นางอรพิน วงศ์ปัดสา
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
2. นายกงจักร บัวลา
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทําทะเบียนเงินประกันชีวิตนักเรียน ม.ต้น - ม.ปลาย
2. รับเงินประกันชีวิตนักเรียน ม.ต้น และนักเรียน ม.ปลาย คนละ 150 บาท นําฝากธนาคารออมสิน
สาขากันทรารมย์
3. ประสานงานกับบริษัทประกันภัย และจัดทําประกันชีวิตแก่นักเรียน
4. จัดส่งเอกสารให้บริษัทประกันภัย เมื่อนักเรียนเกิดอุบัติเหตุ
5. เมื่อบริษัทอนุมัติเงินให้นักเรียนแล้ว ให้ติดตามจ่ายเงินแก่นักเรียนภายใน 15 วันทําการ
6. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อสิ้นปีการศึกษา
7. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
20. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
1. นายประดิษฐ์ ทองเกลี้ยง
รองผู้อํานวยการ
ประธานกรรมการ
2. นายสมลักษณ์ พรเกียรติคุณ
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
3. นายสุรพัศ สาธุพันธ์
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
4. นางธันยาภัทร์ เธียรทองอินทร์
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
5. นายทรงเกียรติ คําล้าน
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
6. นางสาวจุรีรัตน์ วงษ์แสวง
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
7. นางนิออนด์ รอบคอบ
ครูชํานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ดําเนินการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ตามแผนงานโครงการแผนปฏิบัติการประจําปีและกิจกรรมของโรงเรียน
2. ดําเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
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3. ควบคุม กํากับ ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
4. ดําเนินการตรวจสอบการรับ การเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การยืม การจําหน่าย และการตรวจสอบ
พัสดุประจําปีให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2549
5. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่
ตามลักษณะและประเภทงานเพื่ออํานวยความสะดวก ความชัดเจน ความคล่องตัวในการปฏิบัติงานความรวด
เร็ว ความถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้ ดังต่อไปนี้
1. นายสมลักษณ์ พรเกียรติคุณ , นางธันยาภัทร์ เธียรทองอินทร์ และ นางนิออนด์ รอบคอบ
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1.1 งานทะเบียน การเบิกจ่าย งานจัดเก็บ งานยืม การขาย การโอน การเปลี่ยนแปล การแปร
สภาพ การจําหน่าย งานตรวจสอบและการจําหน่ายครุภัณฑ์ประจําปี
1.2 ดําเนินการอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. นายสุรพัศ สาธุพันธ์ นายทรงเกียรติ คําล้าน และนางสาวจุรีรัตน์ วงษ์แสวง
2.1 การจัดหาพัสดุด้วยวิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณี
พิเศษ และวิธีประมูลตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
2.2 การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุ การรับบริจาคที่ดิน การส่งคืนที่ดิน การขออนุญาตใช้ที่ดิน การขอ
อนุญาตรื้อถอนอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่น
2.3 ดําเนินการอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
21. งานยานพาหนะ
1. นายสุรพัศ สาธุพันธ์
ครูชํานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2. นางพรเพ็ญ ทัดเทียม
ครูชํานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
3. นายวิชา กิ่งทอง
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีวชิระวิชญ์ โกศลศิรศักดิ์ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
5. นายอดุลย์ สมศิล
พนักงานธุรการ ระดับ 4
กรรมการ
6. นายไชยนต์ คูหา
พนักงานธุรการ ระดับ 4
กรรมการ
7. นายภักดี แววดี
ช่างไม้ ชั้น 4
กรรมการ
8. นางวรรณภา แสนทวีสุข
พนักงานราชการ
กรรมการ
9. นายชาญเจริญ ศิลาเณร
ลูกจ้างชั่วคราว
กรรมการ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทําแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการจัดหา บํารุงรักษา การให้บริการยานพาหนะแก่คณะครูและ
บุคลากรของโรงเรียนตลอดจนกําหนดงบประมาณเสนอขออนุมัติ
2. จัดทําคู่มือการใช้ยานพาหนะ
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3. กํ าหนดหน้ าที่ความรับ ผิดชอบ ให้ ความรู้พนักงานขับ รถ ตลอดจนพิ จารณาจัด และพิ จารณายาน
พาหนะแก่บุคลากร
4. กํากับติดตามจัดทําข้อมูล สถิติการใช้และให้บริการยานพาหนะของโรงเรียน โดยจัดทําเอกสารการ
ขออนุญาตใช้ยานพาหนะในโรงเรียน
5. กําหนดแผนตรวจสอบ ซ่อมบํารุงเกี่ยวกับยานพาหนะเพื่อให้ใช้งานได้และปลอดภัยตลอดเวลา ให้คํา
แนะนํา เสนอผู้อํานวยการอนุมัติ
6. จัดระบบควบคุมการเบิกจ่ายบิลน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับยานพาหนะ
7. ประเมินสรุปผลการดําเนินงานประจําปี
8. เก็บรักษาและใช้รถยนต์ของโรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย
9. ขับรถยนต์โรงเรียน หมายเลขทะเบียน นข 328 ศก. นข 32849 ศก. 40-0188 ศก.
4ม 5190 กทม. กน651ศก. นข.5180
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
กรรมการงานสารบรรณ - พัสดุ ฝ่าย งานต่างๆ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

หัวหน้าหน่วยพัสดุ ฝ่าย /กลุ่มสาระ
นายสุรพัศ สาธุพันธ์
นางสาวจารุพร แก้วลา
นางนิลบล เงินดี
นางสวลี บุญมูล
นางอุดมพร ศรีสําอางค์

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
(งานประดิษฐ์)
(เกษตร)
(อาหาร)
(ตัดเย็บ)
(อุตสาหกรรม)

นางพรเพ็ญ ทัดเทียม
นางอรพิน วงศ์ปัดสา
นางสมใจ คําศรี,นางสุดใจ วงศ์คูณ
นางวริฐา มานะศรีสุริยัน
นายสนั่น ศิริกุล
นายพัฒนา พานจํานงค์
นางดารุณี อุมภรัตน์
ว่าที่ ร.ต.วชิระวิชญ์ โกศลศิรศักดิ์

(เสริมสวย)
(คอมพิวเตอร์)
ฝ่ายธุรการ
-งานสารบรรณ
-งานบุคลากร
-งานการเงิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางภาวิดา ประทุมเวียง
นางสาวนพวรรณ เหมือนเอี่ยม
นางสาวอัจฉริยา อุทธิโท
นายแสงทอง บริสาร
นายสําราญ เจริญชัย
นางกุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ

สารบรรณ
นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท
นางสุรจรรยา ละชั่ว
นางสาวดอกอ้อ จันทร์สมุทร
นางนิตยาภรณ์ ใจเรือง
นางสมสุข ลาสุนนท์
นางสาวฐิติมาตย์ พรหมทา
นางพัชรสุดา อ่างมณี
ว่าที่ ร.ต.หญิงภรพรรณกรณ์
ก้อนคํา
นางกนกวรรณ ก้อนคํา

นางสาวจิตตวดี จิตรประเสริฐ
นางสาวสิริยาพร โยธี
นางสาววิรยา แก่นคํา
นางวรรณภา แสนทวีสุข
นายกงจักร บัวลา
นางสาวพนิตนันท์ กุลบุตร
นายสุดเขตต์ สินธุรัตน์

21
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน

นางศิริวรรณ สาธุพันธ์
นางวรรธณา บัวแก้ว
นางสุพัตรา ดาวหน

นางนุสรา เงานอ
นางสาวเรืองรัตน์ เผ่าภูรี
ว่าที่ ร.ต.หญิงภรพรรณกรณ์
ก้อนคํา
นางสุภาวดี สมบูรณ์
นางณัฐกฤตา แก้วโบราณ
นางณภัค สิมณี
นางสกุลรัตน์ ทองแสน
นางสมรักษ์ เพชรผา
นางปวีณา สุรําไพ
นายดุริยางค์ ก้อนคํา
นางกนกวรรณ ก้อนคํา
นายภรภัทร เจริญธง
นางสาวกิตติยาภรณ์ แน่นดี

งานแนะแนว
นางพรทิพย์ นาเรือง
งานห้องสมุด
นายวิชา กิ่งทอง
งานอนามัย
นางสาวพนิตนันท์ กุลบุตร
งานแผนงาน
นางจตุพร พรเกียรติคุณ
งานโสตทัศนศึกษา
ว่าที่ ร.ต.วชิระวิชญ์ โกศลศิรศักดิ์
งานคอมพิวเตอร์
นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์
งานชุมชน
นางสุพัตรา ดาวหน
งานประชาสัมพันธ์
นายเทอด เลิศล้ํา
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือของหมวดวิชา ฝ่าย งาน ที่ตนเองรับผิดชอบ
2. ติดตามงาน การรายงานข้อมูลของหมวดวิชา ฝ่าย งาน ให้ทันตามกําหนดเวลา
3. ให้ความร่วมมือด้านเอกสาร ข้อมูลของหมวดวิชา ฝ่าย งาน เพื่อประสานเสนอข้อมูลหรือ
4. รายงานกับงานสารบรรณกลางให้ทันตามกําหนดเวลา
5. ดําเนินการจัดซื้อ เบิกวัสดุ ตามแผนปฏิบัติการของหมวดวิชา ฝ่าย งาน ที่ตนเองรับผิดชอบ
6. ลงทะเบียนพัสดุของหมวดวิชา ฝ่าย งาน ที่ตนเองรับผิดชอบ
คณะกรรมการเวียนหนังสือ ฝากส่ง และถ่ายเอกสาร
1. นายอดุลย์ สมศิล
พนักงานธุรการ ระดับ 4
2. นายประมูล อัมภรัตน์
ช่างไม้ชั้น 4
3. นายภักดี แววดี
ช่างไม้ชั้น 4
4. นายไชยนต์ คูหา
พนักงานธุรการ ระดับ 4
5. นายชาญเจริญ ศิลาเณร
ลูกจ้างชั่วคราว

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. เวียนหนังสือราชการ เวียนคําสั่งโรงเรียนให้ครู นักการภารโรงได้รับทราบ
2. นําฝาก ส่งจดหมายราชการทางไปรษณีย์ทุกวันตามเวลาราชการ
3. นําฝากเงิน ถอนเงินตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
4. รับผิดชอบการถ่ายเอกสารของทางราชการที่โรงเรียนมอบหมายให้ถ่าย
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
22. งานประเมินผลการดําเนินการเงินและพัสดุ
1. นายสมลักษณ์ พรเกียรติคุณ

ครูชํานาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ
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2. นางนิลบล เงินดี
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
3. นางวรรณภา แสนทวีสุข
พนักงานราชการ
กรรมการ
4. นางสาวจิตตวดี จิตรประเสริฐ
พนักงานราชการ
กรรมการ
5. นางสาวอัจฉริยา อุทธิโท
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ประเมินผลการดําเนินงานการเงินและพัสดุในรูปแบบคณะกรรมการ
2. วิเคราะห์ผลการประเมินการดําเนินงานการเงินและพัสดุ
3. นําผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานการเงินและพัสดุ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายของโรงเรียน
23. งานแผนงาน
นางจตุพร พรเกียรติคุณ
ครูชํานาญการพิเศษ
หัวหน้างานแผนงาน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. เป็นกรรมการฝ่ายธุรการ
2. ร่วมวางแผน ดําเนินการและประเมินผลการปฏิบัติงานของงานแผนงาน
3. กํากับดูแลนิเทศงานแผนงาน
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
24. งานวางแผนพัฒนาและการจัดองค์กร
1. นายเดชชัย ดวงแสง
ผู้อํานวยการโรงเรียนกันทรารมณ์
ประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ ทองเกลี้ยง
รองผู้อํานวยการฝ่ายธุรการ
รองประธานกรรมการ
3. นางกิษรา เทสันตะ
รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
4. นายทรงพล นนทา
รองผู้อํานวยการฝ่ายบริการ
กรรมการ
5. นายภาคภูมิ ทวีชัย
รองผู้อํานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
กรรมการ
6. นางเมตตา พูลสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กรรมการ
7. นางวรรณภา ศรีใสย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กรรมการ
8. นายศักดนัย สืบเสน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กรรมการ
9. นายภูมิลักษณ์ ใจเรือง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กรรมการ
10. นายอานิรุทธิ์ สิงหนาค
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ
11. นางสาวประดิษฐ์ พละศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กรรมการ
12. นางสุดใจ วงศ์คูณ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กรรมการ
13. นางนุชรี เชื้อทองพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กรรมการ
14. นายวีรวัฒน์ สัตย์ซื่อ
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
15. นางสาวดอกอ้อ จันทร์สมุทร
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
16. นางจตุพร พรเกียรติคุณ
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
17. นางปวีณา สุรําไพ
ครูชํานาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
18. นางนิออนด์ รอบคอบ
ครูชํานาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ดําเนินการวิเคราะห์สภาพภายในและภายนอกของโรงเรียน โดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
2. ร่วมวิเคราะห์สภาพปัญหาของโรงเรียนเพื่อนํามากําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของโรง
เรียน
3. นําวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนมาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4 กําหนดทําแผนภูมิที่โรงเรียนและกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
25. งานจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการโรงเรียน
1. นางจตุพร พรเกียรติคุณ
ครูชํานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2. นางปวีณา สุรําไพ
ครูชํานาญการ
กรรมการ
3. นายวีรวัฒน์ สัตย์ซื่อ
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
4. นางสาวดอกอ้อ จันทร์สมุทร
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
5. นางนิออนด์ รอบคอบ
ครูชํานาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของโรงเรียน
2. นําวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของโรงเรียนมาจัดทําแผนปฏิบัติการ 4 ปี ที่ตอบสนองทิศทาง
การพัฒนาโรงเรียน
3. จัดทําแผนปฏิบัติการ 1 ปี
4. จัดทําและเสนองบประมาณประจําปี
5. ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงาน/โครงการ
6. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
26. งานจัดระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. นายวีรวัฒน์ สัตย์ซื่อ
ครูชํานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2. นางจตุพร พรเกียรติคุณ
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
3. นางนิออนด์ รอบคอบ
ครูชํานาญการ
กรรมการ
4. นางสาวนพวรรณ เหมือนเอี่ยม
ครู
กรรมการ
5. นายชัยชนะ โสภา
พนักงานราชการ
กรรมการ
6. นางปวีณา สุรําไพ
ครูชํานาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. รวบรวมข้ อ มู ล วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล อย่ า งถู ก ต้ อ งและเป็ น ปั จ จุ บั น และดํ า เนิ น งานพั ฒ นาด้ า นระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน

24
2. ให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบโดยนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนิน
งานและพัฒนาระบบเครือข่ายงานสารสนเทศของโรงเรียน
3. จัดทําข้อมูล Data management center
4. รายงานการจัดทําระบบสารสนเทศโรงเรียน
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
27. งานคํานวณต้นทุนผลผลิต
1. นางนิออนด์ รอบคอบ
ครูชํานาญการ
ประธานกรรมการ
2. นางจตุพร พรเกียรติคุณ
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
3. นายวีรวัฒน์ สัตย์ซื่อ
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
4. นางวรรณภา แสนทวีสุข
พนักงานราชการ
กรรมการ
5. นางปวีณา สุรําไพ
ครูชํานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. รวบรวม รายงานผลการดําเนินงาน/โครงการของฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน เพื่อคํานวณต้นทุนผลผลิต
2. วิเคราะห์ความคุ้มค่าของต้นทุนผลผลิต
3. รายงานผลการคํานวณต้นทุนผลผลิต
4. นําผลการวิเคราะห์ไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
28. งานตรวจสอบภายใน
1. นางสาวดอกอ้อ จันทร์สมุทร
2. นางจตุพร พรเกียรติคุณ
3. หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย
4. นางเมตตา พูลสวัสดิ์
5. นางวรรณภา ศรีใสย์
6. นายศักดนัย สืบเสน
7. นายภูมิลักษณ์ ใจเรือง
8. นายอานิรุทธิ์ สิงหนาค
9. นางสาวประดิษฐ์ พละศักดิ์
10. นางสุดใจ วงศ์คูณ
11. นางนุชรี เชื้อทองพิทักษ์
12. นายวีรวัฒน์ สัตย์ซื่อ
13. นางนิออนด์ รอบคอบ
14. นายกงจักร บัวลา
15. นางปวีณา สุรําไพ

ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กรรมการ
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
ครูชํานาญการ
กรรมการ
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
ครูชํานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
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มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดระบบการควบคุมภายในของโรงเรียน
2. จัดทําเครื่องมือในการบริหารมิให้เกิดความเสี่ยงที่จะทําให้สถานศึกษาปฏิบัติงานไม่บรรลุ เป้าหมาย
ดํ า เนิ น การควบคุ มภายในตามหลั กเกณฑ์ ม าตรการและวิ ธี การที่ ค ณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น และคณะ
กรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดอย่างเป็นระบบ
3. จัดทํารายงานผลการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และมติคณะรัฐมนตรีกําหนด
4. พัฒนาระบบควบคุมภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
29. งานควบคุมภายใน
ผู้อํานวยการโรงเรียนกันทรารมณ์
รองผู้อํานวยการฝ่ายธุรการ
รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ
รองผู้อํานวยการฝ่ายบริการ
รองผู้อํานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

1. นายเดชชัย ดวงแสง
ประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ ทองเกลี้ยง
รองประธานกรรมการ
3. นางกิษรา เทสันตะ
กรรมการ
4. นายทรงพล นนทา
กรรมการ
5. นายภาคภูมิ ทวีชัย
กรรมการ
6. หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย
กรรมการ
7. นางเมตตา พูลสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กรรมการ
8. นางวรรณภา ศรีใสย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กรรมการ
9. นายศักดนัย สืบเสน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กรรมการ
10. นายภูมิลักษณ์ ใจเรือง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กรรมการ
11. นายอานิรุทธิ์ สิงหนาค
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ
12. นางสาวประดิษฐ์ พละศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กรรมการ
13. นางสุดใจ วงศ์คูณ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กรรมการ
14. นางนุชรี เชื้อทองพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กรรมการ
15. นางนิออนด์ รอบคอบ
ครูชํานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
16. นายสุรพัศ สาธุพันธ์
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดระบบการควบคุมภายในของโรงเรียน
2. จัดทําเครื่องมือในการบริหารมิให้เกิดความเสี่ยงที่จะทําให้สถานศึกษาปฏิบัติงานไม่บรรลุ เป้าหมาย
3. ดําเนินการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
30. งานประเมินผลการดําเนินงานแผนงาน
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1. นางจตุพร พรเกียรติคุณ
ครูชํานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2. นายวีรวัฒน์ สัตย์ซื่อ
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
3. นางสาวดอกอ้อ จันทร์สมุทร
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
4. นางปวีณา สุรําไพ
ครูชํานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
5. นางนิออนด์ รอบคอบ
ครูชํานาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ประเมินผลการดําเนินงานแผนงานในรูปแบบคณะกรรมการโดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้
2. วิเคราะห์ผลการประเมินการดําเนินงานแผนงาน
3. นําผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานแผนงาน
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารฝ่ายวิชาการ
้อํานวยการโรงเรี
นทรารมณ์
ผู้อําผูนวยการโรงเรี
ยนกัยนนกัทรารมณ์
นายเดชชั
ย
ดวงแสง
นายเดชชัย ดวงแสง
รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ
นางกิษรา เทสันตะ

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นางสาวเบญจา สืบเสน

1. งานจัดทําระเบียบแนวปฏิบัติและจัดทําแผน
พัฒนาคุณภาพงานวิชาการ
2. งานธุรการฝ่ายวิชาการ
3. งานพัสดุฝ่ายวิชาการ
4. งานกําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ
5.งานพัฒนาจุดเน้นสถานศึกษา
6. งานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงสู่สถานศึกษา
7. งานการศึกษาพิเศษ
8. งานนิเทศภายใน
9. งานประเมินผลการดําเนินงานวิชาการ
10. งานห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ(EP/MEP)
11. งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์

1. งานพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนกันทรารมณ์
2. งานการจัดกลุ่มการเรียน
3. งานการจัดตารางเรียน –ตารางสอน และการจัดครู
เข้าสอน
4. งานการจัดครูเข้าสอนแทน
5. งานการติดตามการเรียนการสอน
6. งานการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ดําเนินงานทางวิชาการ
7. งานการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
8. งานสอนซ่อมเสริม
9. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
10. งานพัฒนาส่งเสริมวิชาการ
11. งานจัดบรรยากาศทางวิชาการ
12. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

1. งานวัดผลและประเมินผล
2. งานสร้าง/ปรับปรุงเครื่องมือการวัดผล
และจัดทําเอกสารการวัดผลการเรียน
3. งานรับนักเรียน
4. งานทะเบียน
5. งานอัดสําเนา
หัวหน้าฝ่ายคนที่

1. งานประกันคุณภาพการศึกษา
2. งานสื่อและส่งเสริมการผลิตสื่อ
การ จัดการเรียนรู้
3. งานพัฒนาครูทางวิชาการและวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้
4. งานส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
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กก   ก
1. คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ
1.1 นายเดชชัย ดวงแสง
ผู้อํานวยการโรงเรียนกันทรารมณ์
ประธานกรรมการ
1.2 นางกิษรา เทสันตะ
รองผู้อํานวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ รองประธานกรรมการ
1.3 นายทรงพล นนทา
รองผู้อํานวยการโรงเรียนกันทรารมณ์
กรรมการ
1.4 นายภาคภูมิ ทวีชัย
รองผู้อํานวยการโรงเรียนกันทรารมณ์
กรรมการ
1.5 นายประดิษฐ์ ทองเกลี้ยง
รองผู้อํานวยการโรงเรียนกันทรารมณ์
กรรมการ
1.6 นางสาวเบญจา สืบเสน
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
ให้ คําปรึกษาแก่คณะกรรมการฝ่ายวิชาการเพื่ อให้ การดําเนิ น งานในสายงานบริการเป็ น ไปตามนโยบาย
ของโรงเรียน สพม./สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการหน่วยงานต้นสังกัด สนองนโยบายของรัฐ และอื่น ๆ ตามที่คณะ
กรรมการเห็นสมควร
2. คณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ
2.1 นางกิษรา เทสันตะ
2.2 นางสาวเบญจา สืบเสน
2.3 นางอรพินท์ จวงพันธ์
2.4 นายสมพงษ์ ละชั่ว
2.5 นางเรณู คําวงศ์
2.6 นางนุชรี เชื้อทองพิทักษ์
2.7 นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์
2.8 นางกุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ
2.9 นางเมตตา พูลสวัสดิ์
2.10. นางวรรณภา ศรีใสย์
2.11 นายศักดนัย สืบเสน
2.12 นายภูมิลักษณ์ ใจเรือง
2.13 นายอานิรุทธิ์ สิงหนาค
2.14 นางสาวประดิษฐ์ พละศักดิ์
2.15 นางสุดใจ วงศ์คูณ
2.16 นางนุชรี เชื้อทองพิทักษ์
2.17 นางศศิร์อร โกศลศิรศักดิ์
2.18 นางจตุพร พรเกียรติคุณ
2.19 นางศิริวรรณ สาธุพันธ์

รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ
ประธานกรรมการ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กรรมการ
หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
กรรมการ
หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
กรรมการ
หัวหน้างานเลขานุการฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ
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มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. เป็ น ที่ ป รึ กษาตามแผนงานวิ ช าการ จั ด แผนการเรี ย น จั ด ทํ า ตารางเรี ย น และตารางสอน การจั ด กิ จ
กรรมการเรียนการสอน พัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ การวัดและประเมินผลการเรียน ทะเบียนนักเรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2. เป็นที่ปรึกษาของรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการและผู้อํานวยการโรงเรียน
3. สอดส่องดูแล ติดตาม การบริหารงานฝ่ายวิชาการของโรงเรียน
4. ให้คําแนะนํา นิเทศการเรียนการสอน เพื่อให้บรรลุตามหลักสูตรและความมุ่งหมาย
5. เป็นผู้ช่วยรองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการสอดส่องดูแลให้ครูผู้สอนดําเนินการสอนได้ตามปกติ
6. เป็นคณะกรรมการให้คําปรึกษาในการพิจารณาความดีความชอบของครูฝ่ายปฏิบัติการสอน
7. ควบคุมดูแลส่งเสริมการปฏิบัติงานในฝ่ายวิชาการให้เป็นไปตามนโยบาย คําแนะนําของคณะกรรมการ
บริหาร และคําสั่งของหัวหน้าสถานศึกษา
3. งานวางแผนงานวิชาการ
หัวหน้างาน
3.1 นางศิริวรรณ สาธุพันธ์
3.2 นางอรพินท์ จวงพันธ์
3.3 นางสาวอําภา จันทร์ผาย
3.4 นางสาวขวัญจิต ตรงเที่ยง
3.5 นางสาวปรีดา จริยานพิวาทย์
3.6 นางนุสรา เงานอ

นางศิริวรรณ สาธุพันธ์
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. รวบรวมข้ อมู ล ระเบี ย บและแนวปฏิ บั ติ ของทางราชการเกี่ย วกั บ งานวิช าการให้ เป็ น ระบบและ
สะดวกในการนําไปใช้และเป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย เอกสาร คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ,คู่มือการบริหารงาน
ฝ่ายวิชาการ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทําแผนงานวิชาการ ปฏิทินปฏิบัติงาน เพื่อเป็นกรอบในการทํางานตลอดปีการศึกษา
3. จัดทําคําสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบงาน หรือคําสั่งแม่บทฝ่าย
4. นิเทศการดําเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ นิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับ
ผิดชอบ โดยเน้นการนิเทศ แบบกัลยาณมิตร เช่น นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร่วม
กันหรือแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
5. ติดตาม ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศ งานวิชาการ
และการเรียนการสอนของสถานศึกษา
6. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถาน
ศึกษาอื่น หรือเครือข่ายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา
7. ปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วน
8. ประเมินกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูอย่างต่อเนื่อง
9. ลงทะเบียนรับหนังสือของฝ่ายวิชาการ
10. จัดทําหนังสือราชการโต้ตอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
11. เสนอเรื่องจัดซื้อ จัดจ้าง ของงานในฝ่ายวิชาการ
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ดําเนินการจัดหา จัดซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในงานฝ่ายวิชาการ
ลงทะเบียนรับ-จ่ายพัสดุในฝ่ายวิชาการ
ร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ ของโรงเรียน
จัดทําบันทึกข้อความ แจ้งให้ครูผู้สอนรับทราบในแนวแนวปฏิบัติเกี่ยวข้องกับวิชาการ
ดูแลความเรียบร้อยอํานวยความสะดวก ในการบริการผู้มาติดต่องานวิชาการ
ดูแลความเรียบร้อยความสะอาด และกิจกรรม 5 ส. สํานักงานฝ่ายวิชาการ
ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่เอกสารให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ
ประเมินผลการดําเนินงานฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

4. งานการบริหารงานวิชาการ
หัวหน้างาน นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์
4.1 นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ ครูชํานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
4.2 นางอรพินท์ จวงพันธ์
ครูชํานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
4.3 นางเมตตา พูลสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กรรมการ
4.4 นางวรรณภา ศรีใสย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กรรมการ
4.5 นายศักดนัย สืบเสน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กรรมการ
4.6 นายภูมิลักษณ์ ใจเรือง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กรรมการ
4.7 นายอานิรุทธิ์ สิงหนาค
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ
4.8 นางสาวประดิษฐ์ พละศักดิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กรรมการ
4.9 นางสุดใจ วงศ์คูณ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กรรมการ
4.10 นางจตุพร พรเกียรติคุณ
หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
กรรมการ
4.11 นางศศิร์อร โกศลศิรศักดิ์
หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
กรรมการ
4.12 นางนุชรี เชื้อทองพิทักษ์
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. จัดกลุ่มการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียน โดยคํานึงถึงความพร้อมของบุคลากร อาคาร
สถานที่ และวัสดุครุภัณฑ์ ความต้องการ ความถนัด ความสนใจ เพื่อการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพของผู้
เรียน
2. จัดทําตารางเรียน - ตารางสอนในปีการศึกษา 2559 จัดครูเข้าสอนตามตารางสอน และติดตาม
การจัดการเรียนรู้ตามตารางสอน
3. นําผลการติดตามมาปรับปรุงและพัฒนาการใช้ตารางสอน
4. จัดทําแนวปฏิบัติในการจัดครูเข้าสอนตามวิชาเอกและความถนัด
5. จัดทําแนวปฏิบัติและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสอนแทน และจัดครูเข้าสอนแทนที่
แน่นอนและเหมาะสม และประเมินผลการจัดครูเข้าสอนแทน
6. สรุปและรายงานผลการดําเนินการจัดครูเข้าสอนแทนให้ผู้บริหารรับทราบสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
7. ส่งเสริมการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงานทางวิชาการ
8. จัดทําระเบียบ แนวปฏิบัติในการนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงานทางวิชาการ
9. พัฒนาระบบการใช้เครือข่ายการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงานทางวิชาการ
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10. ประเมินผลและนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงานทางวิชาการและนําผลการ
ประเมิน ไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการจัดครูเข้าสอน ประเมินผลและปรับปรุงการจัดกลุ่มการเรียนของครูผู้สอน
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5. งานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
หัวหน้างาน นางอรพินท์ จวงพันธ์
5.1 นางอรพินท์ จวงพันธ์
ครูชํานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
5.2 นายสมพงษ์ ละชั่ว
ครูชํานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
5.3 นางวรรณภา ศรีใสย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กรรมการ
5.4 นายศักดนัย สืบเสน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กรรมการ
5.5 นายภูมิลักษณ์ ใจเรือง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กรรมการ
5.6 นายอานิรุทธิ์ สิงหนาค
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ
5.7 นางสาวประดิษฐ์ พละศักดิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กรรมการ
5.8 นางสุดใจ วงศ์คูณ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กรรมการ
5.9 นางนุชรี เชื้อทองพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กรรมการ
5.10 นางเมตตา พูลสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กรรมการ
5.11 นางจตุพร พรเกียรติคุณ
หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
กรรมการ
5.12 นางศศิร์อร โกศลศิรศักดิ์
หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
กรรมการ
5.13 นางกุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กรรมการ
5.14 นางสาวจารุพร แก้วลา
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
5.15 นางนิตยาภรณ์ ใจเรือง
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
5.16 นางศิริวรรณ สาธุพันธ์
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
5.17 นางสาวรัชชาภรณ์ คําเนตร ครูผู้ช่วย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
5.18 นางสาวอําภา จันทร์ผาย
ครูผู้ช่วย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
5.19 นางสาวขวัญจิต ตรงเที่ยง ครูผู้ช่วย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดในหลักสูตร ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพื่อกําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายรวมทั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการ
3. จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรท้องถิ่นและสาระที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันและระหว่าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม
4. เป็นผู้นําในการนําหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ พรบ.
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2545
5. นิเทศการใช้หลักสูตรของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบประเมินผลหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
และนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
6. ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
7. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ผิดชอบตามความเหมาะสม

32
8. ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
9. ส่งเสริมและให้ความรู้ครูในการจัดทําหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ และให้ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และแผนการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอ
เพียง
10. ส่งเสริมให้ครูจัดเนื้อหา สาระ กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียนทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
11. ส่ ง เสริ ม การนํ า การจั ด บรรยากาศ สิ่ ง แวดล้ อ มและแหล่ ง เรี ย นรู้ ให้ เอื้ อ ต่ อ การจั ด กระบวน
การเรียนรู้
12. ส่งเสริมการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นมามีส่วนร่วม ในการจัด
การเรียนรู้ตามความเหมาะสม
13. กํากับ ติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู ส่งเสริมให้ครูจัด เนื้อหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์
การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และการปฏิบัติจริง การ
ส่งเสริมให้รักการอ่าน และใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง การผสมผสานความรู้ต่าง ๆ ให้สมดุลกัน ปลูกฝังคุณธรรม ค่า
นิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระกิจกรรม ทั้งนี้โดยจัดบรรยากาศและสิ่ง
แวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้และการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่าย ผู้ปก
ครอง ชุมชน ท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม
14. จัดทําเอกสารการติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูและแบบรายงานผลการติดตาม
15. ติดตามการจัดการเรียนการสอน และรายงานผลการติดตามให้ผู้บริหารทราบ
16. จัดประชุมหัวหน้าและรองหัวหน้าระดับทุกเดือน เพื่อกํากับติดตามการดําเนินงาน
17. จัดครูเข้าสอนซ่อมเสริม และติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซ่อมเสริม
18. จัดทําแผนติดตามกิจกรรมการเรียนการสอนซ่อมเสริม
19. นําผลการสอนซ่อมเสริมมาวิเคราะห์และรายงานผลการดําเนินงาน
20. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5.1 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
5.1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1. นางเมตตา พูลสวัสดิ์ ครูชํานาญการพิเศษ/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ประธานกรรมการ
2. นายเทอด เลิศล้ํา ครูชํานาญการพิเศษ/รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
รองประธานกรรมการ
3. นางจรูญศรี ศรีสุธรรม ครูชํานาญการพิเศษ/รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ รองประธานกรรมการ
4. นางนิลบล เงินดี
ครูชํานาญการพิเศษ/พัสดุกลุ่มสาระฯ
กรรมการ
5. นางสาวดอกอ้อ จันทร์สมุทร
ครูชํานาญการพิเศษ/วิชาการกลุ่มสาระฯ กรรมการ
6. นางกุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
7. นางสุรางค์ จันทราภรณ์
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
8. นางจันทร์ทิวา อบทอง
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
9. นายวิชา กิ่งทอง
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
10.นางลัดดาวัลย์ อัมภรัตน์
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
11. นางยุพวรรณ แหล่งหล้าธนาศิริ
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
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12. นางอัญชลี สามสี
13. นายณฤภง ศรีละพล
14. นางสกุลรัตน์ ทองแสน
15. นางสาวดวงพร สะอาด
16. นางสาวอุทัย สิงหาภู

ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

5.1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1. นางวรรณภา ศรีใสย์ ครูชํานาญการพิเศษ/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ประธานกรรมการ
2. นางณัฐกฤตา แก้วโบราณ ครูชํานาญการพิเศษ/รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจารุพร แก้วลา
ครูชํานาญการพิเศษ/พัสดุกลุ่มสาระฯ
กรรมการ
4. นางสาวทิพย์ชริน โพธิ์ทิพย์
ครู/วิชาการกลุ่มสาระ
กรรมการ
5. นางสาวศิวัชญา ศรีทําเลา
ครู/วิชาการกลุ่มสาระ
กรรมการ
6. นายสมพงษ์ ละชั่ว
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
7. นายพลวัตน์ ประเสริฐศรี
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
8. นางธัญรัศม์ ประเสริฐศรี
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
9. นางปรียานุช สงสาร
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
10. นางพิมพ์พักตร์ ไชยเนตร
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
11. นางณัฐกฤตา แก้วโบราณ
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
12. นายทรงเกียรติ คําล้าน
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
13. นางสาวอัจฉริยา อุทธิโท
ครู
กรรมการ
14. นายวัลลภ สุรวิทย์
ครู
กรรมการ
15. นายก่อโชค ต่อนคําสนธิ์
ครู
กรรมการ
16. นางสุภาวดี สมบูรณ์
พนักงานราชการ
กรรมการ
17. นางสาวกิตติยาภรณ์ แน่นดี
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
18. นางสาวสุชาดา อมรสิน
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
19. นางสาวสิวิพรรณ์ บุญอินทร์
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
20. นางสาวศิวัชญา ศรีทําเลา
ครู
กรรมการและเลขานุการ
5.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1. นายศักดนัย สืบเสน
ครูชํานาญการพิเศษ/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนธร ชุปวา ครูชํานาญการพิเศษ/รองหัวหน้าฯ
รองประธานกรรมการ
3. นายเฉลิม บัวสิงห์
ครูชํานาญการพิเศษ/รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
กรรมการ
4. นายสุรพัศ สาธุพันธ์ ครูชํานาญการพิเศษ/พัสดุกลุ่มสาระฯ
กรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ สัตย์ซื่อ ครูชํานาญการพิเศษ/วิชาการกลุ่มสาระ
กรรมการ
6. นางธนาภา คําผุย
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
7. นางสุพัตรา ดาวหน
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
8. นางสมรักษ์ เพชรผา
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
9. นายนุชิต ศุภพินิจ
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
10. นางนฤมล สินธุรัตน์
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
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11. นายอาวิรุทธ์ สีดา
12. นายเดช ผิวอ่อน
13. นางจตุพร พรเกียรติคุณ
14. นายศตภิษัช ไกรษี
15. นางสาวชิดชนก พวงคต
16. นางสาววรรณสา แก้วพวง
17. นางนิออนด์ รอบคอบ
18. นางจงกล บัวสิงห์
19. นางปวีณา สุรําไพ
20. นางศิริวรรณ สาธุพันธ์
21. นางธันยาภัทร์ เธียรทองอินทร์
22. นางนุชญนันท์ ศรเจริญฐิติกุล
23. นายชยพล คําสิงห์
24. นางพัชนีย์ เชื้อชม
25. นายปัญญา พิมพ์หมื่น
26. นางสาวไอยเรศ โดดชัย
27. นางสาววิรยา แก่นคํา
28. นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท
29. นางสาววิมลมาศ มุ่งสิน
30. นางสาวสุธาทิพย์ บุญส่ง

ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครู
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
ครู
ครูชํานาญการพิเศษ
พนักงานราชการ
ครู

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

5.1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1. นายภูมิลักษณ์ ใจเรือง ครูชํานาญการพิเศษ/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ประธานกรรมการ
2. นางวรรธนา บัวแก้ว
ครูชํานาญการพิเศษ/รองหัวหน้าฯ
รองประธานกรรมการ
3. นางสวลี บุญมูล
ครูชํานาญการพิเศษ/พัสดุกลุ่มสาระฯ
กรรมการ
4. นายพรชัย สุปิงคลัด ครู
กรรมการ
5. นางสาวญาณา วาจนสุนทร
ครู
กรรมการ
6. นางสาวทศพร คูณทวี ครูชํานาญการ/วิชาการกลุ่มสาระฯ
กรรมการ
7. นายสุรเกียรติ บัวแก้ว ครูชํานาญการพิเศษ/วิชาการกลุ่มสาระ
กรรมการ
8. นางสาวอําไพวรรณ บุญยิ่ง
ครู
กรรมการ
9. นางภาวิดา ประทุมเวียง
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
10. นายบุญมา เวียงคํา
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
11. นางสาวรัชชาภรณ์ คําเนตร
ครู
กรรมการ
12. นายทศพล ศรีนวล
ครู
กรรมการ
13.นางสาวขวัญจิต ตรงเที่ยง
ครู
กรรมการ
14.นางสาวอําภา จันทร์ผาย
ครู
กรรมการ
15. นางณภัค สิมณี
ครู/วิชาการกลุ่มสาระ
กรรมการ
16. นายวิโรจน์ มั่นธรรม
ครู/วิชาการกลุ่มสาระ
กรรมการ
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17.
18.
19.
20.

นายอัครพงศ์ ณรงค์ชัย
นางสาวเรืองรัตน์ เผ่าภูรี
นายศมา ชินชัย
นางนิตยาภรณ์ ใจเรือง

ครู/วิชาการกลุ่มสาระ
ลูกจ้างประจํา
ครูอัตราจ้าง
ครู/ชํานาญการพิเศษ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

5.1.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1. นายอานิรุทธิ์ สิงหนาค ครูชํานาญการพิเศษ/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ประธานกรรมการ
2. นายสุทธิศักดิ์ มุสิกวัน ครูชํานาญการพิเศษ/รองหัวหน้าฯ
รองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ นาเรือง
ครูชํานาญการพิเศษ/พัสดุกลุ่มสาระฯ
กรรมการ
4. นายทรงเกียรติ จันทราภรณ์
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
5. นายสําราญ เจริญชัย
ครูชํานาญการพิเศษ/วิชาการกลุ่มสาระ กรรมการ
6. นางสาวพนิตนันท์ กุลบุตร
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
7. นายอุดมศักดิ์ สีแสด
ครูชํานาญการ
กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีชยพล สุริยะโชติ
พนักงานราชการ
กรรมการ
9. นางอรทัย สิงหนาค
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
10. นางวาสนา บวกไธสง
ครูอัตราจ้าง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
5.1.6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางสาวประดิษฐ์ พละศักดิ์ ครูชํานาญการพิเศษ/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ประธานกรรมการ
นายดําริห์ ก้อนคํา
ครูชํานาญการพิเศษ/รองหัวหน้าฯ รองประธานกรรมการ
นายกงจักร บัวลา
ครูชํานาญการพิเศษ/พัสดุกลุ่มสาระฯ
กรรมการ
นายฉัฐมะ ทัดเทียม
ครูชํานาญการพิเศษ/วิชาการกลุ่มสาระฯ
กรรมการ
นางเด่นดวง ยศวิจิตร
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
นายกําพล บัวแก้ว
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
นางสาวนพวรรณ เหมือนเอี่ยม ครู
กรรมการ
นายแสงทอง บริสาร
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ

5.1.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. นางสุดใจ วงศ์คูณ
ครูชํานาญการพิเศษ/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ประธานกรรมการ
2. นางสาววิไล อุกาพรหม ครูชํานาญการพิเศษ/รองหัวหน้า
รองประธานกรรมการ
3. ว่าร้อยตรีวชิระวิชญ์ โกศลศิรศักดิ์ ครูชํานาญการ/พัสดุกลุ่มสาระฯ
กรรมการ
4. นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ ครูชํานาญการพิเศษ/วิชาการกลุ่มสาระฯ
กรรมการ
5. นางพรเพ็ญ ทัดเทียม
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
6. นางวริฐา มานะศรีสุริยัน
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
7. นายพัฒนา พานจํานงค์
ครูชํานาญการ
กรรมการ
8. นายสนั่น ศิริกุล
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
9. นางสมใจ คําศรี
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
10. นางอรพิน วงศ์ปัดสา
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
11. นางจรรยา เลิศล้ํา
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
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12. นายสมลักษณ์ พรเกียรติคุณ
ครูชํานาญการพิเศษ
13. นางสาวรัตตินันท์ ศรีทอง
ครูชํานาญการพิเศษ
14. นายวีระชัย พละศักดิ์
ครูชํานาญการพิเศษ
15. นางดารุณี อัมภรัตน์
พนักงานราชการ
16. นายดุริยางค์ ก้อนคํา
พนักงานราชการ
17. นางกนกวรรณ ก้อนคํา
พนักงานราชการ
18. นางสาวจิตตวดี จิตรประเสริฐ พนักงานราชการ
19. นายชัยชนะ โสภา
พนักงานราชการ
20. นายวุฒิพงษ์ พิมพ์พร
พนักงานราชการ
21. นางสาวปรีดา จริยานพิวาทย์ พนักงานราชการ
22. นางพัชรสุดา อ่างมณี
ครูชํานาญการพิเศษ
23. ว่าที่ร.ต.หญิงภรพรรณกรณ์ ก้อนคํา
ครูชํานาญการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

5.1.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1. นางนุชรี เชื้อทองพิทักษ์ ครูชํานาญการพิเศษ/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ประธานกรรมการ
2. นางเรณู คําวงศ์
ครูชํานาญการพิเศษ/รองหัวหน้า รองประธานกรรมการ
3. นางอุดมพร ศรีสําอางค์ ครูชํานาญการพิเศษ/พัสดุกลุ่มสาระฯ
กรรมการ
4. นางอรพินท์ จวงพันธ์
ครูชํานาญการพิเศษ/วิชาการกลุ่มสาระฯ
กรรมการ
5. นางสาวเบญจา สืบเสน ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
6. นางธนพร อาทิเวช
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
7. นางจุฑารัตน์ บุญเรือน ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
8. นางศศิร์อร โกศลศิรศักดิ์ ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
9. นางสมสุข ลาสุนนท์
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
10. นางสาวพิลาศลักษณ์ คงสิม ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
11. นางสาวสมหมาย พูนทา ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
12. นายผดุงศักดิ์ อาทิเวช ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
13. นายสุดเขตต์ สินธุรัตน์ ครูชํานาญการ
กรรมการ
14. นายภรภัทร เจริญธง
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
15. นางรวีวรรณ ดวงโสภา ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
16. นางสาวกุสุมา คชแพทย์ ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
17. นางสาววิลัยภรณ์ เวียงคํา ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
18. Miss Adalin E Barranco ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
19. Mr. Nathan Hudson ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
20. Mr.Nichael S.Bornea ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
21. Mr.Romeo M.Navarro,Jr. ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
22. Mr.Carlvie Jay T.Yuson ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
23. Miss Hycenta Lum
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
24. Miss Rean
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
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25. Miss Ruelyn Q.Femandez ครูอัตราจ้าง
26. นางสุกัญญา แก้วเกาะ
ครู
27. นางสาวฐิติมาตย์ พรหมทา ครูผู้ช่วย

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

5.2 งานห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program/ Mini English Program)
1. นางศศิร์อร โกศลศิรศักดิ์ ครูชํานาญการพิเศษ/หัวหน้างานฯ
ประธานกรรมการ
2. นางนุชรี เชื้อทองพิทักษ์ ครูชํานาญการพิเศษ/รองหัวหน้างานฯ รองประธานกรรมการ
3. นางอรพินท์ จวงพันธ์
ครูชํานาญการพิเศษ/วิชาการ
กรรมการ
4. นางเรณู คําวงศ์
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
5. Mr.Nathan Hudson
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
6. Miss Adalin E Barranco ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
7. Mr.Romio Navarro.jr
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
8. Miss Ruelyn Q.Femandez ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
9. นางสาวสมหมาย พูนทา ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวฐิติมาตย์ พรหมทา
ครูผู้ช่วย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
5.3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (GIFTED)
1. นางกิษรา เทสันตะ
รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ
ประธานกรรมการ
2. นายศักดนัย สืบเสน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รองประธานกรรมการ
3. นางสุดใจ วงศ์คูณ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กรรมการ
4. นางวรรณภา ศรีไสย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กรรมการ
5. นางนุชรี เชื้อทองพิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ
6. นายนุชิต ศุภพินิจ
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
7. นางธนาภา คําผุย
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
8. นางสมรักษ์ เพชรผา
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
9. นายเดช ผิวอ่อน
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
10. นายศตภิษัช ไกรษี
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
11. นางสาวชิดชนก พวงคต
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
12. นางศิริวรรณ สาธุพันธ์
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
13. นางพัชนีย์ เชื้อชม
พนักงานราชการ
กรรมการ
14. นายปัญญา พิมพ์หมื่น
พนักงานราชการ
กรรมการ
15. นางสาวไอยเรศ โดดชัย
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
16. นางสุพัตรา ดาวหน ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์กรรมการและงานส่งเสริมอัจฉริยภาพพิเศษ
17. นายศักดนัย สืบเสน ประธานสาขาวิชาชีววิทยา กรรมการและงานส่งเสริมอัจฉริยภาพพิเศษ
18. นางสาวรัตนธร ชุปวา ประธานสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป กรรมการและงานส่งเสริมอัจฉริยภาพพิเศษ
19. นางจตุพร พรเกียรติคุณ ครูชํานาญการพิเศษ งานพัฒนาหลักสูตรฯ
20. นายวีรวัฒน์ สัตย์ซื่อ
ครูชํานาญการพิเศษ งานทะเบียน วัดผลและประเมินผลฯ
21. นายสุรพัศ สาธุพันธ์
ครูชํานาญการพิเศษ งานกิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ
22. นางนฤมล สินธุรัตน์
ครูชํานาญการพิเศษ งานกิจกรรมนักเรียนและกิจกรรม
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
นางสาววรรณสา แก้วพวง ครูชํานาญการ
งานแนะแนว งานนิเทศการสอน
นายเฉลิม บัวสิงห์
ครูชํานาญการพิเศษ งานวิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้
นางปวีณา สุรําไพ
ครูชํานาญการ
งานพัฒนาห้องปฏิบัติการฯ
นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท ครูชํานาญการพิเศษ งานการเงินและพัสดุ
นางนุชญนันท์ ศรเจริญฐิติกุล ครูชํานาญการพิเศษ งานประชาสัมพันธ์
นางสาวสุธาทิพย์ บุญส่ง
ครู
งานกิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพพิเศษ
นางธันยาภัทร์ เธียรทองอินทร์ ครูชํานาญการพิเศษ งานกิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพพิเศษ
นางนิออนด์ รอบคอบ
ครู
งานห้องสมุดห้องเรียนพิเศษและเลขานุการ

5.4 งานพัฒนาจุดเน้นสถานศึกษา
1. นางอรพินท์ จวงพันธ์
ครูชํานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2. นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
3. นายเฉลิม บัวสิงห์
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
4. นางเมตตา พูลสวัสดิ์
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
5. นางวรรณภา ศรีไสย์
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
6. นายศักดนัย สืบเสน
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
7. นายภูมิลักษณ์ ใจเรือง
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
8. นายอานิรุทธิ์ สิงหนาค
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
9. นางสาวประดิษฐ์ พละศักดิ์
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
10. นางสุดใจ วงศ์คูณ
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
11. นางนุชรี เชื้อทองพิทักษ์
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
12. นางกุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
13. นางจตุพร พรเกียรติคุณ
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
14. นางศศิร์อร โกศลศิรศักดิ์
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
15. นางสาวศิวัชญา ศรีทําเลา
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ขยายผล ให้ความรู้กับบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาตามจุดเน้นของสถานศึกษา 10 จุดเน้น
2. สํารวจและวิเคราะห์คุณภาพผู้เรียน แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ มี
ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย
3. นําผลจากการวิเคราะห์คุณภาพในตัวผู้เรียนที่มีความครอบคลุมในด้านความสามารถและทักษะ
และด้านคุณลักษณะ ไปใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพื่อช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร
4. สรุปรายงานผลการพัฒนา และกรอกข้อมูลตามกําหนดวันที่หน่วยงานต้นสังกัดนัดหมาย
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5.5 งานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
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1.นางกิษรา เทสันตะ
รองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจา สืบเสน
ครูชํานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
3. นางอรพินท์ จวงพันธ์
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
4. นายสมพงษ์ ละชั่ว
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
5. นางเมตตา พูนสวัสดิ์
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
6. นางวรรณภา ศรีไสย์
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
7. นายศักดนัย สืบเสน
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
8. นายภูมิลักษณ์ ใจเรือง
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
9. นายอานิรุทธิ์ สิงหนาค
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
10. นางสาวประดิษฐ์ พละศักดิ์
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
11. นางสุดใจ วงศ์คูณ
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
12. นางนุชรี เชื้อทองพิทักษ์
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
13. นางกุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
14 . นางจตุพร พรเกียรติคุณ
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
15. นางศศิร์อร โกศลศิรศักดิ์
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
16. นายอัครพงศ์ ณรงค์ชัย
ครู
กรรมการและเลขานุการ
17. นายศมา ชินชัย
ครูอัตราจ้าง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
18. นางศิริวรรณ สาธุพันธ์
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาเอกสารการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. วางแผนพัฒนาและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ติดตามและตรวจสอบครูผู้สอนเกี่ยวกับการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการนําแผนการจัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียน
4. สรุปรายงานผลการพัฒนา จัดทํารูปเล่มเพื่อเตรียมการประเมิน
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5.6 งานการศึกษาพิเศษ
1. นางกิษรา เทสันตะ
2. นางอรพินท์ จวงพันธ์
3. นางสาวเบญจา สืบเสน
4. นายสมพงษ์ ละชั่ว
5. นางวรรณภา ศรีไสย์
6. นายศักดนัย สืบเสน
7. นายภูมิลักษณ์ ใจเรือง
8. นายอานิรุทธิ์ สิงหนาค
9. นางสาวประดิษฐ์ พละศักดิ์
10. นางสุดใจ วงศ์คูณ

รองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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11. นางนุชรี เชื้อทองพิทักษ์
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
12. นางกุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
13. นายดิลก คําเพราะ
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
14. นายวิชา กิ่งทอง
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
15. นางลัดดาวัลย์ อัมภรัตน์
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
16. นางจันทร์ทิวา อบทอง
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
17. นางจตุพร พรเกียรติคุณ
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
18. นางศศิร์อร โกศลศิรศักดิ์
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
19. นางสาวจารุพร แก้วลา
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
20. นางเมตตา พูลสวัสดิ์
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
21. นางอัญชลี สามสี
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
22. นางณัฐกฤตา แก้วโบราณ
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
23. นางสาวอําภา จันทร์ผาย
ครูผู้ช่วย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาเอกสารการพัฒนานักเรียนที่บกพร่องทั้ง 9 ประเภท และเตรียมการดําเนินการ
2. คัดกรองนักเรียนที่บกพร่องตามแบบคัดกรอง (KUS-SI) และแบบของกระทรวงศึกษาธิการ
3. สรุปผลการคัดกรองและจัดประเภทของนักเรียนที่มีปัญหา
4. แจ้งผู้ปกครองนักเรียนให้ทราบและเชิญประชุมเพื่อรับทราบแนวนโยบาย
5. วางแผนพัฒนาและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนตามความถนัดรายบุคคลและนํา
เสนอที่ประชุมเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายตามศักยภาพรายบุคคล
6. สรุปรายงานผลการพัฒนาเมื่อสิ้นภาคเรียน
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. งานพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ
หัวหน้างาน นางนุชรี เชื้อทองพิทักษ์
6.1 นางนุชรี เชื้อทองพิทักษ์
ครูชํานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
6.2 นางสาวเบญจา สืบเสน
ครูชํานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
6.3 นางวรรณภา ศรีใสย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กรรมการ
6.4 นายศักดนัย สืบเสน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กรรมการ
6.5 นายภูมิลักษณ์ ใจเรือง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กรรมการ
6.6 นายอานิรุทธิ์ สิงหนาค
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ
6.7 นางสาวประดิษฐ์ พละศักดิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กรรมการ
6.8 นางสุดใจ วงศ์คูณ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กรรมการ
6.9 นางนุชรี เชื้อทองพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กรรมการ
6.10 นางเมตตา พูลสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กรรมการ
6.11 นางจตุพร พรเกียรติคุณ
หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
กรรมการ
6.12 นางศศิร์อร โกศลศิรศักดิ์
หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
กรรมการ
6.13 นางกุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ์ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กรรมการ
6.14 นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
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6.15 นางเรณู คําวงศ์
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
6.16 นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6.17 นางสาวปรีดา จริยานภิวาทย์ พนักงานราชการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างน้อย 6 ประเภท
2. ส่ งเสริ ม ให้ นั ก เรี ย นเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมส่ งเสริ ม การเรี ย นรู้ และส่ งเสริ ม ให้ นั ก เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว ม
ในการวางแผน การแก้ปัญหา
3. จัดบรรยากาศทางวิชาการอย่างน้อย 5 ประเภท และตกแต่งบอร์ดงานวิชาการให้ทันสมัยและ
สวยงาม
4. ส่งเสริมการจัดบรรยากาศวิชาการและส่งเสริมให้นักเรียนนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดกระบวน
การเรียนรู้
5. ส่งเสริมการพัฒนาครูด้านวิชาการ อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
6. สํารวจความต้องการ ความจําเป็น และดําเนินการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง
7. ประเมินผลการดําเนินงาน และนําผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7. งานการวัดและประเมินผลการเรียน หัวหน้างาน นายสมพงษ์ ละชั่ว
7.1 นายสมพงษ์ ละชั่ว
ครูชํานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
7.2 นางสาวขวัญจิต ตรงเที่ยง
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
7.3 นางสาวอําภา จันทร์ผาย
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
7.4 นางนุสรา เงานอ
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
7.5 นางสาวปรีดา จริยานภิวาทย์
พนักงานราชการ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. จัดทําแผน โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานวัดผลและประเมินผลการเรียน
2. การดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียน
3. การสร้างและปรับปรุงเครื่องมือการวัดผลการเรียน
4. การจัดให้มีเอกสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน
5. การดําเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียน
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
เจ้าหน้าที่วัดผลระดับชั้น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1. นายศักดนัย สืบเสน
2. นางสาวรัตนธร ชุปวา
3. ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.1
4. ครูผู้สอนระดับชั้น ม.1
5.นางสาววิมลมาศ มุ่งสิน

ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
พนักงานราชการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
1. นางนุชญนันท์ ศรเจริญฐิติกุล ครูชํานาญการพิเศษ
2. นางสุกัญญา แก้วเกาะ
ครูชํานาญการ
3. ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม. 2
4. ครูผู้สอนระดับชั้น ม.2
5. นางสาวขวัญจิต ตรงเที่ยง
ครูผ้ชู ่วย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1. นางวรรณภา ศรีใสย์
2. นางนิตยาภรณ์ ใจเรือง
3. นายอัครพงศ์ ณรงค์ชัย
4. ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.3
5. ครูผู้สอนระดับชั้น ม.3
6. นางสาวรัชชาภรณ์ คําเนตร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1. นายเฉลิม บัวสิงห์
2. นางสาวสุธาทิพย์ บุญส่ง
3. ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.4
4. ครูผู้สอนระดับชั้น ม.4
5. นางสาวอําภา จันทร์ผาย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
1. นางสาววรรณสา แก้วพวง
2. นางสาวญาณา วาจนสุนทร
3. ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.5
4. ครูผู้สอนระดับชั้น ม.5
5. นางสาวศิวัชญา ศรีทําเลา

ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครู
ครูผู้ช่วย
ครูชํานาญการพิเศษ
ครู
ครูผู้ช่วย
ครูชํานาญการ
ครู
ครู

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1. นางสุรจรรยา ละชั่ว
ครูชํานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2. ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.6
กรรมการ
3. ครูผู้สอนระดับชั้น ม.6
กรรมการ
4. นายศมา ชินชัย
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
5. นายก่อโชค ต่อนคําสนธิ์
ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. กําหนดวิธีการสร้างเครื่องมือการวัดผลการเรียน จัดทําเอกสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการวัดผลการ
เรียน
2. พัฒนาระบบ การวิเคราะห์และปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลการเรียนทุกกลุ่มสาระ
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3. ดําเนินการจัดทําคลังข้อสอบ การจัดเก็บข้อสอบและเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ อย่างเป็นระบบทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
4. นําเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินการเกี่ยวกับการวัดผลการเรียน
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. จัดทําและตรวจสอบเอกสาร ปพ.1, ปพ.7 และเอกสารรับรองอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับชั้น
ที่รับผิดชอบ
7. รวบรวมผลสอบปลายภาค แบบประเมินผลการเรียนในระดับชั้นที่รับผิดชอบ นําเสนอผู้อํานวยการเพื่อ
ขออนุมัติ ประกาศผลสอบและแยกชั้นเรียนให้ครูที่ปรึกษา นําไปจัดทํา ปพ.6
8. ดําเนินการเกี่ยวกับการแก้ 0 ,ร,มส
9. รวบรวมผลการสอบแก้ตัวนําเสนอผู้อํานวยการเพื่อขออนุมัติ และประกาศผล ในระดับชั้นที่รับผิดชอบ
ให้เป็นปัจจุบัน
10. สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของครูผู้สอนแต่ละคนต่อรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ เพื่อ
หาจุดพัฒนา
11. รวบรวมสถิติเกี่ยวกับการวัดผล ประเมินผล เช่นสถิตินักเรียนที่สอบไม่ผ่าน สถิติการสอบแก้ตัว
12. จัดระบบการเก็บเอกสาร การทําลายเอกสาร ระเบียบคําสั่งงานวัดผล ให้สะดวกในการค้นหา
และปลอดภัย
13. ร่วมมือกับกลุ่มสาระวิชาในการวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ
14. ตรวจสอบ ปพ. 5 ของกลุ่มสาระวิชาต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย และสรุปผลการ ตรวจสอบต่อรองผู้
อํานวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ เพื่อพัฒนา
15. เป็นเลขานุการร่วมกับหัวหน้าระดับชั้นและครูผู้สอนตรวจสอบคะแนนและผลการเรียน
ในปพ. 5 ในระดับชั้นที่รับผิดชอบ
16. ดูแลกํากับการตรวจข้อสอบโดยใช้เครื่องตรวจคําตอบ
17. สอนและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
18. ให้บริการในการจัดทําเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)และประกาศนียบัตร(ปพ.2)
มีหน้าที่และความรับผิดชอบของครูที่ปรึกษา
1. เป็นกรรมการในการตรวจสอบผลการเรียนและความถูกต้องของเอกสาร ปพ.1 , ปพ.6
2. ตรวจสอบและผลการเรียนใน ปพ. 5, ปพ.6 ให้ถูกต้องและแจ้งให้ครูผู้สอนแก้ไข
3. รวบรวมข้อมูลผลการตรวจสอบให้หัวหน้างาน GPA/PR ที่ฝ่ายบริหารงานวิชาการเพื่อ พัฒนางาน
4. จัดทําเอกสาร ปพ.6 ให้กับนักเรียนในชั้นที่ปรึกษาเพื่อนักเรียนจะนําไปให้ผู้ปกครองรับทราบ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบของครูผู้สอนระดับชั้น
1. ร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบคะแนน ผลการเรียน ใน ปพ. 5 ในเครื่องคอมพิวเตอร์
2. ตรวจสอบความถูกต้องรายวิชา รหัสวิชา สาระพื้นฐาน สาระเพิ่มเติม ค่าน้ําหนัก หน่วยกิต และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คะแนนเฉลี่ยของนักเรียน เพื่อนําไปลงในเอกสาร ปพ. 6
3. รวบรวมข้อมูลผลการตรวจสอบให้หัวหน้างาน GPA/PR ที่ฝ่ายบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนางาน
4. ดําเนินการวัดผลและลงคะแนนให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง
5. ส่ง ปพ. 5 (ตรวจสอบในเครื่องคอมพิวเตอร์) ที่หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา และนําส่งฝ่ายบริหารงานวิชา
การตรวจสอบในสัปดาห์แรกของเดือน ทุกเดือน
6. ลงคะแนนตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ให้ครบทุกหน่วยการเรียนรู้
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7. รายงานปัญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเรียน ให้รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
รับทราบเพื่อหาแนวทาง ปรับปรุงแก้ไข
8. ติดตาม ดําเนินการแก้ 0 ร มส. ให้กับนักเรียน
9. ศึกษาหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร และระเบียบการวัดและประเมินผลของโรงเรียนและปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด
8. งานทะเบียนนักเรียน
หัวหน้างาน นางเรณู คําวงศ์
8.1 นางเรณู คําวงศ์
ครูชํานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
8.2 นางนุชรี เชื้อทองพิทักษ์
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
8.3 นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
8.4 นางสาวปรีดา จริยานภิวาทย์
พนักงานราชการ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. รับแผนการจัดชั้นเรียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแผนการรับนักเรียน 3 ปีการศึกษา
2. ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนใหม่ในเขตพื้นที่บริการและนอกเขตพื้นที่บริการ
3. จัดทําเอกสารการรับสมัครประกอบใบสมัคร,คู่มือและจัดส่งโรงพิมพ์
4. รับสมัครนักเรียน โดยใช้สัดส่วนที่เหมาะสม
5. วางแผนดําเนินการคัดเลือกนักเรียน และจัดทําข้อสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียน
6. ประกาศผลสอบและนัดหมายการรายงานตัวนักเรียนและมอบตัว
7. จัดทําเอกสารดําเนินการมอบตัวนักเรียน และวางแผนการดําเนินการเพื่อชี้แจงครูทราบ
8. เก็บเอกสารรับมอบตัวนักเรียนให้เป็นระบบและปลอดภัย
9. จัดชั้นเรียนให้เหมาะสม ตามแผนการรับนักเรียน
10. จัดปฐมนิเทศนักเรียน
11. จัดทําแผนดําเนินงานทะเบียนนักเรียน
12. จัดทําทะเบียนนักเรียนและให้เลขประจําตัวนักเรียน (ม.1 ม.4 และนักเรียนย้ายเข้า-ย้ายออก)
13. จัดทําแบบฟอร์ม แบบคําร้องต่างๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน
14. จัดทําสถิติในการรับ - จําหน่ายนักเรียน
15. จัดทําสถิติจํานวนนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน
16. จัดทําใบลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคเรียน
17. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง
18. จัดระบบการเก็บ รักษาเอกสาร การทําลายเอกสาร ระเบียบคําสั่งงานทะเบียนนักเรียนให้สะดวก
ในการค้นหาและปลอดภัย
19. ให้ บ ริการในการจั ดทํ าเอกสาร ปพ. 1, ปพ.2, ปพ.3 และใบประกาศนี ยบั ต รสํ าหรับ นั กเรีย น
ที่จบหลักสูตรแล้ว
20. จัดทําบัตรประจําตัวนักเรียนให้ครบทุกคน
21. จัดทําเอกสารแจ้งครูที่ปรึกษา ,ครูผู้สอน ในกรณีที่มีนักเรียนย้ายออกและเข้าใหม่
22. ตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนักเรียนที่จบการศึกษา
23. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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9. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หัวหน้างาน นางกุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ
9.1 คณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. นางกุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ
ครูชํานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2. นายสุดเขตต์ สินธุรัตน์
ครูชํานาญการ
กรรมการ
3. นางนฤมล สินธุรัตน์
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวสิวิพรรณ์ บุญอินทร์
ครูอัตราจ้าง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. กําหนดนโยบายว่าด้วยงานกิจการลูกเสือ/เนตรนารี ยุวกาชาด และ ผู้บําเพ็ญประโยชน์
2. กํากับ ติดตาม ดูแล การปฏิบัติงานลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด และ ผู้บําเพ็ญประโยชน์ ให้เป็นไป
ตามนโยบาย
3. สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารงานลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และ ผู้บําเพ็ญประโยชน์ ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
4. ให้คําแนะนําในการแก้ไขปัญ หาติดตาม / ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานของบุคลากรที่
สังกัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และ ผู้บําเพ็ญประโยชน์
5. เยี่ยมชม ให้คําแนะนําการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด และ ผู้บําเพ็ญประโยชน์ ในคาบ
กิจกรรม
6. กํากั บ ติด ตาม ดูแลกิจกรรมลดเวลาเรีย น เพิ่ มเวลารู้ให้ เป็ น ไปตามนโยบายและรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน
9.2 คณะกรรมการบริหารงานลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประกอบด้วย
1. นายเดชชัย ดวงแสง
ผู้อํานวยการลูกเสือโรงเรียนกันทรารมณ์
2. นายประดิษฐ์ ทองเกลี้ยง
รองผู้อํานวยการลูกเสือโรงเรียนกันทรารมณ์
3. นายทรงพล นนทา
รองผู้อํานวยการลูกเสือโรงเรียนกันทรารมณ์
4. นายภูมิลักษณ์ ใจเรือง
หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
5. นายภูมิลักษณ์ ใจเรือง
ผู้กํากับกลุ่มลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ กลุ่มที่ 1
6. นายอานิรุทธิ์ สิงหนาค
ผู้กํากับกลุ่มลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ กลุ่มที่ 2
7. นายแสงทอง บริสาร
ผู้กํากับกลุ่มลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ กลุ่มที่ 3
8. นายสําราญ เจริญชัย
กรรมการและเลขานุการกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
หน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. กําหนดนโยบายว่าด้วยงานกิจการลูกเสือ
2. กํากับ ติดตาม ดูแล การปฏิบัติงานลูกเสือ ให้เป็นไปตามนโยบาย
3. สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารงานลูกเสือ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
4. ให้คําแนะนําในการแก้ไขปัญหา ติดตาม / ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานของบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง
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9.2.1 ผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
ประกอบด้วย
ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ กลุ่มที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1. นายภูมิลักษณ์ ใจเรือง
ครูชํานาญการพิเศษ
ผู้กํากับกลุ่มลูกเสือ
2. นางสาวทศพร คูณทวี
ครู
รองผู้กํากับกลุ่มลูกเสือ
3. นายฉัฐมะ ทัดเทียม
ครูชํานาญการพิเศษ
ผู้กํากับลูกเสือกอง 1
4. นายทรงเกียรติ คําล้าน
ครูชํานาญการพิเศษ
รองผู้กํากับลูกเสือกอง 1
5. นายวิชา กิ่งทอง
ครูชํานาญการพิเศษ
ผู้กํากับลูกเสือกอง 2
6. นายศมา ชินชัย
ครูอัตราจ้าง
รองผู้กํากับลูกเสือกอง 2
7. นายนุชิต ศุภพินิจ
ครูชํานาญการพิเศษ
ผู้กํากับลูกเสือกอง 3
8. นางสาวนพวรรณ เหมือนเอี่ยม ครู
รองผู้กํากับลูกเสือกอง 3
9. นายสมศักดิ์ นาเรือง
ครูชํานาญการพิเศษ
ผู้กํากับลูกเสือกอง 4
10. นางวาสนา บวกไธสง
ครูอัตราจ้าง
รองผู้กํากับลูกเสือกอง 4
11. นายอาวิรุทธ์ สีดา
ครูชํานาญการพิเศษ
ผู้กํากับลูกเสือกอง 5
12. นายอัครพงศ์ ณรงค์ชัย
ครู
รองผู้กํากับลูกเสือกอง 5
13. นางสวลี บุญมูล
ครูชํานาญการพิเศษ
ผู้กํากับลูกเสือกอง 6
14. นายวิโรจน์ มั่นธรรม
ครู
รองผู้กํากับลูกเสือกอง 6
15. นายทศพล ศรีนวล
ครู
รองผู้กํากับลูกเสือกอง 6
16. นางสมสุข ลาสุนนท์
ครูชํานาญการพิเศษ
ผู้กํากับกลุ่มเนตรนารี
17. นางนุชญนันท์ ศรเจริญฐิติกุล ครูชํานาญการพิเศษ
ผู้กํากับเนตรนารีกอง 1
18. นางสาวไอยเรศ โดดชัย
ครูอัตราจ้าง
รองผู้กํากับเนตรนารีกอง 1
19. นางอุดมพร ศรีสําอางค์
ครูชํานาญการพิเศษ
ผู้กํากับเนตรนารีกอง 2
20. นางสาวกุสุมา คชแพทย์
ครูอัตราจ้าง
รองผู้กํากับเนตรนารีกอง 2
9.2.2 ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
1. นายอานิรุทธิ์ สิงหนาค
2. นายสมลักษณ์ พรเกียรติคุณ
3. นางเด่นดวง ยศวิจิตร
4. นางปรียานุช สงสาร
5. นายสําราญ เจริญชัย
6. นายอุดมศักดิ์ สีแสด
7. นายบุญมา เวียงคํา
8. นายไมตรี ศรีแก้ว
9. นายเฉลิม บัวสิงห์
10. นายพัฒนา พานจํานงค์
11. นางสาวประดิษฐ์ พละศักดิ์
12. ว่าที่ร้อยตรีชยพล สุริยะโชติ
13. นายสนั่น ศิริกุล

กลุ่มที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ครูชํานาญการพิเศษ
ผู้กํากับกลุ่มลูกเสือ
ครูชํานาญการพิเศษ
รองผู้กํากับกลุ่มลูกเสือ
ครูชํานาญการพิเศษ
ผู้กํากับลูกเสือกอง 1
ครูชํานาญการพิเศษ
รองผู้กํากับลูกเสือกอง 1
ครูชํานาญการพิเศษ
ผู้กํากับลูกเสือกอง 2
ครูชํานาญการ
รองผู้กํากับลูกเสือกอง 2
ครูชํานาญการพิเศษ
ผู้กํากับลูกเสือกอง 3
ครูชํานาญการพิเศษ
รองผู้กํากับลูกเสือกอง 3
ครูชํานาญการพิเศษ
ผู้กํากับลูกเสือกอง 4
ครูชํานาญการ
รองผู้กํากับลูกเสือกอง 4
ครูชํานาญการพิเศษ
ผู้กํากับลูกเสือกอง 5
พนักงานราชการ
รองผู้กํากับลูกเสือกอง 5
ครูชํานาญการพิเศษ
ผู้กํากับลูกเสือกอง 6
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14. นายสมพงษ์ ละชั่ว
15. นางสาวอุทัย สิงหาภู
16. นางสาวพิลาศลักษณ์ คงสิม
17. นายพลวัตน์ ประเสริฐศรี
18. นางสาววิมลมาศ มุ่งสิน
19. นางธัญรัศม์ ประเสริฐศรี
20. นางสาวฐิติมาตย์ พรหมทา

ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
พนักงานราชการ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูผู้ช่วย

รองผู้กํากับลูกเสือกอง 6
รองผู้กํากับลูกเสือกอง 6
ผู้กํากับกลุ่มเนตรนารี
ผู้กํากับเนตรนารีกอง 1
รองผู้กํากับเนตรนารีกอง 1
ผู้กํากับเนตรนารีกอง 2
รองผู้กํากับเนตรนารีกอง 2

9.2.3 ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ กลุ่มที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1. นายแสงทอง บริสาร
ครูชํานาญการพิเศษ
ผู้กํากับกลุ่มลูกเสือ
2. นายทรงเกียรติ จันทราภรณ์
ครูชํานาญการพิเศษ
รองผู้กํากับกลุ่มลูกเสือ
3. นางอรพิน วงศ์ปัดสา
ครูชํานาญการพิเศษ
ผู้กํากับลูกเสือกอง 1
4. นายสุรเกียรติ บัวแก้ว
ครูชํานาญการพิเศษ
รองผู้กํากับลูกเสือกอง 1
5. นายดิลก คําเพราะ
ครูชํานาญการพิเศษ
ผู้กํากับลูกเสือกอง 2
6. นางกนกวรรณ ก้อนคํา
พนักงานราชการ
รองผู้กํากับลูกเสือกอง 2
7. นายวีรวัฒน์ สัตย์ซื่อ
ครูชํานาญการพิเศษ
ผู้กํากับลูกเสือกอง 3
8. นางระวีวรรณ ดวงโสภา
ครูชํานาญการพิเศษ
รองผู้กํากับลูกเสือกอง 3
9. นายภรภัทธ เจริญธง
ครูชํานาญการพิเศษ
ผู้กํากับลูกเสือกอง 4
10. นายก่อโชค ต่อนคําสนธิ์
ครูผู้ช่วย
รองผู้กํากับลูกเสือกอง 4
11. นายสุรพัศ สาธุพันธ์
ครูชํานาญการพิเศษ
ผู้กํากับลูกเสือกอง 5
12. นางสาวดวงพร สะอาด
ครูชํานาญการพิเศษ
รองผู้กํากับลูกเสือกอง 5
13. นายชยพล คําสิงห์
ครูชํานาญการพิเศษ
ผู้กํากับลูกเสือกอง 6
14. นายศตภิษัช ไกรษี
ครูชํานาญการพิเศษ
รองผู้กํากับลูกเสือกอง 6
15. นางจุฑารัตน์ บุญเรือน
ครูชํานาญการพิเศษ
ผู้กํากับกลุ่มเนตรนารี
16. นายกงจักร บัวลา
ครูชํานาญการพิเศษ
รองผู้กํากับกลุ่มเนตรนารี
17. นางธันยาภัทร์ เธียรทองอินทร์ ครูชํานาญการพิเศษ
ผู้กํากับเนตรนารีกอง 1
18. นางปวีณา สุรําไพ
ครูชํานาญการ
รองผู้กํากับเนตรนารีกอง 1
19. นางพัชรสุดา อ่างมณี
ครูชํานาญการ
ผู้กํากับเนตรนารีกอง 2
20. นางสาววรรณสา แก้วพวง
ครูชํานาญการ
รองผู้กํากับเนตรนารีกอง 2
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. ปฏิบัติงานและดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับลูกเสือ – เนตรนารี ในกลุ่มหรือกองที่รับผิดชอบ
ให้เป็นไปตามนโยบาย และมติกรรมการบริหารงานลูกเสือ – เนตรนารี
2. ดําเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือ–เนตรนารี ให้เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษาและดําเนินการวัดและ
ประเมินผลตามรายงานผลการเรียนตามเวลาที่กําหนด
3. ประสานงานกับคณะกรรมการอื่น ๆ เพื่อพัฒนางานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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9.3 คณะกรรมการบริหารงานยุวกาชาด
1. นายเดชชัย ดวงแสง
ผู้อํานวยการโรงเรียน
นายกหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนกันทรารมณ์
2. นางกิษรา เทสันตะ
รองผู้อํานวยการโรงเรียน รองนายกหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนกันทรารมณ์
3. นางอรพินท์ จวงพันธ์ ครูชํานาญการพิเศษ
ผู้นํากลุ่มยุวกาชาดโรงเรียนกันทรารมณ์
4. นางภาวิดา ประทุมเวียง ครูชํานาญการพิเศษ
รองผู้นํากลุ่มยุวกาชาดโรงเรียนกันทรารมณ์
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. กําหนดนโยบายว่าด้วยกิจกรรมยุวกาชาดโรงเรียนกันทรารมณ์
2. กํากับ ดูแล การปฏิบัติงานของกิจกรรมยุวกาชาด ให้เป็นไปตามนโยบาย
3. สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารงานของกิจกรรมยุวกาชาด
4. ให้คําแนะนํา แก้ไขปัญหา และติดตาม ประเมินผล รายงานการปฏิบัติงาน
9.3.1 กลุ่มยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1. นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท
ครูชํานาญการพิเศษ
2. นางเรณู คําวงศ์
ครูชํานาญการพิเศษ
3. นางจันทร์ทิวา อบทอง
ครูชํานาญการพิเศษ
4. นางสุดใจ วงศ์คูณ
ครูชํานาญการพิเศษ
5. นางสาวรัตตินันท์ ศรีทอง
ครูชํานาญการพิเศษ
6. นางสาวชิดชนก พวงคต
ครูชํานาญการพิเศษ
7. นางสาวศิวัชญา ศรีทําเลา
ครู
8. นางสาวทิพย์ชริน โพธิ์ทิพย์ ครู
9. นางดารุณี อัมภรัตน์
พนักงานราชการ
10. นางสาวจิตตวดี จิตรประเสริฐ พนักงานราชการ
11. นายปัญญา พิมพ์หมื่น
พนักงานราชการ
12. นางสุภาวดี สมบูรณ์
พนักงานราชการ

หัวหน้าผู้นํากลุ่มยุวกาชาด
รองหัวหน้าผู้นํากลุ่มยุวกาชาด
ผู้นํากลุ่มยุวกาชาด
ผู้นํากลุ่มยุวกาชาด
ผู้นํากลุ่มยุวกาชาด
ผู้นํากลุ่มยุวกาชาด
ผู้นํากลุ่มยุวกาชาด
ผู้นํากลุ่มยุวกาชาด
ผู้นํากลุ่มยุวกาชาด
ผู้นํากลุ่มยุวกาชาด
ผู้นํากลุ่มยุวกาชาด
ผู้นํากลุ่มยุวกาชาด

9.3.2 กลุ่มยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
1. นางสุกัญญา แก้วเกาะ
ครู
2. นางอรพินท์ จวงพันธ์
ครูชํานาญการพิเศษ
3. นางสุรางค์ จันทราภรณ์
ครูชํานาญการพิเศษ
4. นางสาวเบญจา สืบเสน
ครูชํานาญการพิเศษ
5. นางภาวิดา ประทุมเวียง
ครูชํานาญการพิเศษ
6. นางกุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ ครูชํานาญการพิเศษ
7. นางอัญชลี สามสี
ครูชํานาญการพิเศษ
8. นางสกุลรัตน์ ทองแสน
ครูชํานาญการพิเศษ
9. นางจงกล บัวสิงห์
ครูชํานาญการพิเศษ
10. นางสาวสุธาทิพย์ บุญส่ง
ครู
11. นางสาวเรืองรัตน์ เผ่าภูรี
ลูกจ้างประจํา
12. นางสาววิลัยภรณ์ เวียงคํา
ครูอัตราจ้าง

หัวหน้าผู้นํากลุ่มยุวกาชาด
รองหัวหน้าผู้นํากลุ่มยุวกาชาด
ผู้นํากลุ่มยุวกาชาด
ผู้นํากลุ่มยุวกาชาด
ผู้นํากลุ่มยุวกาชาด
ผู้นํากลุ่มยุวกาชาด
ผู้นํากลุ่มยุวกาชาด
ผู้นํากลุ่มยุวกาชาด
ผู้นํากลุ่มยุวกาชาด
ผู้นํากลุ่มยุวกาชาด
ผู้นํากลุ่มยุวกาชาด
ผู้นํากลุ่มยุวกาชาด
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13. นางสาวอัจฉริยา อุทธิโท
14. นางสาวรัชชาภรณ์ คําเนตร
15. นางสาวอําไพวรรณ บุณยิ่ง

ครู
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

ผู้นํากลุ่มยุวกาชาด
ผู้นํากลุ่มยุวกาชาด
ผู้นํากลุ่มยุวกาชาด

9.3.3 กลุ่มยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1. นางนิลบล เงินดี
ครูชํานาญการพิเศษ
หัวหน้าผู้นํากลุ่มยุวกาชาด
2. นางพรเพ็ญ ทัดเทียม
ครูชํานาญการพิเศษ
รองหัวหน้าผู้นํากลุ่มยุวกาชาด
3. นางสาวรัตนธร ชุปวา
ครูชํานาญการพิเศษ
ผู้นํากลุ่มยุวกาชาด
4. นางสาววิไล อุกาพรหม
ครูชํานาญการพิเศษ
ผู้นํากลุ่มยุวกาชาด
5. นางวรรณภา ศรีใสย์
ครูชํานาญการพิเศษ
ผู้นํากลุ่มยุวกาชาด
6. นางสุพัตรา ดาวหน
ครูชํานาญการพิเศษ
ผู้นํากลุ่มยุวกาชาด
7. นางยุพวรรณ แหล่งหล้าธนาศิริ ครูชํานาญการพิเศษ
ผู้นํากลุ่มยุวกาชาด
8. นางวริฐา มานะศรีสุริยัน
ครูชํานาญการพิเศษ
ผู้นํากลุ่มยุวกาชาด
9. นายศักดนัย สืบเสน
ครูชํานาญการพิเศษ
ผู้นํากลุ่มยุวกาชาด
10. นางธนาภา คําผุย
ครูชํานาญการพิเศษ
ผู้นํากลุ่มยุวกาชาด
11. นางสาวจารุพร แก้วลา
ครูชํานาญการพิเศษ
ผู้นํากลุ่มยุวกาชาด
12. นางณภัค สิมณี
ครู
ผู้นํากลุ่มยุวกาชาด
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. ปฏิบัติงานและดําเนินกิจกรรมยุวกาชาดในกลุ่มที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบาย
2. จัดกิจกรรมยุวกาชาด ให้เป็นไปตามหลักสูตรและดําเนิน การวัดและประเมินผลการเรียนและตัดสิน
ผลการเรียน
3. ประสานงานกับคณะกรรมการอื่น ๆ เพื่อพัฒนางานตามที่ได้รับมอบหมายให้ดียิ่งขึ้น
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
9.4 คณะกรรมการบริหารงานผู้บําเพ็ญประโยชน์
1. นายเดชชัย ดวงแสง ผู้อํานวยการโรงเรียน
ผู้ตรวจการผู้บําเพ็ญประโยชน์โรงเรียนกันทรารมณ์
2. นายภาคภูมิ ทวีชัย รองผู้อํานวยการโรงเรียน ผู้ช่วยผู้ตรวจการผู้บําเพ็ญประโยชน์ ฯ
3. นางนฤมล สินธุรัตน์
ครูชํานาญการพิเศษ หัวหน้าผู้บําเพ็ญประโยชน์โรงเรียนกันทรารมณ์
4. นางณัฐกฤตา แก้วโบราณ ครูชํานาญการพิเศษ หัวหน้าหมวดผู้บําเพ็ญประโยชน์ ระดับ ม. 1
5. นางลัดดาวัลย์ อัมภรัตน์ ครูชํานาญการพิเศษ หัวหน้าหมวดผู้บําเพ็ญประโยชน์ ระดับ ม. 2
6. นางเมตตา พูลสวัสดิ์
ครูชํานาญการพิเศษ หัวหน้าหมวดผู้บําเพ็ญประโยชน์ ระดับ ม. 3
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. กําหนดนโยบายว่าด้วยกิจกรรมผู้บําเพ็ญประโยชน์โรงเรียนกันทรารมณ์
2. กํากับ ดูแล การปฏิบัติงานของกิจกรรมผู้บําเพ็ญประโยชน์ ให้เป็นไปตามนโยบาย
3. สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารงานของกิจกรรมผู้บําเพ็ญประโยชน์
4. ให้คําแนะนํา แก้ไขปัญหา และติดตาม ประเมินผล รายงานการปฏิบัติงานหัวหน้า หัวหน้าหมวด ผู้ช่วย
หัวหน้าหมวดผู้บําเพ็ญประโยชน์
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9.4.1 หมวดผู้บําเพ็ญประโยชน์ ระดับ 1 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1)
1. นางณัฐกฤตา แก้วโบราณ ครูชํานาญการพิเศษ หัวหน้าหมวดผู้บําเพ็ญประโยชน์ ระดับ 1
2. นางสุรจรรยา ละชั่ว ครูชํานาญการพิเศษ ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บําเพ็ญประโยชน์
3. นางสาวพนิตนันท์ กุลบุตร ครูชํานาญการพิเศษ ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บําเพ็ญประโยชน์
4. นางพิมพ์พักต์ ไชยเนตร ครูชํานาญการพิเศษ ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บําเพ็ญประโยชน์
5. นางสมรักษ์ เพชรผา ครูชํานาญการพิเศษ ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บําเพ็ญประโยชน์
6. นางสาวลิขิต ศิริบูรณ์ ครูชํานาญการพิเศษ
ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บําเพ็ญประโยชน์
7. นางสาววิรยา แก่นคํา
ครู
ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บําเพ็ญประโยชน์
8. นางสาวขวัญจิต ตรงเที่ยง
ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บําเพ็ญประโยชน์
9. นางสาวอําภา จันทร์ผาย
ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บําเพ็ญประโยชน์
10. นางสาวสุชาดา อมรสิน ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บําเพ็ญประโยชน์
11. นางสาวกิตติยาภรณ์ แน่นดี พนักงานราชการ ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บําเพ็ญประโยชน์
9.4.2 หมวดผู้บําเพ็ญประโยชน์ ระดับ 2 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 )
1. นางลัดดาวัลย์ อัมภรัตน์ ครูชํานาญการพิเศษ หัวหน้าหมวดผู้บําเพ็ญประโยชน์ ระดับ 2
2. นางนุชรี เชื้อทองพิทักษ์
ครูชํานาญการพิเศษ ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บําเพ็ญประโยชน์
3. นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ ครูชํานาญการพิเศษ ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บําเพ็ญประโยชน์
4. นางนฤมล สินธุรัตน์
ครูชํานาญการพิเศษ
ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บําเพ็ญประโยชน์
5. นายสุดเขตต์ สินธุรัตน์
ครูชํานาญการ
ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บําเพ็ญประโยชน์
6. นางพรทิพย์ นาเรือง
ครูชํานาญการพิเศษ
ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บําเพ็ญประโยชน์
7. นางศิริวรรณ สาธุพันธ์ ครูชํานาญการพิเศษ
ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บําเพ็ญประโยชน์
8. นางนิตยาภรณ์ ใจเรือง ครูชํานาญการพิเศษ
ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บําเพ็ญประโยชน์
9. นางนิออนด์ รอบคอบ
ครู
ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บําเพ็ญประโยชน์
10. นางพัชนีย์ เชื้อชม
พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บําเพ็ญประโยชน์
11. นางสาวญาณา วาจนสุนทร ครู
ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บําเพ็ญประโยชน์
12. นางสาวสิวิพรรณ์ บุญอินทร์ ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บําเพ็ญประโยชน์
9.4.3 หมวดผู้บําเพ็ญประโยชน์ ระดับ 3 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 )
1. นางเมตตา พูลสวัสดิ์ ครูชํานาญการพิเศษ
หัวหน้าหมวดผู้บําเพ็ญประโยชน์ระดับ 3
2. นางวรรธนา บัวแก้ว ครูชํานาญการพิเศษ
ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บําเพ็ญประโยชน์
3. นางสมใจ คําศรี
ครูชํานาญการพิเศษ
ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บําเพ็ญประโยชน์
4. นางอรทัย สิงหนาค ครูชํานาญการพิเศษ
ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บําเพ็ญประโยชน์
5. นายเทอด เลิศล้ํา ครูชํานาญการพเศษ
ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บําเพ็ญประโยชน์
6. นางจรรยา เลิศล้ํา ครูชํานาญการพิเศษ
ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บําเพ็ญประโยชน์
7. นางจตุพร พรเกียรติคุณ ครูชํานาญการพิเศษ
ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บําเพ็ญประโยชน์
8. นางศศิร์อร โกศลศิรศักดิ์ ครูชํานาญการพิเศษ
ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บําเพ็ญประโยชน์
9. นางสาวสมหมาย พูนทา ครูชํานาญการพิเศษ
ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บําเพ็ญประโยชน์
10. นางธนพร อาทิเวช ครูชํานาญการพิเศษ
ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บําเพ็ญประโยชน์
11. นายผดุงศักดิ์ อาทิเวช ครูชํานาญการพิเศษ
ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บําเพ็ญประโยชน์
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12. นางจรูญศรี ศรีสุธรรม ครูชํานาญการพิเศษ
ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บําเพ็ญประโยชน์
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. ปฏิบัติงานและดําเนินกิจกรรมผู้บําเพ็ญประโยชน์ในหมวดที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบาย
2. จัดกิจกรรมผู้บําเพ็ญประโยชน์ ให้เป็นไปตามหลักสูตร การวัดและประเมินผล
3. ประสานงานกับคณะกรรมการอื่น ๆ เพื่อพัฒนางานตามที่ได้รับมอบหมายให้ดียิ่งขึ้น
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
9.5 กองบังคับการกรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนกันทรารมณ์ มณฑลทหารบกที่ 25 ประกอบด้วย
9.5.1 ผู้บังคับการกรมนักศึกษาวิชาทหาร
1. นายเดชชัย ดวงแสง
ผู้อํานวยการโรงเรียน
ผู้บังคับการกรมนักศึกษาวิชาทหาร
2. นายประดิษฐ์ ทองเกลี้ยง รองผู้อํานวยการโรงเรียน รองผู้บังคับการกรมนักศึกษาวิชาทหาร
3. นายทรงพล นนทา
รองผู้อํานวยการโรงเรียน รองผู้บังคับการกรมนักศึกษาวิชาทหาร
4. นายภาคภูมิ ทวีชัย
รองผู้อํานวยการโรงเรียน รองผู้บังคับการกรมนักศึกษาวิชาทหาร
5. นางกิษรา เทสันตะ
รองผู้อํานวยการโรงเรียน รองผู้บังคับการกรมนักศึกษาวิชาทหาร
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ของกองบังคับการกรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนกันทรารมณ์ ตลอด
จนข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานของกองบังคับการกรมนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 22
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
9.5.2 ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร
1. นายณฤภง ศรีละพล
ครูชํานาญการพิเศษ
ผู้บังคับกองพัน ฯ
2. นายเดช ผิวอ่อน
ครูชํานาญการพิเศษ
รองผู้บังคับกองพัน ฯ
3. นายดําริห์ ก้อนคํา
ครูชํานาญการพิเศษ
ผู้บังคับกองร้อย (ชั้นปีที่ 1)
4. นางสมสุข ลาสุนนท์
ครูชํานาญการพิเศษ
ผู้บังคับกองร้อย (ชั้นปีที่ 1)
5. นายวัลลภ สุรวิทย์
ครู
ผู้บังคับกองร้อย (ชั้นปีที่ 2)
6. ว่าที่ร.ต.หญิงภรพรรณกรณ์ ก้อนคํา ครูชํานาญการพิเศษ
ผู้บังคับกองร้อย (ชั้นปีที่ 2)
7. นายพรชัย สุปิงคลัด
ครูชํานาญการ
ผู้บังคับกองร้อย (ชั้นปีที่ 2)
8. นายกําพล บัวแก้ว
ครูชํานาญการพิเศษ
ผู้บังคับกองร้อย (ชั้นปีที่ 3)
9. นางสาวดอกอ้อ จันทร์สมุทร ครูชํานาญการพิเศษ
ผู้บังคับกองร้อย (ชั้นปีที่ 3)
10.ว่าที่ ร.ต.วชิระวิชญ์ โกศลศิรศักดิ์ ครูชํานาญการพิเศษ
ผู้บังคับกองร้อย (ชั้นปีที่ 3)
11. นายสุทธิศักดิ์ มุสิกวัน
ครูชํานาญการพิเศษ
ผู้ช่วยผู้บังคับกองพัน ฯ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารในสถานศึกษา
2. ประสานงานและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ให้ดําเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. จัดทําเอกสาร,กํากับ,ติดตาม รวบรวมข้อมูลผลของการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทํา
รายงานต่อไป
4. กํากับดูแลนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันพุธคาบเรียนที่ 7 ทุกสัปดาห์ กิจกรรมคุณ
ธรรมจริยธรรม
5. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
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9.5.3 งานกิจกรรมชุมนุม
1. นางนฤมล สินธุรัตน์
ครูชํานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2. นายสุดเขตต์ สินธุรัตน์
ครูชํานาญการ
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสิวิพรรณ์ บุญอินทร์ ครูอัตราจ้าง
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. วางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรโรงเรียน
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียน
3. สํารวจ และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกเข้ากิจกรรมตามความต้องการ ความสนใจ
และความถนัด
4. ประเมินผลการดําเนินงาน และนําผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
10. งานประเมินผลการดําเนินงานวิชาการ
1. นางกิษรา เทสันตะ
รองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ สาธุพันธ์
ครูชํานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิวัชญา ศรีทําเลา
ครู
กรรมการ
4. นางสาวจารุพร แก้วลา
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
5. นางสุกัญญา แก้วเกาะ
ครู
กรรมการ
6. นางสาวสุธาทิพย์ บุญส่ง
ครู
กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวปรีดา จริยานพิวาทย์
พนักงานราชการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8. นางนุสรา เงานอ
ครูอัตราจ้าง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. จัดให้มีการประเมินผลการดําเนินงานวิชาการเมื่อสิ้นภาคเรียน ในระดับหน่วยงานย่อยภายในโรงเรียน
โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
2. วิเคราะห์ผลการประเมินการดําเนินงานวิชาการ
3. นําผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานวิชาการ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้อํานวยการมอบหมาย
11. งานเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
1. นางวรรณภา ศรีใสย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประธานกรรมการ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ประสานงานกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28มอบหมาย
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้อํานวยการมอบหมาย
12. งานประกันคุณภาพการศึกษา
1. นางกิษรา เทสันตะ
รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ
ประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจา สืบเสน
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
3. นางสุพัตรา ดาวหน
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
กรรมการ
4. นายวีระชัย พละศักดิ์
หัวหน้าฝ่ายบริการ
กรรมการ

53
5. นางพรเพ็ญ ทัดเทียม
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
กรรมการ
6. นางเมตตา พลสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กรรมการ
7. นางวรรณภา ศรีใสย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กรรมการ
8. นายศักดนัย สืบเสน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กรรมการ
9. นายภูมิลักษณ์ ใจเรือง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กรรมการ
10. นายอานิรุทธ์ สิงหนาค
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ
11. นางสาวประดิษฐ์ พละศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กรรมการ
12. นางสุดใจ วงศ์คูณ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กรรมการ
13. นางนุชรี เชื้อทองพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กรรมการ
14. นางกุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐหัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กรรมการ
15. นายดิลก คําเพราะ
หัวหน้างานแนะแนว
กรรมการ
16. นายวิชา กิ่งทอง
หัวหน้างานห้องสมุด
กรรมการ
17. นางจตุพร พรเกียรติคุณ
หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
กรรมการ
18. นางศศิร์อร โกศลศิรศักดิ์ หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
กรรมการ
19. นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ หัวหน้างาน ICT
กรรมการ
20. นางพัชรสุดา อ่างมณี
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
21. นางสาวทิพย์ชริน โพธิ์ทิพย์ ครูชํานาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
22. นางสาวฐิติมาตย์ พรหมทา ครูผู้ช่วย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
23. นางสาววิมลมาศ มุ่งสิน
พนักงานราชการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. วางแผน กรอบงานในการดําเนินงาน
2. วิเคราะห์มาตรฐานประกันคุณภาพภายในและภายนอก
3. มอบหมายบุคลากรรับผิดชอบมาตรฐานการประกันคุณภาพแต่ละมาตรฐาน
4. กํากับดูแลการดําเนินการจัดทําเอกสารและการประเมิน
5. สรุปผลการประเมินแต่ละมาตรฐาน
6. สรุปผลในภาพรวม
7. รายงานผลและเผยแพร่ผลการทํางาน
8. เตรียมการรับการประเมินการประกันคุณภาพภายในและภายนอกตามกําหนดนัดหมาย
9. ปฏิบัติหน้าที่งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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แผนภูมิการบริหารงานฝ่ายบริการโรงเรียนกันทรารมณ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนกันทรารมณ์
นายเดชชัย ดวงแสง

รองผู้อํานวยการฝ่ายบริการ
นายทรงพล นนทา

หัวหน้าฝ่ายบริการ
นายวีระชัย พละศักดิ์

1. กลุ่มงานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
2. กลุ่มงานบริการอาคารเรียน
3. กลุ่มงานบริการห้องเรียน
4. กลุ่มงานบริการห้องบริการ
5. กลุ่มงานบริการห้องพิเศษ
6. กลุ่มงานบริการอาคารประกอบ
7. กลุ่มงานให้บริการน้ําดื่ม
8. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
9. กลุ่มงานสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
10. กลุ่มงานสร้างและเผยแพร่เกียรติประวัติของโรง
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คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายบริการ
1. นายเดชชัย ดวงแสง
ผู้อํานวยการโรงเรียนกันทรารมณ์
ประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ ทองเกลี้ยง รองผู้อํานวยการฝ่ายธุรการ
รองประธานกรรมการ
3. นางกิษรา เทสันตะ
รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
4. นายภาคภูมิ ทวีชัย
รองผู้อํานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน กรรมการ
5. นายทรงพล นนทา
รองผู้อํานวยการฝ่ายบริการ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
1. ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของฝ่ายบริการ ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติ
งานของฝ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นผลดีต่อทางราชการ
2. หน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ปฏิบัติ
1. นายทรงพล นนทา
2. นายวีระชัย พละศักดิ์
3. นายสนั่น ศิริกุล

คณะกรรมการบริหารฝ่ายบริการ
รองผู้อํานวยการฝ่ายบริการ
หัวหน้าฝ่ายบริการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

หัวหน้ากลุ่มงานประเมินผลการดําเนินงานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
หัวหน้ากลุ่มงานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
หัวหน้ากลุ่มงานบริการอาคารเรียน
กรรมการ

4. นางสาววิไล อุกาพรหม
หัวหน้ากลุ่มงานบริการห้องบริการ
กรรมการ
5. นางศศิร์อร โกศลศิรศักดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานบริการห้องพิเศษ
กรรมการ
6. นางสุดใจ วงศ์คูณ
หัวหน้ากลุ่มงานบริการอาคารประกอบ กรรมการ
7. นายวิชา กิ่งทอง
หัวหน้ากลุ่มงานให้บริการน้ําดื่ม
กรรมการ
8. นางสาวพนิตนันท์ กุลบุตร หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพอนามัย กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ กรรมการ
9. นายเทอด เลิศล้ํา
10. นายสําราญ เจริญชัย
หัวหน้ากลุ่มงานสร้างและเผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียน กรรมการ
11. นางวรรธนา บัวแก้ว
หัวหน้างานบริการห้องเรียน
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
1. วางแผนงานและบริหารงานฝ่ายบริการโรงเรียนกันทรารมณ์ ให้สอดคล้องและตอบสนอง
จุดมุ่งหมาย พันธกิจและวิสัยทัศน์ของโรงเรียนและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
2. ควบคุมดูแล แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นและพัฒนางานฝ่ายบริการให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
3. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คณะกรรมการดําเนินงาน
หัวหน้าฝ่ายบริการ
มีหน้าที่
1.
2.
3.
4.

นายวีระชัย พละศักดิ์
เป็นกรรมการฝ่ายบริการ
ร่วมวางแผน ดําเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริการ
ช่วยกํากับ ดูแล นิเทศงานของฝ่ายบริการ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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1. กลุ่มงานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
หัวหน้ากลุ่มงาน นายสนั่น ศิริกุล

ครูชํานาญการพิเศษ

1.1 งานพัฒนาอาคารสถานที่
1. นายสนั่น ศิริกุล
2. นายพัฒนา พานจํานงค์
3. นางอรพิน วงศ์ปัดสา

ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการพิเศษ

4. นางสาวเรืองรัตน์ เผ่าภูรี

ลูกจ้างประจํา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่
1. วางแผนพัฒนาอาคารสถานที่ให้สวยงาม สะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐานการจัดสภาพแวดล้อมที่
เอื้อ ต่อการเรียนรู้ เน้นนโยบายโรงเรียนในฝัน คือ น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน
2. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนได้แก่ โต๊ะเก้าอี้
3. สํารวจ และเสนอซ่อมแซม บานประตู-หน้าต่าง โต๊ะ เก้าอี้ ที่ชํารุดในห้องเรียนให้อยู่ในสภาพดีและ
ปลอดภัย
4. สรุป ประเมินผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา

1.2 งานพนักงานทําความสะอาด /6 ส.
1. นางศศิร์อร โกศลศิรศักดิ์
ครูชํานาญการพิเศษ
2. นางสุรจรรยา ละชั่ว
ครูชํานาญการพิเศษ
3. นางปรียานุช สงสาร
ครูชํานาญการพิเศษ
4. นางสาววิไล อุกาพรหม
ครูชํานาญการพิเศษ
5. นางนิตยาภรณ์ ใจเรือง
ครูชํานาญการพิเศษ
6. นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ ครูชํานาญการพิเศษ
7. นายสุรพัศ สาธุพันธ์
ครูชํานาญการ
8. นางอรทัย สิงหนาค
ครูชํานาญการพิเศษ
9. นายฉัฐมะ ทัดเทียม
ครูชํานาญการพิเศษ
10. นางจุฑารัตน์ บุญเรือน
ครูชํานาญการพิเศษ
11. นายวิชา กิ่งทอง
ครูชํานาญการพิเศษ
12. นางวริฐา มานะศรีสุริยัน ครูชํานาญการพิเศษ
13. นางอรพิน วงศ์ปัดสา
ครูชํานาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ
หัวหน้าอาคาร 1
รองหัวหน้าอาคาร 1
หัวหน้าอาคาร 2
รองหัวหน้าอาคาร 2
หัวหน้าอาคาร 3
รองหัวหน้าอาคาร 3
หัวหน้าอาคาร 4
รองหัวหน้าอาคาร 4
หัวหน้าอาคาร 5
รองหัวหน้าอาคาร 5
หัวหน้าหอประชุม
หัวหน้าอาคารเกษตร
อุตสาหกรรม และคหกรรม
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14. นางศศิร์อร โกศลศิรศักดิ์
15. นายชัยชนะ โสภา
16. นางวรรธนา บัวแก้ว
17. นางพัชนีย์ เชื้อชม
18. นางสาวเรืองรัตน์ เผ่าภูรี

ครูชํานาญการพิเศษ
พนักงานราชการ
ครูชํานาญการพิเศษ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจํา

หัวหน้าอาคาร EP./โรงอาหาร
หัวหน้า K.R.โดมและK.R.ICT
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่
1. วางแผนพัฒนาอาคารสถานที่ให้สวยงาม สะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐานการจัดสภาพแวดล้อมที่
เอื้อ ต่อการเรียนรู้ เน้นนโยบายโรงเรียนในฝัน คือ น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน
2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการพัฒนาความสะอาด
3. ควบคุมดูแลการทําความสะอาดอาคารเรียน ห้องน้ําห้องส้วม ประจําอาคารของแม่บ้าน และราย
งานผลการปฏิบัติงาน
4. สรุป ประเมินผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา
หน้าที่รับผิดชอบของพนักงานทําความสะอาด
1. นางบุปผา พันธ์วิไล
รับผิดชอบอาคาร 1 พื้นอาคารหลังเวทีกลางแจ้ง
2.นางสุนีย์ ศรีโคตร
รับผิดชอบอาคาร 2 ครึ่งทิศตะวันตกทั้งหมด รวมทั้งห้องโสตฯ
3. นางสําลี โนนสังข์
รับผิดชอบอาคาร 2 ครึ่งทิศตะวันออกทั้งหมด
4. นางพุทธา โสภา
รับผิดชอบอาคาร 3 ที่ตั้งถังน้ําดื่มด้านตะวันออก ด้านตะวันตก และ
K.R.ICT
5. นางบังอร สารี
รับผิดชอบ อาคาร 4 รวมถึงอาคารห้องประชาสัมพันธ์ อาคารศาลาไทย
ข้างสนามฟุตบอล
6.นางดม ชาภักดี
รับผิดชอบอาคาร 5 ทั้งหมด และห้องน้ําชาย – หญิง ข้างอาคาร 5
7.นางสุวคนธ์ สุวรรณดี
รับผิดชอบอาคารหอประชุม อาคารคหกรรม เกษตรกรรม K.R.STAR
ห้องส้วมนักเรียนทั้ง 2 หลัง ที่ติดริมรั้วโรงพยาบาลทิศตะวันตก
8. นางสมสวัสดิ์ บุดาหน รับผิดชอบโรงอาหาร ห้องทองอุไร ห้องพิกุลทอง ห้อง EP
9.นางสายคํา เงาศรี และบริเวณพื้นที่ด้านหลังอาคาร 1
กําหนดเวลาในการปฏิบัติงาน
06.30 - 07.00 น.
ห้องน้ําของห้องพักครู ห้องน้ํานักเรียน
07.00 - 08.00 น.
ทําความสะอาดห้องสํานักงาน
08.00 - 08.30 น.
ปัดกวาดเช็ดถูม็อบพื้นใต้ถุน จัดโต๊ะเก้าอี้ ทางเชื่อม เทขยะ
08.30 - 09.00 น.
พักรับประทานอาหาร
09.00 - 10.00 น.
ทําความสะอาดระเบียง บันได กันสาด
10.00 - 10.30 น.
ขัดแห้งห้องน้ํา ฉีดน้ําหอม
10.30 - 12.00 น.
ทําความสะอาดห้องสํานักงาน
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารเที่ยง
13.00 - 14.00 น.
ม็อบพื้นใต้ถุน ระเบียง บันได เพดาน เทขยะ
14.30 - 15.00 น.
ปัดกวาดเช็ดถูพื้น จัดโต๊ะ ทําความสะอาด ทางเชื่อมอาคาร
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15.00 - 15.30 น.
15.30 - 16.00 น.
16.00 - 16.30 น.

ขัดห้องน้ําห้องส้วมครู ล้างขัดรางน้ํา ล้างขัดขันตักน้ํา เช็ดกระจก
ขัดห้องน้ํานักเรียน ล้างถังรองน้ํา ล้างขันตักน้ํา เช็ดกระจก
ดูแลความสะอาดบนอาคาร เทขยะ ปิดอาคารก่อนกลับบ้าน

1.3 งานพัฒนาสภาพแวดล้อม
1. นายผดุงศักดิ์ อาทิเวช
ครูชํานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2. นางธนพร อาทิเวช
ครูชํานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
3. นางวรรธนา บัวแก้ว
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
4. นางพัชนีย์ เชื้อชม
พนักงานราชการ
กรรมการและเลขานุการ
หมายเหตุ
หมายเลข1 ตรวจหน้าอาคาร 4 สนามฟุตบอล สระว่ายน้ํา และสวนสุขภาพ
หมายเลข 2 ตรวจอาคาร 2 และโรงอาหาร
หมายเลข 3 ตรวจอาคาร 1 อาคาร 5 และ EP
หมายเลข 4 ตรวจอาคาร 3 และอาคาร 4
หมายเลข 5 ตรวจหอประชุม อาคารคหกรรม เกษตรกรรม และ K.R. STAR
มีหน้าที่
1. ควบคุม ดูแล ความสะอาด บริเวณพื้นที่ในโรงเรียนให้ร่มรื่นสวยงาม
2. จัดทําผังการทําความสะอาดพื้นที่ กําหนดพื้นที่และสวนหย่อมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และดูแลรักษาความสะอาด ของห้องเรียนต่างๆ
3. ตรวจให้คะแนนความสะอาดพื้นที่และสวนหย่อมตามเกณฑ์ที่กําหนด และส่งแบบให้คะแนนที่ฝ่าย
บริการทุกวัน
4. สรุปคะแนน และจัดทําเกียรติบัตรให้กับห้องเรียนและครูที่ปรึกษา
5. สรุป ประเมินผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา
1.4 งานนักการภารโรง
1. นายวีระชัย พละศักดิ์
2. นายเดช ผิวอ่อน
3. นายผดุงศักดิ์ อาทิเวช
4. นางสาวเรืองรัตน์ เผ่าภูรี

ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการพิเศษ

ลูกจ้างประจํา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่
1. วางแผนพัฒนางานนักการภารโรง ให้บริหารงานและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. มอบหมายงาน ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานอย่าง
3. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของนักการภารโรงทุกวัน
4. สรุป ประเมินผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา
หน้าที่รับผิดชอบของนักการภารโรง
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1. นายเอกพล สุวรรณหงษ์
รับผิดชอบถนนหน้าอาคาร 1 และพื้นที่ด้านทิศตะวันออก อาคาร 1
รวมโรงจอดรถ
2. นายประมูล อัมภรัตน์
รับผิดชอบถนนหน้าอาคาร 2 โรงจอดรถหลังอาคาร 3 และบริเวณ
หลังอาคาร 2
3. นายสมศักดิ์ แดงเกลี้ยง
รับผิดชอบบริเวณรอบอาคาร 3 ถนนหน้าอาคาร 3 สวนบริเวณหลัง
อาคาร 3 และบริเวณเวทีกลางแจ้งทั้งหมด
4. นายภักดี แววดี
รับผิดชอบบริเวณหน้าอาคาร 4 และบริเวณเสาธง
5. นายธวัช แกมคํา
รับผิดชอบบริเวณอาคารคหกรรม เกษตรกรรม อุตสาหกรรม หอ
ประชุม และ KR STAR
6. นายไชยนต์ คูหา
รับผิดชอบบริเวณ สนามวอลเลย์บอล/บาสเกตบอล
7. นายอดุลย์ สมศิล
รับผิดชอบบริเวณรอบอาคาร 5
8. นายชาญเจริญ ศิลาเณร
รับผิดชอบบริเวณสวนสุขภาพ
มีหน้าที่
1. ดูแลความสะอาดในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยการกวาดพื้น เก็บเศษขยะ ใบไม้ และนําถังขยะในพื้นที่ที่
รับผิดชอบไปเทในที่รวมขยะ เพื่อให้รถเทศบาลตําบลกันทรารมย์นําไปทําลายต่อไป
2. รอรับการตรวจการปฏิบัติงานภายในบริเวณที่รับผิดชอบ
3. ลงชื่อรับมอบหมายงานทุกวันที่ห้องฝ่ายบริการในเวลา 09.00 น. แล้วจึงลงปฏิบัติงานต่อไป
1.5 งานประหยัดพลังงาน
1. นายศักดนัย สืบเสน
ครูชํานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจา สืบเสน
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
3. นางจงกล บัวสิงห์
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
4. นางสุรจรรยา ละชั่ว
หัวหน้าอาคาร 1
กรรมการ
5.นางสาววิไล อุกาพรหม
หัวหน้าอาคาร 2
กรรมการ
6.นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์
หัวหน้าอาคาร 3
กรรมการ
7.นางอรทัย สิงหนาค
หัวหน้าอาคาร 4
กรรมการ
8.นางจุฑารัตน์ บุญเรือน
หัวหน้าอาคาร 5
กรรมการ
9.นางวริฐา มานะศรีสุริยัน
หัวหน้าหอประชุม
กรรมการ
10.นางอรพิน วงศ์ปัดสา
หัวหน้าอาคารเกษตร ฯ
กรรมการ
11.นายชัยชนะ โสภา
หัวหน้า K.R.โดมและK.R.ICT
กรรมการ
12. นางศศิร์อร โกศลศิริศักดิ์
หัวหน้าอาคาร EP
กรรมการ
13. นางวรรธนา บัวแก้ว
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
14. นางพัชรสุดา อ่างมณี
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
15. นางพัชนีย์ เชื้อชม
พนักงานราชการ
กรรมการ
16. นางสาววิมลมาศ มุ่งสิน
พนักงานราชการ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
1. วางแผน รณรงค์ ส่งเสริม ในการประหยัดพลังงานในโรงเรียน
2. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสํานึกที่ดีในการประหยัดพลังงาน
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3. สรุป ประเมินผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา
1.6 งานบ้านพักครู
1. นายภูมิลักษณ์ ใจเรือง
ครูชํานาญการพิเศษ
2. นางยุพวรรณ แหล่งหล้าธนาศิริ ครูชํานาญการพิเศษ
3. นายสําราญ เจริญชัย
ครูชํานาญการพิเศษ
4. นางสาววรรณสา แก้วพวง
ครูชํานาญการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่
1. จัดทําทะเบียนและข้อมูลผู้เข้าพักอาศัยบ้านพักครูให้เป็นปัจจุบัน
2.บริการบ้านพักครูตามระเบียบการเข้าอยู่อาศัยบ้านพักครูและเสนอผู้อํานวยการพิจารณา
3. พัฒนาบ้านพักครู โดยมีส่วนร่วมของครูผู้พักอาศัย
4. สรุป ประเมินผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา
1.7 งานเศรษฐกิจพอเพียงและ BIOGAS0
1. นายอัครพงศ์ ณรงค์ชัย
2. นางอรพิน วงศ์ปัดสา
3. นายสมลักษณ์ พรเกียรติคุณ
4. นางพัชนีย์ เชื้อชม
5. นางณภัค สิมณี
6. นางสาวชิดชนก พวงคต

ครู
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
พนักงานราชการ
ครู
ครูชํานาญการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่
1. วางแผนพัฒนางานเศรษฐกิจพอเพียง รณรงค์ ส่งเสริม ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
2. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสํานึกที่ดีในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
3. สรุป ประเมินผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา
1.8 งานส่งเสริมสุขภาพและสนามกีฬา
1. นายอานิรุทธิ์ สิงหนาค
2. นายทรงเกียรติ จันทราภรณ์
3. นายกงจักร บัวลา
4.นายสมศักดิ์ นาเรือง
5.นายสุทธิศักดิ์ มุสิกวัน
6. นายสําราญ เจริญชัย
7. นายอุดมศักดิ์ สีแสด
8.ว่าที่ร้อยตรีชยพล สุริยะโชติ

ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการ
พนักงานราชการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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9.นางวาสนา บวกไธสง
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
10. นางอรทัย สิงหนาค
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
1. ปรับปรุงสภาพสนามให้พร้อมใช้การตลอดเวลา
2. เตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องอํานวยความสะดวกให้พร้อมอยู่เสมอ
3. จัดทําระเบียบและทะเบียนการใช้สนามกีฬาและมีวิธีการจัดบริการอย่างเป็นระบบ
4. ดําเนินการบริการสนามกีฬาให้ได้มาตรฐานและเป็นแบบอย่างได้
5. เสริมสุขภาพและการออกกําลังกาย
6. สรุป ประเมินผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา

2. กลุ่มงานบริการอาคารเรียน
หัวหน้ากลุ่ม นายสนั่น ศิริกุล
2.1 งานอาคารเรียน
1. นายสนั่น ศิริกุล
2. นางสุรจรรยา ละชั่ว
3. นางปรียานุช สงสาร
4. นางสาววิไล อุกาพรหม
5. นางนิตยาภรณ์ ใจเรือง
6. นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์
7. นายสุรพัศ สาธุพันธ์
8. นางอรทัย สิงหนาค
9. นายฉัฐมะ ทัดเทียม
10. นางจุฑารัตน์ บุญเรือน
11. นางอุดมพร ศรีสําอางค์
12. นางวรรธนา บัวแก้ว
13. นางพัชนีย์ เชื้อชม

ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
พนักงานราชการ

ประธานกรรมการ
หัวหน้าอาคาร 1
รองหัวหน้าอาคาร 1
หัวหน้าอาคาร 2
รองหัวหน้าอาคาร 2
หัวหน้าอาคาร 3
รองหัวหน้าอาคาร 3
หัวหน้าอาคาร 4
รองหัวหน้าอาคาร 4
หัวหน้าอาคาร 5
รองหัวหน้าอาคาร 5
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

3. กลุ่มงานบริการห้องเรียน
หัวหน้ากลุ่มงาน นางวรรธนา บัวแก้ว
ครูชํานาญการพิเศษ
งานบริการห้องเรียน
1. นางวรรธนา บัวแก้ว
ครูชํานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2. นางสมรักษ์ เพชรผา

ครูชํานาญการพิเศษ

รองประธานกรรมการ
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3. นางพรเพ็ญ ทัดเทียม

ครูชํานาญการพิเศษ

กรรมการ

4. นางศศิร์อร โกศลศิริศักดิ์

ครูชํานาญการพิเศษ

กรรมการ

5. นายไมตรี ศรีแก้ว

ครูชํานาญการพิเศษ

กรรมการ

6. นางสาวชิดชนก พวงคต

ครูชํานาญการพิเศษ

กรรมการและเลขานุการ

7. นางสาวเรืองรัตน์ เผ่าภูรี

ลูกจ้างประจํา

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หมายเหตุ
หมายเลข1 ตรวจอาคาร 1 (ชั้น 1 และ ชั้น 2)
หมายเลข 2ตรวจอาคาร 3 และอาคาร 4
หมายเลข 3 ตรวจอาคาร 2 (ชั้น 1)
หมายเลข 4 ตรวจอาคาร EP
หมายเลข 5 ตรวจอาคาร 5
หมายเลข 6 ตรวจอาคารประกอบ
หมายเลข 7 ตรวจอาคาร 2 (ชั้น 2 ชั้น 3)

มีหน้าที่
1. ตรวจให้คะแนนความสะอาดตามเกณฑ์ที่กําหนด
2. ส่งแบบให้คะแนนห้องเรียนที่ฝ่ายบริการทุกวัน
3. สรุปความสะอาดห้องเรียน และจัดทําเกียรติบัตรให้กับห้องเรียนและครูที่ปรึกษา
4. สรุป ประเมินผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา

4. กลุ่มงานบริการห้องบริการ
หัวหน้ากลุ่มงาน นางสาววิไล อุกาพรหม ครูชํานาญการพิเศษ
4.1 งานโสตทัศนศึกษา/KR.ICT
1. ว่าที่ ร.ต.วชิระวิชญ์ โกศลศิรศักดิ์ ครูชํานาญการพิเศษ
2. นายชัยชนะ โสภา
พนักงานราชการ
3. นายวุฒิพงษ์ พิมพร
พนักงานราชการ
4. นายดุริยางค์ ก้อนคํา
พนักงานราชการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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มีหน้าที่
1. จัดบริการห้องโสตทัศนศึกษาและอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพียงพอ
2. ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องใช้และเครื่องอํานวยความสะดวก เทคโนโลยี ให้ใช้การได้อย่างมี คุณ
ภาพ
3. ดําเนินงานโสตทัศนศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
4. จัดทําทะเบียน วัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องโสต
5. สรุป ประเมินผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา
4.2 งานสวัสดิการครูและลูกจ้าง
1.
2.
3.
4.

นางสาววิไล อุกาพรหม
นางจุฑารัตน์ บุญเรือน
นางสาวรัตตินันท์ ศรีทอง
นางอุดมพร ศรีสําอางค์

ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่
1. จัดสวัสดิการออมทรัพย์ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มยามเดือดร้อน และส่งเสริมการออมทรัพย์
2. ดําเนินการงานสวัสดิการออมทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตรวจสอบได้
3. สรุป ประเมินผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา
4.3 งานหอประชุม/KR STAR
1. นางวริฐา มานะศรีสุริยัน
2. นายวีระชัย พละศักดิ์
3. นางสุดใจ วงศ์คูณ
4. นางวรรธนา บัวแก้ว
5. นายสมลักษณ์ พรเกียรติคุณ
6. นายชัยชนะ โสภา
7. นายวุฒิพงษ์ พิมพร
8. นายไมตรี ศรีแก้ว
9. นางพัชนีย์ เชื้อชม
10. นางสาวเรืองรัตน์ เผ่าภูรี

ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจํา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่
1. วางแผนพัฒนาอาคารสถานที่หอประชุมให้สวยงาม สะอาด ปลอดภัย สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ เน้นนโยบายโรงเรียน คือ น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน
2. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการบริการนักเรียน/ชุมชน
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3. ควบคุมดูแลการทําความสะอาด ห้องน้ํา ห้องเก็บอุปกรณ์ ห้องควบคุมเครื่องเสียงให้สะอาดเรียบ
ร้อยปลอดภัย
4.จัดทําแผนบันทึกการปฏิบัติงานของห้องประชุม
5. สรุปผลการดูแลรักษา ประเมินผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา
4.4 งานห้องสมุด
1. นายวิชา กิ่งทอง

ครูชํานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
/หัวหน้างานห้องสมุด
2. นางวรรธนา บัวแก้ว
ครูชํานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
/รองหัวหน้างานฯ
3. นางสกุลรัตน์ ทองแสน ครูชํานาญการพิเศษ/พัสดุงานห้องสมุด กรรมการ
4. นางธัญรัศม์ ประเสริฐศรี ครูชํานาญการพิเศษ/วิชาการงานฯ
กรรมการ
5. นายพลวัตน์ ประเสริฐศรี ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
6. นางสาววิมลมาศ มุ่งสิน พนักงานราชการ
กรรมการ
7. นายเดช ผิวอ่อน
ครูชํานาญการ
กรรมการ
8. นางจรูญศรี ศรีสุธรรม
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
9. นางอัญชลี สามสี
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
10. นางสาวพิลาศลักษณ์ คงสิม ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
11. นางลัดดาวัลย์ อัมภรัตน์ ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
12. นางสาวดวงพร สะอาด ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. วางแผนงาน โครงการห้องสมุดและจัดดําเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
2. รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยของห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. ติดต่อประสานงานและควบคุมดูแลห้องสมุด
4. จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานห้องสมุด
5. ติดตามและประเมินผลโครงการต่าง ๆ ของห้องสมุด
6. ฝึกและควบคุมดูแลนักเรียนช่วยงานห้องสมุด
7. จัดเตรียมหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อให้บริการ
8. จัดนิทรรศการ บอร์ดและป้ายประกาศ
9. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
10. เก็บรักษาและจัดซ่อมหนังสือให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้
11. จัดทําทะเบียน สถิติ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
12. ประชาสัมพันธ์งานห้องสมุด
13. ลงทะเบียนวัสดุสารนิเทศ
14. จัดตกแต่งห้องสมุด
15. ให้บริการยืม-คืนวัสดุสารนิเทศ
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16. บริการตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า
17. พิมพ์เบิก- จ่ายหนังสือพิมพ์ วารสารรายเดือน
18. จัดทําสถิติจํานวนผู้เข้าใช้ห้องสมุดและจํานวนหนังสือที่ยืมออก
19. ลงทะเบียนวัสดุ-ครุภัณฑ์ห้องสมุด
20. จัดทําเอกสารงานห้องสมุด
21. ดูแลและให้บริการโสตฯ - วัสดุ
22. ประเมินผลการดําเนินงาน และนําผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
23. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.5 งานแนะแนว
1. นายดิลก คําเพราะ
ครูชํานาญการพิเศษ
2. นางพรทิพย์ นาเรือง
ครูชํานาญการพิเศษ
3. นางจุฑารัตน์ บุญเรือน
ครูชํานาญการพิเศษ
4. นายทรงเกียรติ จันทราภรณ์ ครูชํานาญการพิเศษ
5. นางสาวรัตตินันท์ ศรีทอง
ครูชํานาญการพิเศษ
7. นางจันทร์ทิวา อบทอง
ครูชํานาญการพิเศษ
8. นายวิชา กิ่งทอง
ครูชํานาญการพิเศษ
. 9. นางสุรางค์ จันทราภรณ์
ครูชํานาญการพิเศษ
10. นายภรภัทร เจริญธง
ครูชํานาญการพิเศษ
11. นางยุพวรรณ แหล่งหล้าธนาศิริ ครูชํานาญการพิเศษ
12. นางอัญชลี สามสี
ครูชํานาญการพิเศษ
13. นางกุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ ครูชํานาญการพิเศษ
14. นางธนาภา คําผุย
ครูชํานาญการพิเศษ
15. นางณภัค สิมณี
ครู
16. นางดารุณี อัมภรัตน์
พนักงานราชการ
17. นางปรียานุช สงสาร
ครูชํานาญการพิเศษ
18. นางนิลบล เงินดี
ครูชํานาญการพิเศษ
19. นางจรูญศรี ศรีสุธรรม
ครูชํานาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. ร่วมกับฝ่ายบริหารงานวิชาการ กํากับดูแลการจัดทําผลการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้กิจกรรม
แนะแนวแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล และการเข้าสอนของครูทุกคน
2. ร่วมกับฝ่ายบริหารงานวิชาการจัดครูเข้าคาบแนะแนวของแต่ละระดับชั้น
3. จัดทําแบบบันทึกเวลาเรียนกิจกรรมแนะแนวทุกระดับชั้น
4. ติดตามการส่งผลการประเมินกิจกรรมแนะแนวจากครูที่ปรึกษาให้ทันตามกําหนด
5. เก็บรวบรวมผลการประเมินส่งต่อฝ่ายบริหารงานวิชาการ
6. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของโรงเรียนพิจารณาผลการประเมินเมื่อจะจบช่วงชั้น
7. จัดทํา ปพ.8 (ระเบียนสะสม)นักเรียนระดับชั้น ม.1 –ม.4
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8. ติดตามการกรอกข้อมูลในเอกสาร ปพ.8 ของครูที่ปรึกษาทุกคน
9. ให้บริการเกี่ยวกับทุนการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน
10. ให้บริการรับปรึกษา ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและอื่นๆ
11. ติดต่อประสานงานกับสถาบันระดับอุดมศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาต่อของนักเรียน
12. จัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพของนักเรียน
13. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานแนะแนว
14. ประเมินผลการดําเนินงาน และนําผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
15. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5. งานบริการห้องพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน นางศศิร์อร โกศลศิริศักดิ์
ครูชํานาญการพิเศษ
5.1 งานสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนกันทรารมณ์
1.คณะกรรมการที่ปรึกษา
1. นายเดชชัย ดวงแสง
ผู้อํานวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ประธานกรรมการ
2. นายทรงพล นนทา
รองผู้อํานวยการฝ่ายบริการ
รองประธานกรรมการ
3. นายวีระชัย พละศักดิ์
หัวหน้าฝ่ายบริการ
กรรมการ
4. นางอรพินท์ จวงพันธ์
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
5. นางจันทร์ทิวา อบทอง
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
6. นางเรณู คําวงศ์
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
7. นายชยพล คําสิงห์
ครูชํานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ให้คําปรึกษาและกํากับดูแลการดําเนินกิจการสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน
2. แก้ปัญหางานสหกรณ์ร้านค้าที่อาจเกิดขึ้นได้
3. กํากับดูแลสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบสหกรณ์
2. คณะกรรมการทํางานสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
1.นางเรณู คําวงศ์
ครูชํานาญการพิเศษ
ผู้จัดการสหกรณ์ร้านค้า
2.นางนุชรี เชื้อทองพิทักษ์
ครูชํานาญการพิเศษ
รองผู้จัดการสหกรณ์ร้านค้า
3. นายศักดนัย สืบเสน
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการจัดซื้อ
4.นางสาวรัตนธร ชุปวา
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการจัดซื้อ
5. นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการฝ่ายขาย
6. นางสาวรัตตินันท์ ศรีทอง
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการฝ่ายขาย
7. นางพรเพ็ญ ทัดเทียม
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการฝ่ายขาย
8.นางดารุณี อัมภรัตน์
พนักงานราชการ
กรรมการฝ่ายขาย
9. นางสาวจิตตวดี จิตรประเสริฐ พนักงานราชการ
กรรมการฝ่ายขาย
10.นางสาวเรืองรัตน์ เผ่าภูรี
ลูกจ้างประจํา
กรรมการฝ่ายขาย
11.นางสาวสุธาทิพย์ บุญส่ง
ครู
กรรมการฝ่ายขาย
12.นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการฝ่ายทะเบียนหุ้น
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13.นางศิริวรรณ สาธุพันธ์
ครูชํานาญการพิเศษ
3. ผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
1. นายประดิษฐ์ ทองเกลี้ยง
รองผู้อํานวยการโรงเรียน
2. นางพรเพ็ญ ทัดเทียม
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
3. นางวรรณภา แสนทวีสุช
พนักงานราชการ
4. นายชยพล คําสิงห์
ครูชํานาญการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ตรวจบัญชีสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
2. ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการทําบัญชีสหกรณ์ร้านค้า

บัญชีและเหรัญญิก
ประธานกรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

5.2 งานธนาคารโรงเรียน
คณะกรรมการที่ปรึกษา
1.นายเดชชัย ดวงแสง ผู้อํานวยการโรงเรียนกันทรารมณ์
ประธานกรรมการที่ปรึกษา
2.นายทรงพล นนทา รองผู้อํานวยการฝ่ายบริการ
รองประธานกรรมการที่ปรึกษา
มีหน้าที่ ให้คําปรึกษา ในการดําเนินกิจการธนาคาร และตัดสินใจในกรณีที่เกิดปัญหาในการดําเนินกิจการคณะ
กรรมการดําเนินงาน
1.นางสาวรัตตินันท์ ศรีทอง หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน
มีหน้าที่
1. ติดต่อประสานงานกับธนาคารออมสินสาขากันทรารมย์ ในการจัดตั้ง และดําเนินกิจการธนาคาร
2. คัดเลือกตัวแทนนักเรียนเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนกันทรารมณ์
3. ให้คําปรึกษาแก่นักเรียนในการดําเนินกิจการธนาคาร
4. ร่วมเป็นกรรมการในการวางแผนกิจการธนาคาร
5. ตรวจสอบการดําเนินงานของกิจการ และจัดทํารายงานการผลดําเนินกิจการ รายงานต่อผู้บังคับ
บัญชา
2. นางสุดใจ วงศ์คูณ
รองหัวหน้างานธนาคารโรงเรียน
มีหน้าที่
1. เป็นประธานกรรมการในการวางแผนกิจการธนาคาร
2. คัดเลือกตัวแทนนักเรียนเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนกันทรารมณ์
3. ให้คําปรึกษาแก่นักเรียนในการดําเนินกิจการธนาคาร
4. ตรวจสอบการดําเนินงานของกิจการ
3. นายสมลักษณ์ พรเกียรติคุณ
งานพัสดุธนาคารโรงเรียน
มีหน้าที่
1. ติดต่อประสานงานกับธนาคารออมสินสาขากันทรารมย์ ในการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์สํานักงาน ของกิจ
การธนาคาร
2. คัดเลือกตัวแทนนักเรียนเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนกันทรารมณ์
3. ร่วมเป็นกรรมการในการวางแผนกิจการธนาคาร
4. ให้คําปรึกษาแก่นักเรียนในการดําเนินกิจการธนาคาร
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4. นางวริฐา มานะศรีสุริยัน
งานพัสดุธนาคารโรงเรียน
มีหน้าที่
1. คัดเลือกตัวแทนนักเรียนเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนกันทรารมณ์
2. ร่วมเป็นกรรมการในการวางแผนกิจการธนาคาร
3. ให้คําปรึกษาแก่นักเรียนในการดําเนินกิจการธนาคาร
4. ตรวจสอบการดําเนินงานของกิจการธนาคาร
5. จัดหาวัสดุสํานักงาน เพื่อใช้ในการดําเนินงานของกิจการธนาคาร
5. นางสาววิไล อุกาพรหม
งานบัญชีธนาคารโรงเรียน
มีหน้าที่
1. คัดเลือกตัวแทนนักเรียนเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนกันทรารมณ์
2. ร่วมเป็นกรรมการในการวางแผนกิจการธนาคาร
3. ให้คําปรึกษาแก่นักเรียนในการดําเนินกิจการธนาคาร
4. เป็นประธานในการตรวจสอบบัญชี และรายงานทางการเงินของกิจการธนาคาร
6. นางพรเพ็ญ ทัดเทียม
งานบัญชีธนาคารโรงเรียน
มีหน้าที่
1. คัดเลือกตัวแทนนักเรียนเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนกันทรารมณ์
2. ร่วมเป็นกรรมการในการวางแผนกิจการธนาคาร
3. ให้คําปรึกษาแก่นักเรียนในการดําเนินกิจการธนาคาร
4. เป็นกรรมการในการตรวจสอบบัญชี และรายงานทางการเงินของกิจการธนาคาร
7. นางสมใจ คําศรี
งานบัญชีธนาคารโรงเรียน
มีหน้าที่
1. คัดเลือกตัวแทนนักเรียนเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนกันทรารมณ์
2. ร่วมเป็นกรรมการในการวางแผนกิจการธนาคาร
3. ให้คําปรึกษาแก่นักเรียนในการดําเนินกิจการธนาคาร
4. ตรวจสอบการดําเนินงานของกิจการธนาคาร
8. นางจันทร์ทิวา อบทอง
งานประชาสัมพันธ์ธนาคารโรงเรียน
มีหน้าที่
1. คัดเลือกตัวแทนนักเรียนเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนกันทรารมณ์
2. ร่วมเป็นกรรมการในการวางแผนกิจการธนาคาร
3. ให้คําปรึกษาแก่นักเรียนในการดําเนินกิจการธนาคาร
4. ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของกิจการธนาคาร
9. ว่าที่ร้อยตรีหญิง ภรณ์พรรณกร ก้อนคํา
งานประชาสัมพันธ์ธนาคารโรงเรียน
มีหน้าที่
1. คัดเลือกตัวแทนนักเรียนเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนกันทรารมณ์
2. ร่วมเป็นกรรมการในการวางแผนกิจการธนาคาร
3. ให้คําปรึกษาแก่นักเรียนในการดําเนินกิจการธนาคาร
4. ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของกิจการธนาคาร
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10. นางดารุณี อัมภรัตน์
งานประชาสัมพันธ์ธนาคารโรงเรียน
มีหน้าที่
1. คัดเลือกตัวแทนนักเรียนเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนกันทรารมณ์
2. ร่วมเป็นกรรมการในการวางแผนกิจการธนาคาร
3. ให้คําปรึกษาแก่นักเรียนในการดําเนินกิจการธนาคาร
4. ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของกิจการธนาคาร
11. นางนิลบล เงินดี
งานการเงินธนาคารโรงเรียน
มีหน้าที่
1. คัดเลือกตัวแทนนักเรียนเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนกันทรารมณ์
2. ร่วมเป็นกรรมการในการวางแผนกิจการธนาคาร
3. ให้คําปรึกษาแก่นักเรียนในการดําเนินกิจการธนาคาร
4. ตรวจสอบเอกงานด้านการเงิน และรายงานทางการเงิน รวมทั้งจํานวนเงินสดของกิจการ
12. นางสาวทิพย์ชริน โพธิ์ทิพย์
งานการเงินธนาคารโรงเรียน
มีหน้าที่
1. คัดเลือกตัวแทนนักเรียนเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนกันทรารมณ์
2. ร่วมเป็นกรรมการในการวางแผนกิจการธนาคาร
3. ให้คําปรึกษาแก่นักเรียนในการดําเนินกิจการธนาคาร
4. ตรวจสอบเอกงานด้านการเงิน และรายงานทางการเงิน รวมทั้งจํานวนเงินสดของกิจการ
13. นางพัชรสุดา อ่างมณี
งานสารสนเทศธนาคารโรงเรียน
มีหน้าที่
1. คัดเลือกตัวแทนนักเรียนเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนกันทรารมณ์
2. ร่วมเป็นกรรมการในการวางแผนกิจการธนาคาร
3. ให้คําปรึกษาแก่นักเรียนในการดําเนินกิจการธนาคาร
4. ตรวจสอบการดําเนินงานของกิจการและจัดทํารายงานโครงการ รายงานต่อผู้บังคับบัญชา
14. นางสาวจิตตวดี จิตรประเสริฐ
งานสารสนเทศธนาคารโรงเรียน
มีหน้าที่
1. คัดเลือกตัวแทนนักเรียนเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนกันทรารมณ์
2. ร่วมเป็นกรรมการในการวางแผนกิจการธนาคาร
3. ให้คําปรึกษาแก่นักเรียนในการดําเนินกิจการธนาคาร
4. ตรวจสอบการดําเนินงานของกิจการและจัดทํารายงานโครงการ รายงานต่อผู้บังคับบัญชา
6.กลุ่มงานบริการอาคารประกอบ
หัวหน้ากลุ่มงาน
นางสุดใจ วงศ์คูณ
6.1 งานโภชนาการ
1. นางสุดใจ วงศ์คูณ
ครูชํานาญการพิเศษ
2. นางจรรยา เลิศล้ํา
ครูชํานาญการพิเศษ
3. นางสาววิไล อุกาพรหม
ครูชํานาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
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4. นางวริฐา มานะศรีสุริยัน
ครูชํานาญการพิเศษ
5. นางอรพิน วงศ์ปัดสา
ครูชํานาญการพิเศษ
6. นายสนั่น ศิริกุล
ครูชํานาญการพิเศษ
7. นายพัฒนา พานจํานงค์
ครูชํานาญการพิเศษ
8. นางพรเพ็ญ ทัดเทียม
ครูชํานาญการพิเศษ
9. นางอรทัย สิงหนาค
ครูชํานาญการพิเศษ
10. นางสาวพนิตนันท์ กุลบุตร ครูชํานาญการพิเศษ
11. นายวีระชัย พละศักดิ์
ครูชํานาญการพิเศษ
12. เยาวชนอาสาคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
13. นางวรรณภา แสนทวีสุข พนักงานราชการ
14. นางพัชนีย์ เชื้อชม
พนักงานราชการ
14. นางสมใจ คําศรี
ครูชํานาญการพิเศษ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่
1. วางแผนในการคัดเลือกพ่อค้า แม่ค้า ที่จะมาจําหน่ายอาหารที่ศูนย์อาหาร
2. กํากับ ดูแล และกําหนดมาตรฐาน การให้บริการและการแต่งกาย รวมถึงความสะอาดพ่อค้า แม่
ค้า และความสะอาดของอาหารที่นํามาจําหน่ายในโรงเรียน
3. ดูแล ตรวจสอบคุณภาพอาหารให้สะอาด ถูกหลักโภชนาการและมีคุณค่าทางอาหารและราย
งานผลการตรวจสอบส่งผู้บริหารโรงเรียนทุกวัน ดังนี้
3.1 นางวริฐา มานะศรีสุริยัน ปฏิบัติหน้าที่ตรวจคุณภาพอาหารวันจันทร์
3.2 นางอรพิน วงศ์ปัดสา
ปฏิบัติหน้าที่ตรวจคุณภาพอาหารวันอังคาร
3.3 นายสนั่น ศิริกุล
ปฏิบัติหน้าที่ตรวจคุณภาพอาหารวันพุธ
3.4 นางสมใจ คําศรี
ปฏิบัติหน้าที่ตรวจคุณภาพอาหารวันพฤหัสบดี
3.5 นางจรรยา เลิศล้ํา
ปฏิบัติหน้าที่ตรวจคุณภาพอาหารวันศุกร์
4. จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ งเสริ ม ความรู้ ความเข้ าใจ และสร้ า งทั ศ นคติ ที่ ดี ในการบริ โภคอาหารที่ มี
ประโยชน์ ดูแลสุขภาพ อนามัย
5. สรุป ประเมินผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา

7. กลุ่มงานให้บริการน้ําดื่ม
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หัวหน้ากลุ่มงาน นายวิชา กิ่งทอง

ครูชํานาญการพิเศษ

งานบริการน้ําดื่ม
1. นายวิชา กิ่งทอง
ครูชํานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2. นางกุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ
ครูชํานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
3. นายพลวัตน์ ประเสริฐศรี
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
4. นายสมลักษณ์ พรเกียรติคุณ
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
5. นางยุพวรรณ แหล่งหล้าธนาศิริ
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
6. นางสาวพนิตนันท์ กุลบุตร
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
7. นางพัชนีย์ เชื้อชม
พนักงานราชการ
กรรมการ
8. นางวรรณภา แสนทวีสุข
พนักงานราชการ
กรรมการ
9. นายชาญเจริญ ศิลาเณร
พนักงานขับรถ
กรรมการ
10.นายสมศักดิ์ แดงเกลี้ยง
ลูกจ้างชั่วคราว
กรรมการ
11.หัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระ
กรรมการ
12.นายภูมิลักษณ์ ใจเรือง
ครูชํานาญการ
กรรมการ
13.นางอัญชลี สามสี
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
1. ดูแลระบบ โรงน้ําดื่ม “กันทรารมณ์” ให้สามารถทํางานได้อย่างสม่ําเสมอ
2. บรรจุน้ําและส่งน้ําตามอาคารที่รับผิดชอบ
3. ประสานงานกับสาธารณสุขเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ําทุกปี
4. สรุปรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา เมื่อสิ้นปีการศึกษา
3. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
หัวหน้ากลุ่มงาน นางสาวพนิตนันท์ กุลบุตร

ครูชํานาญการพิเศษ

งานพยาบาล
1. นางสาวพนิตนันท์ กุลบุตร ครูชํานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์พักตร์ ไชยเนตร ครูชํานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
3. นางสมรักษ์ เพชรผา
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
4. นางวาสนา บวกไธสง
พนักงานราชการ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
1. วางแผนในการดําเนินงานอนามัยด้านการปฐมพยาบาลบุคลากร และนักเรียน
2. จัดหา เวชภัณฑ์ ที่จําเป็นต้องใช้ในการพยาบาล ให้พร้อมและสามารถให้บริการได้ตลอดเวลา
และจัดสถานที่ห้องพยาบาลให้มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ
3. ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อบริการด้านสุขภาพอนามัยภายในโรงเรียน และเผยแพร่
ข่าวสาร ความรู้ด้านสุขอนามัยแก่นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน
4. จัดทําทะเบียนวัสดุ และครุภัณฑ์ในงานอนามัย
5. จัดทําสถิติ และเสนอข้อมูลสุขภาพอนามัยของนักเรียน เพื่อให้การส่งเสริม พัฒนา
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6. ให้บริการยา เวชภัณฑ์อื่นๆ แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
7. จัดส่งนักเรียนที่เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุไปยังสถานพยาบาล
8. สรุป ประเมินผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา
6. กลุ่มงานสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
หัวหน้ากลุ่มงาน นายเทอด เลิศล้ํา
6.1 งานประชาสัมพันธ์และห้องเรียนไร้พรมแดน
1. นายเทอด เลิศล้ํา
2. นายแสงทอง บริสาร
3. นางจรรยา เลิศล้ํา
4. นายชัยชนะ โสภา
5. นางสาวกิตติยาภรณ์ แน่นดี

ครูชํานาญการพิเศษ

ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
ควบคุมดูแลสถานีวิทยุโทรทัศน์
กรรมการ ควบคุมดูแล
ห้องเรียนไร้พรมแดน
ห้องเคเบิลทีวีและการตัดต่อ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่
1. รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักเรียนได้รับทราบ
2. จัดพิมพ์เอกสารสิ่งพิมพ์ เพื่อเสนอข่าวสารและเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียนภาคเรียนละ1 ฉบับ
3. ประกาศเสียงตามสาย เพื่อแจ้งข่าวสาร ให้ความรู้หรือความบันเทิงแก่นักเรียน
4. จัดทํารายการทางสถานีวิทยุ โทรทัศน์ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารของโรงเรียน
5. จัดต้อนรับและบริการ โดยให้การต้อนรับผู้มาติดต่อ
6. ดําเนินงานประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
7. สรุป ประเมินผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา
7. กลุ่มงานสร้างและเผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียน
หัวหน้ากลุ่มงาน นายสําราญ เจริญชัย
ครูชํานาญการพิเศษ
งานสร้างและเผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียน
1. นายสําราญ เจริญชัย
ครูชํานาญการพิเศษ
2. นายเทอด เลิศล้ํา
ครูชํานาญการพิเศษ
3. นางเมตตา พูลสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
4. นางวรรณภา ศรีใสย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
5. นายอาวิรุทธ์ สีดา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
6. นายภูมิลักษณ์ ใจเรือง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
7. นายอานิรุทธิ์ สิงหนาค หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
8. นางสาวประดิษฐ์ พละศักดิ์หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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9. นางสุดใจ วงศ์คูณ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กรรมการ
10. นางนุชรี เชื้อทองพิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กรรมการ
11. นางกุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กรรมการ
12. นายดิลก คําเพราะ
หัวหน้างานแนะแนว
กรรมการ
13. นายวิชา กิ่งทอง
หัวหน้างานห้องสมุด
กรรมการ
14. นางจตุพร พรเกียรติคุณ หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
กรรมการ
15. นางศศิร์อร โกศลศิรศักดิ์ หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
กรรมการ
16. นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์หัวหน้างาน ICT
กรรมการ
17. นายแสงทอง บริสาร
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
18. นางจรรยา เลิศล้ํา
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
19. นายชัยชนะ โสภา
พนักงานราชการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
20. นางสาวกิตติยาภรณ์ แน่นดี พนักงานราชการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
1. ส่งเสริมให้สร้างเกียรติประวัติของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้ 1. ด้านวิชาการ 2. ด้านคุณธรรมจริย
ธรรม 3. ด้านกีฬา 4. ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 5. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
6. ด้านอื่น ๆ
2. รวบรวมและเผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียน
3. สรุป ประเมินผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา
8. กลุ่มงานประเมินผลการดําเนินงานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
หัวหน้ากลุ่มงาน นายวีระชัย พลศักดิ์
ครูชํานาญการพิเศษ
งานประเมินผลการดําเนินงานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
1. นายวีระชัย พละศักดิ์
ครูชํานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2. นายเทอด เลิศล้ํา
ครูชํานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
3. นางวรรธนา บัวแก้ว
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
4. นายสนั่น ศิริกุล
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
5. นายวิชา กิ่งทอง
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
6. นางสาววิไล อุกาพรหม
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
7. นางสุดใจ วงศ์คูณ
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
8. นางศศิร์อร โกศลศิรศักดิ์
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
9. นางสาวพนิตนันท์ กุลบุตร ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
10.นายสําราญ เจริญชัย
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
11. นางพัชนีย์ เชื้อชม
พนักงานราชการ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ สรุป ประเมินผลการดําเนินงานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม เมื่อสิ้นปีการศึกษา
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์
ผู้อํานวยการ
นายเดชชัย ดวงแสง
รองผู้อํานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
นายภาคภูมิ ทวีชัย
คณะกรรมการพัฒนานักเรียน
โรงเรียนกันทรารมณ์

คณะอนุกรรมการพัฒนา
นักเรียนระดับชั้น
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
นางสุพัตรา ดาวหน

ภาระงานที่รับผิดชอบ
- งานวางแผนงานกิจการนักเรียน
- งานบริหารกิจการนักเรียน
- งานส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
- งานดําเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- งานดําเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
- งานชุมชนภาคีและเครือข่าย
- งานเวรยามและรักษาความปลอดภัย
- งานประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน
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ฝ่ายกิจการนักเรียน
1. คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน
1. นายเดชชัย ดวงแสง
ผู้อํานวยการโรงเรียนกันทรารมณ์
ประธานกรรมการ
2. นายภาคภูมิ ทวีชัย
รองผู้อํานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
รองประธานกรรมการ
3. นางกิษรา เทสันตะ
รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
4. นายประดิษฐ์ ทองเกลี้ยง
รองผู้อํานวยการฝ่ายธุรการ
กรรมการ
5. นายทรงพล นนทา
รองผู้อํานวยการฝ่ายบริการ
กรรมการ
6. นางสุพัตรา ดาวหน
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ให้คําแนะนํา คําปรึกษา กําหนดนโยบายและการบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน
2. ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียนของโรงเรียนกันทรารมณ์ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
นายภาคภูมิ ทวีชัย
รองผู้อํานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. รับผิดชอบบริหารงานกิจการนักเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ/หน่วยงานต้นสังกัด
2. ดําเนินการจัดทําแผนงาน/โครงงาน/กิจกรรมงานกิจการนักเรียนตลอดปีการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้า
หมายตามที่สถานศึกษากําหนดไว้
3. รับผิดชอบดําเนินงานนิเทศ กํากับ ติดตามดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้างาน
ฝ่ายกิจการ นักเรียนและบุคลากร
4. ดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ดําเนินงานเลขานุการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกันทรารมณ์
6. ดําเนินงานเลขานุการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนกันทรารมณ์
7. สรุปรายงานผลการดําเนินงานกิจการนักเรียนเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษาและเผยแพร่ต่อสาธารณ
ชน
8. จัดทําคู่มือนักเรียน
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ผู้บริหารมอบหมาย
นางสุพัตรา ดาวหน
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
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1. ดําเนินการจัดทําแผนงาน/โครงงาน/กิจกรรมงานกิจการนักเรียนตลอดปีการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้า
หมายตามที่สถานศึกษากําหนดไว้
2. รับผิดชอบดําเนินงานนิเทศ กํากับ ติดตามดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่ายกิจการ
นักเรียนและบุคลากร
3. สรุปรายงานผลการดําเนินงานกิจการนักเรียนเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษาและเผยแพร่ต่อสาธารณ
ชน
4. จัดทําคู่มือนักเรียน
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ผู้บริหารมอบหมาย
2. คณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ ประกอบด้วย
1. นายภาคภูมิ ทวีชัย
รองผู้อํานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา ดาวหน
ครูชํานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
3. นายดําริห์ ก้อนคํา
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
4. นายอาวิรุทธ์ สีดา
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
5. นางสมสุข ลาสุนนท์
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
6. นางเมตตา พูลสวัสดิ์
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
7. นายณฤภง ศรีละพล
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
8. นายสุทธิศักดิ์ มุสิกวัน
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
9. นายภรภัทร เจริญธง
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
10. นายนุชิต ศุภพินิจ
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
11. นางณภัค สิมณี
ครู
กรรมการ
12. นายทรงเกียรติ จันทราภรณ์
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
13. นายอานิรุทธ์ สิงหนาค
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
14. นายสุรเกียรติ บัวแก้ว
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
15. นางธนาภา คําผุย
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
16. นายเทอด เลิศล้ํา
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
17. นายวิชา กิ่งทอง
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
18. นางสมรักษ์ เพชรผา
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
19. นางปรียานุช สงสาร
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
20. นายสนั่น ศิริกุล
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
21.นางจันทร์ทิวา อบทอง
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
22. นายวิโรจน์ มั่นธรรม
ครู
กรรมการ
23. นายวัลลภ สุรวิทย์
ครู
กรรมการ
24. นายพรชัย สุปิงคลัด
ครู
กรรมการ
25. นายทศพล ศรีนวล
ครู
กรรมการ
26. นางกนกวรรณ ก้อนคํา
พนักงานราชการ
กรรมการ
27. นายดุริยางค์ ก้อนคํา
พนักงานราชการ
กรรมการ
28. นายปัญญา พิมพ์หมื่น
พนักงานราชการ
กรรมการ
29. นางณัฐกฤตา แก้วโบราณ
ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ
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30. ว่าที่ ร.ต หญิงภรพรรณกรณ์ ก้อนคํา ครูชํานาญการพิเศษ
31. นางสุภาวดี สมบูรณ์
พนักงานราชการ
32. นางดารุณี อัมภรัตน์
พนักงานราชการ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์แนวทางปฏิบัติงานพัฒนานักเรียนให้สอดคล้องกับกฎหมายธรรมนูญ
พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542, กฎกระทรวงออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 132,
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน พ.ศ. 2543, ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการส่ง
เสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน โดยสถานศึกษา พ.ศ. 2543 เป็นต้น เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของคณะ
อนุกรรมการพัฒนานักเรียนระดับชั้น
2. สนับสนุนส่งเสริม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการพัฒนานักเรียน
ระดับชั้นให้ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์
3. ให้ความเห็นชอบการพิจารณาลงโทษนักเรียน คณะอนุกรรมการกิจการนักเรียนระดับชั้น
4. พิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบโรงเรียนกันทรารมณ์ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนให้เหมาะสม
สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. ให้คณะกรรมการบริหารงานพัฒนานักเรียนระดับสถานศึกษา มีวาระการประชุมอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
6. สรุปรายงานผลการดําเนินงานกิจการนักเรียนเสนอผู้อํานวยการโรงเรียนทราบ ตลอดจนเผยแพร่
ผลงานพัฒนานักเรียนแก่ผู้ปกครองและชุมชนให้เป็นที่ประจักษ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3. คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนระดับชั้น ประกอบด้วย
รองผู้อํานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
ประธานกรรมการ
ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน จํานวน 1 คน
รองประธานกรรมการ
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
กรรมการ
ครูที่ปรึกษา
กรรมการ
ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ห้องละ 1 คน
กรรมการ
หัวหน้าระดับชั้น
กรรมการและเลขานุการ
ครูเจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. ดําเนินงานพัฒนานักเรียนในระดับชั้น ให้เป็นไปตามระเบียบโรงเรียนกันทรารมณ์ว่าด้วยงานพัฒนา
นักเรียน พ.ศ. 2547 อย่างเคร่งครัด
2. กําหนดให้ดําเนินงานพัฒนานักเรียนโดยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องและมีประ
สิทธิภาพ
3. พิจารณาอนุญาตคําอุทธรณ์ของนักเรียนในระดับชั้นในกรณีต่างๆ
4. พิจารณาลงโทษนักเรียนที่ประพฤติผิดอย่างร้ายแรง ทุกกรณีสรุปผลนําเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารงานพัฒนานักเรียนระดับสถานศึกษาเพื่อนําเสนอขออนุญาตจากผู้อํานวยการสถานศึกษาต่อไป
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5. กําหนดให้มีวาระการประชุมเพื่อการแก้ปัญหา นิเทศ ติดตาม งานพัฒนานักเรียนให้มีความต่อเนื่อง
ประสบความสําเร็จ อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง
6. สรุปรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารงานพัฒนานักเรียนระดับสถานศึกษา
ทุกภาคเรียน
ภาระงานฝ่ายกิจการนักเรียน
1. งานวางแผนงานกิจการนักเรียน
1. นายดําริห์ ก้อนคํา
ครูชํานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2. นายภรภัทร เจริญธง
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
3. นางดารุณี อัมภรัตน์
พนักงานราชการ
กรรมการ
4. นางกนกวรรณ ก้อนคํา
พนักงานราชการ
กรรมการ
5. นางณัฐกฤตา แก้วโบราณ
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
6. ว่าที่ ร.ต.หญิงภรพรรณกรณ์ ก้อนคํา ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่และรับผิดชอบบริหารงาน
1. จัดทําแผนงาน โครงการ นิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผลพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
- รวบรวมข้อมูล ระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติทางราชการเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน
- จัดทําแผนงานกิจการนักเรียน
2. สรุปรายงานและเผยแพร่งานการวางแผนงานกิจการนักเรียน
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
2. งานบริหารกิจการนักเรียน
1. นางสุพัตรา ดาวหน
ครูชํานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2. นางเมตตา พูลสวัสดิ์
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
3. นางณภัค สิมณี
ครู
กรรมการ
4. นายวัลลภ สุรวิทย์
ครู
กรรมการ
5. นางสุภาวดี สมบูรณ์
พนักงานราชการ
กรรมการและเลขานุการ
6. นายปัญญา พิมพ์หมื่น
พนักงานราชการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่และรับผิดชอบบริหารงาน ดังนี้
1. จัดทําแผนงาน โครงการ นิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผลพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
- กําหนดขอบข่าย หน้าที่ความรับผิดชอบงานกิจการนักเรียน
- จัดทําแผนภูมิงานกิจการนักเรียน จัดทําพรรณนางานกิจการนักเรียน
- การประสานงานกิจการนักเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
- การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน
- กําหนดแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียน
2. สรุปรายงานและเผยแพร่งานบริหารกิจการนักเรียน
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
3. งานส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
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1. นายอาวิรุทธ์ สีดา
ครูชํานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2. นายนุชิต ศุภพินิจ
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
3. นายพรชัย สุปิงคลัด
ครู
กรรมการ
4. นายทศพล ศรีนวล
ครู
กรรมการ
5. นางธนาภา คําผุย
หัวหน้าระดับ ม.1
กรรมการ
6. นายอานิรุทธิ์ สิงหนาค
หัวหน้าระดับ ม.2
กรรมการ
7. นายทรงเกียรติ จันทราภรณ์
หัวหน้าระดับ ม.3
กรรมการ
8. นายเทอด เลิศล้ํา
หัวหน้าระดับ ม.4
กรรมการ
9. นายสุเกียรติ บัวแก้ว
หัวหน้าระดับ ม.5
กรรมการ
10. นางณภัค สิมณี
หัวหน้าระดับ ม.6
กรรมการ
11. นายวิโรจน์ มั่นธรรม
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่และรับผิดชอบบริหารงาน
1. จัดทําแผนงาน โครงการ นิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผลพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
- จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย
- จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม
- จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
- จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
- ยกย่องให้กําลังใจแก่นักเรียนผู้ประพฤติดี
2. สรุปรายงานและเผยแพร่งานส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
3.1 งานหัวหน้าระดับ
1. นายอานิรุทธิ์ สิงหนาค
ครูชํานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2. นางธนาภา คําผุย
ครูชํานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
3. นายสุรเกียรติ บัวแก้ว
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
4. นายทรงเกียรติ จันทราภรณ์
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
5. นายเทอด เลิศล้ํา
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
6. นางสุพัตรา ดาวหน
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
7. นางเมตตา พูลสวัสดิ์
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
8. ว่าที่ ร.ต.หญิงภรพรรณกรณ์ ก้อนคํา ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
9. นางณัฐกฤตา แก้วโบราณ
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
10. นางณภัค สิมณี
ครู
กรรมการ
11. นายวัลลภ สุรวิทย์
ครู
กรรมการ
12. นางกนกวรรณ ก้อนคํา
พนักงานราชการ
กรรมการ
13. นายภรภัทร เจริญธง
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
14. นายปัญญา พิมพ์หมื่น
พนักงานราชการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
15. นางสุภาวดี สมบูรณ์
พนักงานราชการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. รับผิดชอบดําเนินงานหัวหน้าระดับชั้นและครูที่ปรึกษา
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2.
3.
4.
5.
6.

จัดทําเอกสาร สื่อ ที่เกี่ยวข้องกับงานหัวหน้าระดับชั้น และครูที่ปรึกษา
ประชุม นิเทศ กํากับติดตามการปฏิบัติงานของหัวหน้าระดับชั้น และครูที่ปรึกษา
ประสานงานกับฝ่าย/กลุ่มสาระ/งานอื่น
ประเมินผล และสรุปรายงานและเผยแพร่
ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

งานหัวหน้าระดับชั้น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1. นางธนาภา คําผุย
ครูชํานาญการพิเศษ
2. นางสุดใจ วงศ์คูณ
ครูชํานาญการพิเศษ
3. ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม. 1 ทุกคน
4. นางสาวอําไพวรรณ บุญยิ่ง
ครูผู้ช่วย
5. นางสาววิรยา แก่นคํา
ครู
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
1. นายอานิรุทธิ์ สิงหนาค
ครูชํานาญการพิเศษ
2. นางวรรธนา บัวแก้ว
ครูชํานาญการพิเศษ
3. ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม. 2 ทุกคน
4. ว่าที่ ร.ต.หญิงภรพรรณกรณ์ ก้อนคําครูชํานาญการพิเศษ
5. นางสาวจารุพร แก้วลา
ครูชํานาญการพิเศษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1. นายทรงเกียรติ จันทราภรณ์
ครูชํานาญการพิเศษ
2. นางภาวิดา ประทุมเวียง
ครูชํานาญการพิเศษ
3. ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม. 3 ทุกคน
4. นางสุภาวดี สมบูรณ์
พนักงานราชการ
5. นางกนกวรรณ ก้อนคํา
พนักงานราชการ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1. นายเทอด เลิศล้ํา
ครูชํานาญการพิเศษ
2. นางเมตตา พูลสวัสดิ์
ครูชํานาญการพิเศษ
3. ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม. 4 ทุกคน
4. นางนิออนด์ รอบคอบ
ครูชํานาญการ
5. นางสุพัตรา ดาวหน
ครูชํานาญการพิเศษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
1. นายสุรเกียรติ บัวแก้ว
ครูชํานาญการพิเศษ
2. นายวีรวัฒน์ สัตย์ซื่อ
ชํานาญการพิเศษ
3. ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม. 5 ทุกคน
4. นายภรภัทธ เจริญธง
ครูชํานาญการพิเศษ
5. นายชยพล คําสิงห์
ครูชํานาญการ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
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1. นางณภัค สิมณี
2. นางสาววิไล อุกาพรหม
3. ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.6 ทุกคน
4. นางจรูญศรี ศรีสุธรรม
5. นางสาวกิตติยาภรณ์ แน่นดี

ครู
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
พนักงานราชการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. รับผิดชอบ บริหารงาน ประชุมนิเทศ กํากับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาใน
ระดับชั้นให้ดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. ควบคุมดูแล ให้การอบรม ว่ากล่าวตักเตือน ลงโทษนักเรียนตลอดจนการแก้ปัญหา
ความประพฤติของนักเรียนในระดับชั้น
3. แจ้งติดต่อประสานงานผู้ปกครองนักเรียนเพื่อรับทราบปัญหาและร่วมมือในการแก้ปัญหา
พฤติกรรมของนักเรียน
4. ดําเนินกิจกรรมประชุม อบรมส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในระดับชั้น
5. ดําเนินงานประเมินคุณลักษณะของนักเรียนระดับชั้นตลอดจนการจัดกิจกรรมซ่อมปรับ
พฤติกรรมนักเรียน
6. ประเมินผลการปฏิบัติงาน และสรุปรายงานฝ่ายกิจการนักเรียน
7. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
4. งานดําเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1. นายณฤภง ศรีละพล
ครูชํานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา ดาวหน
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
3. นายกําพล บัวแก้ว
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
4. นางธนาภา คําผุย
หัวหน้าระดับ ม.1
กรรมการ
5. นายอานิรุทธิ์ สิงหนาค
หัวหน้าระดับ ม.2
กรรมการ
6. นายทรงเกียรติ จันทราภรณ์
หัวหน้าระดับ ม.3
กรรมการ
7. นายเทอด เลิศล้ํา
หัวหน้าระดับ ม.4
กรรมการ
8. นายสุรเกียรติ บัวแก้ว
หัวหน้าระดับ ม.5
กรรมการ
9. นางณภัค สิมณี
หัวหน้าระดับ ม.6
กรรมการ
10.นายพรชัย สุปิงคลัด
ครู
กรรมการ
11.นายทศพล ศรีนวล
ครู
กรรมการ
12.นายวัลลภ สุรวิทย์
ครู
กรรมการและเลขานุการ
13.นายปัญญา พิมพ์หมื่น
พนักงานราชการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
14.นางสุภาวดี สมบูรณ์
พนักงานราชการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่และรับผิดชอบบริหารงาน
1. จัดทําแผนงาน โครงการ นิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผลพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
- การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
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- การรู้จักนักเรียนรายบุคคล
- การคัดกรองนักเรียน
- การดําเนินงานป้องกันการแก้ไขปัญหานักเรียน
- การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน
- การส่งต่อนักเรียน
2. สรุปรายงานและเผยแพร่งานดําเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
5.งานครูที่ปรึกษา
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ที่
อาจารย์ที่ปรึกษา
ชั้น
สถานที่ประชุม
1
นางธนพร อาทิเวช
1/1
นายผดุงศักดิ์ อาทิเวช
2
นางธัญรัศม์ ประเสริฐศรี
1/2 อาคาร 1 ห้องปฏิบัติการ
นางวรรณภา ศรีใสย์
คณิตศาสตร์
3
นางธนาภา คําผุย
1/3 อาคาร 4 ห้อง 415
4

นางสมใจ คําศรี
ว่าที่ร.ต.ชยพล สุริยะโชติ

1/4

ห้องปฏิบัติการอาหาร

5

นางสาวอําไพวรรณ บุญยิ่ง
นายวิโรจน์ มั่นธรรม
นายดําริห์ ก้อนคํา
นายแสงทอง บริสาร
นางอัญชลี สามสี
นางวริฐา มานะศรีสุริยัน
นางสุดใจ วงศ์คูณ
นายสําราญ เจริญชัย
นางศิริวรรณ สาธุพันธ์
นางสาววิรยา แก่นคํา
นางเด่นดวง ยศวิจิตร
นางสาวนพวรรณ เหมือนเอี่ยม
นางลัดดาวัลย์ อัมภรัตน์
นางจันทร์ทิวา อบทอง
นางอรพินท์ จวงพันธ์
นางสาววิลัยภรณ์ เวียงคํา
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาจารย์ที่ปรึกษา

1/5

อาคาร 2 ห้อง 236

1/6

อาคาร 2 ห้อง 212

1/7

อาคาร 5 ห้อง 532

1/8

อาคารคหกรรม ห้องอบขนม

1/9

อาคาร 3 ห้อง 312

1/10

อาคาร 2 ห้อง 213

1/11

อาคาร 1 ห้อง 122

1/12

ห้อง EP 3

6
7
8
9
10
11
12
ที่

ชั้น

สถานที่ประชุม
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ที่
1
2
3
4
5
6

นายณฤภง ศรีละพล
นางสาวสิวิพรรณ์ บุญอินทร์
นางสาวอุทัย สิงหาภู
นางสาวดอกอ้อ จันทร์สมุทร
นางวรรธนา บัวแก้ว
นางสาวเรืองรัตน์ เผ่าภูรี
นางอุดมพร ศรีสําอางค์
นางสาวจิตตวดี จิตรประเสริฐ
นายอานิรุทธิ์ สิงหนาค
นางอรทัย สิงหนาค
นางสาวจารุพร แก้วลา
นางดารุณี อัมภรัตน์
นายบุญมา เวียงคํา
นายไมตรี ศรีแก้ว
นายกงจักร บัวลา
นายกําพล บัวแก้ว
นางพรทิพย์ นาเรือง
นายวีระชัย พละศักดิ์
นายสุทธิศักดิ์ มุสิกวัน
นายอาวิรุทธ์ สีดา
นางสาวพิลาศลักษณ์ คงสิม
นางศศิร์อร โกศลศิรศักดิ์
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาจารย์ที่ปรึกษา
นางจตุพร พรเกียรติคุณ
นายเดช ผิวอ่อน
นางสาวรัตนธร ชุปวา
นางสาววิมลมาศ มุ่งสิน
นายทรงเกียรติ จันทราภรณ์
นางกนกวรรณ ก้อนคํา
นางสาวประดิษฐ์ พละศักดิ์
นางสาวไอยเรศ โดดชัย
นางภาวิดา ประทุมเวียง
นายศมา ชินชัย
นายสนั่น ศิริกุล
นางสาวทิพย์ชริน โพธิ์ทิพย์

2/1

อาคาร 3 ห้อง 326

2/2

อาคาร 1 ห้อง 125

2/3

อาคาร 2 ห้อง 236

2/4

อาคาร 5 ห้อง 513

2/5

อาคาร 5 ห้อง 537

2/6

อาคาร 2 ห้อง 226

2/7

อาคาร 3 ห้อง 328

2/8

ห้องดนตรี

2/9

อาคาร 5 ห้อง 534

2/10
2/11

อาคาร 3 ห้อง 315
อาคาร 2 ห้อง 237

2/12

ห้อง EP 1

ชั้น
3/1

สถานที่ประชุม
อาคาร 4 ห้อง 425

3/2

อาคาร 4 ห้อง 426

3/3

ใต้ถุนอาคาร 3 หน้าห้องพละศึกษา

3/4

ห้องดนตรีพื้นเมือง

3/5

อาคาร 2 ห้อง 211

3/6

ห้องอุตสาหกรรมตะวันออก

อาคาร 3 ห้อง 313
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7
8
9
10
11
12

นางสมสุข ลาสุนนท์
นางสาวกุสุมา คชแพทย์
นายสมศักดิ์ นาเรือง
นางวาสนา บวกไธสง
นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท
นางพิมพ์พักตร์ ไชยเนตร
นางสุภาวดี สมบูรณ์
นางจุฑารัตน์ บุญเรือน
นางรวีวรรณ ดวงโสภา
นางสาวสมหมาย พูนทา

3/7

อาคาร 5 ห้อง 517

3/8

KR

3/9

อาคาร 4 ห้อง 414

3/10

อาคาร 1 ห้อง 115

3/11

อาคาร 5 ห้อง 516

EP 3

EP 2

ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ลําดับที่
ชื่อ-สกุลครูที่ปรึกษา
ระดับชั้น
1
นายเทอด เลิศล้ํา
4/1
นางจรรยา เลิศล้ํา
2
นายศักดนัย สืบเสน
4/2
นางสาวสุธาทิพย์ บุญส่ง
3
นางสุพัตรา ดาวหน
4/3
นางสาวชิดชนก พวงคต
4
นางสาวพนิตนันท์ กุลบุตร
4/4
นายอุดมศักดิ์ สีแสด
5
นางเมตตา พูลสวัสดิ์
4/5
นางยุพวรรณ แหล่งหล้าธนาศิริ
6
นายสมพงษ์ ละชั่ว
4/6
นางสุรจรรยา ละชั่ว
7
นางณัฐกฤตา แก้วโบราณ
4/7
นางสาวรัตตินันท์ ศรีทอง
8
นางสวลี บุญมูล
4/8
นายพรชัย สุปริงคลัด
9
นายอัครพงศ์ ณรงค์ชัย
4/9
นางสาวญาณา วาจนสุนทร
10
นายพลวัตน์ ประเสริฐศรี
4/10
นางสาวศิวัชญา ศรีทําเลา
11
นางปวีณา สุรําไพ
4/11
นางนิออนด์ รอบคอบ

ห้องเรียนประจํา
อาคาร 2 ห้อง 224
อาคาร 4 ห้อง 412
อาคาร 4 ห้อง 411
อาคาร 3 ห้อง 323
อาคาร 1 ห้อง 127
อาคาร 1 ห้อง 113
อาคาร 1 ห้อง 116
อาคาร 2 ห้อง 232
อาคาร 2 ห้อง 231
อาคาร 1 ห้อง 114
อาคาร 3 ห้อง 321
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ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ลําดับที่
ชื่อ-สกุลครูที่ปรึกษา
ระดับชั้น
1
นายสมลักษณ์ พรเกียรติคุณ
5/1
นายทศพล ศรีนวล
2
นายศตภิษัช ไกรษี
5/2
นางสาวอําภา จันทร์ผาย
3
นางกุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ
5/3
ว่าที่ ร.ต.วชิระวิชญ์ โกศลศิรศักดิ์
4
นายสุดเขตต์ สินธุรัตน์
5/4
นางนฤมล สินธุรัตน์
5
นางสาวเบญจา สืบเสน
5/5
นางสุกัญญา แก้วเกาะ
6
นายภูมิลักษณ์ ใจเรือง
5/6
นางนิตยาภรณ์ ใจเรือง
7
นางสาวทศพร คูณทวี
5/7
นางสาวรัชชาภรณ์ คําเนตร
8
นายภรภัทร เจริญธง
5/8
นายปัญญา พิมพ์หมื่น
9
นายวัลลภ สุรวิทย์
5/9
นางสาวสุชาดา อมรสิน
10
นางสกุลรัตน์ ทองแสน
5/10
นางนิลบล เงินดี
11
นายสุรเกียรติ บัวแก้ว
5/11
นางอรพิน วงศ์ปัดสา
12
นางนุชญนันท์ ศรเจริญฐิติกุล
5/12
นายชยพล คําสิงห์
13
นายวีรวัฒน์ สัตย์ซื่อ
5/13
นางธันยาภัทธ์ เธียรทองอินทร์

ห้องเรียนประจํา
อาคาร 3 ห้อง 322
อาคาร 4 ห้อง 418
อาคาร 1 ห้อง 123
อาคาร 5 ห้อง 526
อาคาร 5 ห้อง 514
อาคาร 2 ห้อง 234
อาคาร 2 ห้อง 227
อาคาร 5 ห้อง 521
อาคาร 2 ห้อง 223
อาคาร 5 ห้อง 536
อาคาร 5 ห้อง 531
อาคาร 3 ห้อง 325
อาคาร 4 ห้อง 421

ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ลําดับที่
ชื่อ-สกุลครูที่ปรึกษา
ระดับชั้น
ห้องเรียนประจํา
1
นายสุรพัศ สาธุพันธ์
ม.6/1 อาคาร 3 ห้อง 327
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

นางสาวอัจฉริยา อุทธิโท
นางสมรักษ์ เพชรผา
นางสาวลิขิต ศิริบูรณ์
นางสุรางค์ จันทราภรณ์
นางพัชนีย์ เชื้อชม
นายนุชิต ศุภพินิจ
นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์
นางนุชรี เชื้อทองพิทักษ์
นายดิลก คําเพราะ
นายวิชา กิ่งทอง
นายเฉลิม บัวสิงห์
นางจงกล บัวสิงห์
นางสาววิไล อุกาพรหม
นางสาวขวัญจิต ตรงเที่ยง
นายพัฒนา พานจํานงค์
นางสาวกิตติยาภรณ์ แน่นดี
นายฉัฐมะ ทัดเทียม
นางพรเพ็ญ ทัดเทียม
นางจรูญศรี ศรีสุธรรม
นางสาวดวงพร สะอาด
นางปรียานุช สงสาร
นายก่อโชค ต่อนคําสนธ์
นางณภัค สิมณี
นางสาวปรีดา จริยานพิวาทย์
นายทรงเกียรติ คําล้าน
นางสาววรรณสา แก้วพวง
นางเรณู คําวงศ์
นางสาวฐิติมาตย์ พรหมทา

ม.6/2

อาคาร 4 ห้อง 413

ม.6/3

อาคาร 5 ห้อง 538

ม.6/4

อาคาร 5 ห้อง 528

ม.6/5

อาคาร 5 ห้อง 535

ม.6/6

อาคาร 4 ห้อง 424

ม.6/7

อาคาร 2 ห้อง 217

ม.6/8

ห้องอุตสาหกรรมตะวันตก

ม.6/9

ห้องศิลปะ

ม.6/10

อาคาร 1 ห้อง 126

ม.6/11

อาคาร 1 ห้อง 117

ม.6/12

อาคาร 2 ห้อง 238

ห้องพิเศษ อาคาร 4 ห้อง 422
วิทย์ 6
ม.6 MEP 6 EP 6

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. วันแรกของการเปิดภาคเรียน ครูที่ปรึกษาจะต้องรับสมุดสํารวจเวลาเรียน สมุดบันทึก
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน กับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. จัดตั้งหรือเลือกหัวหน้า และรองหัวหน้าชั้น พร้อมทั้งชี้แจงและมอบหมายงาน
3. จัดแบ่งนักเรียนทําเวรประจําวัน ในการดูแลรักษาความสะอาด และจัดตกแต่งห้องเรียน
4. อบรม ชี้แจง ว่ากล่าวตักเตือน กวดขันด้านระเบียบวินัยนักเรียนในชั้น เช่น การแต่งกาย
ทรงผม ถุงเท้ารองเท้า เข็มขัด เครื่องประดับและสิ่งของมีค่าที่ไม่จําเป็น ฯลฯ โดยทบทวนแนวปฏิบัติจากคู่มือ
นักเรียน
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5. แนะนําเรื่องต่างๆ ที่เป็นระเบียบประเพณีที่ถือปฏิบัติ ในโรงเรียน เช่น การไม่นําอาหาร
ขึ้นไปกินบนอาคารเรียน หรือในห้องเรียน การเก็บภาชนะหลังรับประทานอาหาร การทําความเคารพ การมา
โรงเรียน และการมาปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง เป็นต้น
6. สํารวจติดตาม ดูแลการมาเรียน ขาดเรียน การหลบเรียนของนักเรียนทุกวัน แนะนํา
นักเรียน กรณีลาป่วย ลากิจ การเขียนจดหมายลา เก็บใบลาตัวจริงไว้กับครูที่ปรึกษา และลงชื่อรับทราบ
ในใบลาทุกครั้ง
7. ครูที่ปรึกษามีหน้าที่ควบคุม กํากับดูแลความเป็นระเบียบวินัยในการเข้าแถวทํากิจกรรม
หน้า เสาธงของนักเรียน สํารวจการมาเรียน ตรวจการแต่งกาย ทรงผม ถ้าพบนักเรียนกระทําผิดระเบียบ ให้
บันทึกพฤติกรรมลงในสมุด ว่ากล่าวตักเตือน อบรมนักเรียน หากพบว่านักเรียนได้รับการตักเตือน
แล้วยังฝ่าฝืนไม่ปรับปรุงพฤติกรรมให้ดีขึ้น ให้ครูที่ปรึกษานํานักเรียนไปพบหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
รองผู้อํานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน หลังแยกแถวเข้าชั้นเรียน
8. เข้าพบนักเรียนที่รับผิดชอบในคาบโฮมรูม เพื่อให้คําปรึกษา ดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
การเรียน และในด้านอื่นๆ
9. ควบคุมดูแลนักเรียนในคาบประชุมประจําสัปดาห์ หรือช่วงเวลาที่โรงเรียนมีกิจกรรม
พิเศษอื่นๆ
10. ครูที่ปรึกษาต้องจัดทําข้อมูลส่วนตัว ประวัติดําเนินการคัดกรองแบ่งกลุ่มนักเรียนตาม
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดทําสมุดรายงานประจําตัวนักเรียน สมุดบันทึกพฤติกรรมตามระเบียบที่
กําหนดให้เป็นปัจจุบัน
11. ติดตามสอดส่องดูแลความประพฤติทีไม่เหมาะสม กับสภาพของนักเรียน ได้แก่ มั่วสุม
เที่ยวเตร่ เกเร ลักขโมย ชู้สาว ดื่มสุรา สูบ บุหรี่ เสพยาเสพติด อย่างใกล้ชิด และรายงานพฤติกรรมนัก
เรียนให้ฝ่ายพัฒนานักเรียนทราบ แจ้งติดต่อนัดหมายประสานงานกับผู้ปกครอง เพื่อดําเนินการช่วยเหลือ และ
แก้ปัญหา
12. ร่วมมือกับฝ่ายวิชาการ ในการติดตามดูแลนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน การสอบแก้ตัว
และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
13. ร่วมมือกับงานแนะแนว ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อหา
แนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกับผู้ปกครอง
14. ปกป้องผลประโยชน์ของนักเรียน ในชั้นเรียนที่รับผิดชอบ เสนอชื่อนักเรียนที่เห็นสมควร
ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือด้านต่างๆ ตามสภาพจริง เช่น ขอทุนการศึกษา ขอรับความช่วยเหลือด้าน
ปัจจัยพื้นฐาน ตลอดจนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่พิการ หรือผิดปกติ ให้สามารถได้รับการศึกษาตามศักย
ภาพ
15. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสรุปรายงาน
4.2 งานคณะกรรมการชมรมทูบีนัมเบอร์วัน
1. นางจันทร์ทิวา อบทอง
2. นางวริฐา มานะศรีสุริยัน
3. นางนิลบล เงินดี
4. นางสาวรัตนธร ชุปวา
5. นายภรภัทร เจริญธง

ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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6. นางสาวรัตตินันท์ ศรีทอง
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
7. นางปรียานุช สงสาร
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
8. นายศักดนัย สืบเสน
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
9.นายพรชัย สุปิงคลัด
ครูชํานาญการ
กรรมการ
10. นางดารุณี อัมภรัตน์
พนักงานราชการ
กรรมการ
11. นางสาวจิตตวดี จิตรประเสริฐ
พนักงานราชการ
กรรมการ
12. นายชัยชนะ โสภา
พนักงานราชการ
กรรมการ
13. นายดุริยางค์ ก้อนคํา
พนักงานราชการ
กรรมการ
14. นายไมตรี ศรีแก้ว
พนักงานราชการ
กรรมการ
15. นางธนาภา คําผุย
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
16. นางสาวดอกอ้อ จันทร์สมุทร
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
17. นางยุพวรรณ แหล่งหล้าธนาศิริ
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
18. นางสาวทิพย์ชริน โพธิ์ทิพย์
ครูชํานาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1.รับสมัครสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง
ศึกษาธิการ
2.จัดทํา และดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของชมรม TO BE NUMBER ONE ใน
สถานศึกษา
4.ดําเนินการติดตาม กิจกรรม TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่องและรายงานหน่วยงานต้นสังกัด
กําหนด
5.ประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้การสนับสนุนของ TO BE NUMBER ONE
6.ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
5. งานดําเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
1. นายวิโรจน์ มั่นธรรม
ครู
ประธานกรรมการ
2. นายนุชิต ศุภพินิจ
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
3. นายดุริยางค์ ก้อนคํา
พนักงานราชการ
กรรมการ
4. นายทศพล ศรีนวล
ครู
กรรมการ
5. นายแสงทอง บริสาร
หัวหน้าคณะสีเหลือง กรรมการ
6. นางสมรักษ์ เพชรผา
หัวหน้าคณะสีแดง
กรรมการ
7. นางปรียานุช สงสาร
หัวหน้าคณะสีฟ้า
กรรมการ
8. นายสนั่น ศิริกุล
หัวหน้าคณะสีแสด
กรรมการ
9. นายวิชา กิ่งทอง
หัวหน้าคณะสีชมพู
กรรมการ
10. นางเมตตา พูลสวัสดิ์
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่และรับผิดชอบบริหารงาน ดังนี้
1. จัดทําแผนงาน โครงการ นิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผลพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
- งานดําเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
2. สรุปรายงานและเผยแพร่งานดําเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
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3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

5.1 ครูประจําคณะสี
คณะสีฟ้า นางปรียานุช สงสาร
ชื่อ - สกุล
ชั้น
นางธัญรัศม์ ประเสริฐศรี
1/2
นางวรรณภา ศรีใสย์
นางอรพินท์ จวงพันธ์
1/12
นางสาววิลัยภรณ์ เวียงคํา
EP1
นายณฤภง ศรีละพล
2/1
นางสาวสิวิพรรณ์ บุญอินทร์
นายสุทธิศักดิ์ มุสิกวัน
2/10
นางศศิร์อร โกศลศิรศักดิ์
นายเดช ผิวอ่อน
นางจตุพร พรเกียรติคุณ
นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท

2/12
EP2
3/1
3/9

คณะสีแดง นางสมรักษ์ เพชรผา
ชื่อ - สกุล
ชั้น
นางธนาภา คําผุย
1/3
นางเด่นดวง ยศวิจิตร
นางสาวนพวรรณ เหมือนเอี่ยม
นางพรทิพย์ นาเรือง
นายวีระชัย พละศักดิ์
นายอาวิรุทธ์ สีดา
นางสาวพิลาศลักษณ์ คงสิม
นางสาวประดิษฐ์ พละศักดิ์
นางสาวไอยเรศ โดดชัย
นางภาวิดา ประทุมเวียง

1/10
2/9
2/11
3/4
3/5

หัวหน้า
ชื่อ - สกุล
นายเทอด เลิศล้ํา
นางจรรยา เลิศล้ํา
นายสมพงษ์ ละชั่ว
นางสุรจรรยา ละชั่ว
นายสมลักษณ์ พรเกียรติคุณ
นายทศพล ศรีนวล
นายสุรเกียรติ บัวแก้ว
นางอรพิน วงค์ปัดสา
นายเฉลิม บัวสิงห์
นางจงกล บัวสิงห์
นางสาววิไล อุกาพรหม
นางสาวขวัญจิต ตรงเที่ยง
นางปรียานุช สงสาร
นายก่อโชค ต่อนคําสนธิ์

ชั้น
4/1
4/6
5/1
5/11
6/6
6/7
6/11

หัวหน้า
ชื่อ - สกุล
นางสวลี บุญมูล
นายพรชัย สุปิงคลัด
นายอัครพงศ์ ณรงค์ชัย
นางสาวญาณา วาจนสุนทร
นายศตภิษัช ไกรษี
นางสาวอําภา จันทร์ผาย
นายสุดเขตต์ สินธุรัตน์
นางนฤมล สินธุรัตน์
นายวีระวัฒน์ สัตย์ซื่อ
นางธันยาภัทร์ เธียรทองอินทร์
นางสมรักษ์ เพชรผา

ชั้น
4/8
4/9
5/2
5/4
5/13
6/2
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ชื่อ - สกุล
นายศมา ชินชัย
นางสมสุข ลาสุนนท์
นางสาวกุสุมา คชแพทย์

คณะสีเหลือง นายแสงทอง บริสาร
ชื่อ - สกุล
นายดําริห์ ก้อนคํา
นายแสงทอง บริสาร
นางสุดใจ วงศ์คูณ
นายสําราญ เจริญชัย
นางศิริวรรณ สาธุพันธ์
นางวิรยา แก่นคํา
นางวรรธนา บัวแก้ว
นางสาวเรืองรัตน์ เผ่าภูรี
นางสาวจารุพร แก้วลา
นางดารุณี อัมภรัตน์
นายกงจักร บัวลา
นายกําพล บัวแก้ว

ชั้น

ชื่อ - สกุล
นางสาวลิขิต ศิริบูรณ์
นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์
นางนุชรี เชื้อทองพิทักษ์
นางจรูญศรี ศรีสุธรรม
นางสาวดวงพร สะอาด
นางเรณู คําวงศ์
นางสาวฐิติมาตย์ พรหมทา

3/7

ชั้น
6/4
6/10
6/14

หัวหน้า
ชั้น
1/6
1/8
1/9
2/3
2/6
2/8

นางจุฑารัตน์ บุญเรือน
3/11
นางรวีวรรณ ดวงโสภา
นายทรงเกียรติ จันทราภรณ์
3/3
นางกนกวรรณ ก้อนคํา
คณะสีแสด
นายสนั่น ศิริกุล
ชื่อ - สกุล
ชั้น
นางสาวอําไพวรรณ บุญยิ่ง
1/5
นายวิโรจน์ มั่นธรรม
นางอัญชลี สามสี
1/7
นางวริฐา มานะศรีสุริยัน

ชื่อ - สกุล
นางเมตตา พูลสวัสดิ์
นางยุพวรรณ แหล่งหล้าธนาศิริ
นางปวีณา สุรําไพ
นางนิออนด์ รอบคอบ
นางกุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ
ว่าที่ ร.ต.วชิระวิชญ์ โกศลศิรศักดิ์
นางสกุลรัตน์ ทองแสน
นางนิลบล เงินดี
นางสาวสมหมาย พูลทา
นางสุรางค์ จันทราภรณ์
นางพัชนีย์ เชื้อชม
นายนุชิต ศุภพินิจ
นายพัฒนา พานจํานงค์
นางสาวกิตติยาภรณ์ แน่นดี
นายทรงเกียรติ คําล้าน
นางสาววรรณสา แก้วพวง
หัวหน้า
ชื่อ - สกุล
นางสุพัตรา ดาวหน
นางสาวชิดชนก พวงคต
นางสาวพนิตนันท์ กุลบุตร
นายอุดมศักดิ์ สีแสด

ชั้น
4/5
4/11
5/3
5/10
MEP 3
6/3
6/8
ห้องเรียน
พิเศษวิทยฯ3

ชั้น
4/3
4/4
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นางลัดดาวัลย์ อัมภรัตน์
นางจันทร์ทิวา อบทอง
นางสาวอุทัย สิงหาภู
นางสาวดอกอ้อ จันทร์สมุทร
นางอุดมพร ศรีสําอางค์
นางสาวจิตตวดี จิตรประเสริฐ
นางสาวรัตนธร ชุปวา
นางสาววิมลมาศ มุ่งสิน
นายสนั่น ศิริกุล
นางสาวทิพย์ชริน โพธิ์ทิพย์

1/11
2/2
2/4
3/2
3/6

นายพลวัตน์ ประเสริฐศรี
นางสาวศิวัชญา ศรีทําเลา
นางสาวทศพร คูณทวี
นางสาวรัชชาภรณ์ คําเนตร
นายภรภัทร เจริญธง
นายปัญญา พิมพ์หมื่น
นายวัลลภ สุรวิทย์
นางสาวสุชาดา อมรสิน
นายฉัฐมะ ทัดเทียม
นางพรเพ็ญ ทัดทียม
นางณภัค สิมณี
นางสาวปรีดา จริยานพิวาทย์

คณะสีชมพู
นายวิชา กิ่งทอง หัวหน้า
ชื่อ - สกุล
ชั้น
ชื่อ - สกุล
นางธนพร อาทิเวช
1/1 นายศักดนัย สืบเสน
นายผดุงศักดิ์ อาทิเวช
นางสาวสุธาทิพย์ บุญส่ง
นางสมใจ คําศรี
1/4 นางณัฐกฤตา แก้วโบราณ
ว่าที่ร.ต.ชยพล สุริยะโชติ
นางสาวรัตตินันท์ ศรีทอง
นายอานิรุทธิ์ สิงหนาค
2/5 นางสาวเบญจา สืบเสน
นางอรทัย สิงหนาค
นางสุกัญญา แก้วเกาะ
นายบุญมา เวียงคํา
2/7 นายภูมิลักษณ์ ใจเรือง
นายไมตรี ศรีแก้ว
นางนิตยาภรณ์ ใจเรือง
นายสมศักดิ์ นาเรือง
3/8 นางนุชญนันท์ ศรเจริญฐิติกุล
นางวาสนา บวกไธสง
นายชยพล คําสิงห์
นางพิมพ์พักตร์ ไชยเนตร
3/10 นายสุรพัศ สาธุพันธ์
นางสุภาวดี สมบูรณ์
นางสาวอัจฉริยา อุทธิโท
นายดิลก คําเพราะ
นายวิชา กิ่งทอง

4/10
5/7
5/8
5/9
6/9
6/12

ชั้น
4/2
4/7
5/5
5/6
5/12
6/1
6/5

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. กํากับติดตามควบคุมดูแล ส่งเสริมสนับสนุน นักเรียนในความรับผดชอบให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาตามความสามารถ และศักยภาพของตน
2. กํากับติดตามควบคุมดูแล นักเรียนในคณะสีของตนในด้านความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม คุณ
ลักษณะอันพึงประสงค์ และร่วมมือป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
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3. รับผิดชอบงานเวรประจําวันตามคําสั่งของโรงเรียนในการควบคุมดูแลความประพฤติของนักเรียน
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงเรียน
4. รับผิดชอบงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
6. งานเวรยามและรักษาความปลอดภัย
1. นายสุทธิศักดิ์ มุสิกวัน
ครูชํานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ สุรวิทย์
ครู
กรรมการ
3. นายพรชัย สุปิงคลัด
ครู
กรรมการ
4. นายแสงทอง บริสาร
หัวหน้าคณะสีเหลือง กรรมการ
5. นางสมรักษ์ เพชรผา
หัวหน้าคณะสีแดง
กรรมการ
6. นางปรียานุช สงสาร
หัวหน้าคณะสีฟ้า
กรรมการ
7. นายสนั่น ศิริกุล
หัวหน้าคณะสีแสด
กรรมการ
8. นายวิชา กิ่งทอง
หัวหน้าคณะสีชมพู
กรรมการ
9. นายดุริยางค์ ก้อนคํา
พนักงานราชการ
กรรมการ
10. นายปัญญา พิมพ์หมื่น
พนักงานราชการ
กรรมการ
11. นายบันเทิง ศิริโท
ลูกจ้างประจํา
กรรมการ
12. นายสรศักดิ์ สุทธิกรม
ลูกจ้างประจํา
กรรมการ
13. นายสุวิชาญ กรไกร
ลูกจ้างประจํา
กรรมการ
14. นางณัฐกฤตา แก้วโบราณ
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
15. นางดารุณี อัมภรัตน์
พนักงานราชการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
16. นางกนกวรรณ ก้อนคํา
พนักงานราชการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้
1. มีหน้าที่รับผิดชอบงานรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
2. จัดทําคําสั่งหน้าที่ครูให้มีหน้าที่ดูแลนักเรียนรักษาความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย
3. จัดทําเอกสารสมุดบันทึก กํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เสนอผู้บริหาร
4. ประเมินผลงานรักษาความปลอดภัย สรุปรายงานเมื่อสิ้นภาคเรียน
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
7. งานชุมชนและภาคีเครือข่าย
7.1 การสร้างสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่าย
1. นางณภัค สิมณี
ครู
2. นางสุพัตรา ดาวหน
ครูชํานาญการพิเศษ
3. นางสุดใจ วงศ์คูณ
ครูชํานาญการพิเศษ
4. นางวริฐา มานะศรีสุริยัน
ครูชํานาญการพิเศษ
5. นางธนาภา คําผุย
ครูชํานาญการพิเศษ
6. นายอาวิรุทธ์ สีดา
ครูชํานาญการพิเศษ
6. นางสาวทศพร คูณทวี
ครู
7. นางดารุณี อัมภรัตน์
พนักงานราชการ
8. นายภรภัทร เจริญธง
ครูชํานาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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9. นางสุภาวดี สมบูรณ์
พนักงานราชการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
10. นายปัญญา พิมพ์หมื่น
พนักงานราชการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. รับผิดชอบงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
2. ดําเนินงานโครงการ / กิจกรรม และการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
3. ประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรท้องถิ่นในการสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับโรงเรียน
4. ประเมินผลการให้ความร่วมมือ สนับสนุนของบุคลากรในการเข้าร่วมกิจกรรม
5. ประเมินผลการดําเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชน สรุปรายงานหัวหน้าฝ่ายและผู้บริหาร
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
8. งานประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน
1. นางณัฐกฤตา แก้วโบราณ
ครูชํานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2. นายอาวิรุทธ์ สีดา
ครูชํานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
3. นายภรภัทร เจริญธง
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
4. ว่าที่ร.ต หญิงภรพรรณกรณ์ ก้อนคํา ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
5. นางณภัค สิมณี
ครู
กรรมการและเลขานุการ
6. นายวิโรจน์ มั่นธรรม
ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
7. นายวัลลภ สุรวิทย์
ครู
8. นางกนกวรรณ ก้อนคํา
พนักงานราชการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
9. นางสุภาวดี สมบูรณ์
พนักงานราชการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่และรับผิดชอบบริหารงาน ดังนี้
1. จัดทําแผนงาน โครงการ นิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผลพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
- งานประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน
2. สรุปรายงานและเผยแพร่งานประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่เพื่อให้เกิดผลดีต่อทางราชการ
สั่ง ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

(นายเดชชัย ดวงแสง)
ผู้อํานวยการโรงเรียนกันทรารมณ์

