
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ค ำน ำ 

 
  
              โรงเรียนกันทรารมณ์  เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษและเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอ
กันทรารมณ์  เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนกันทรารมณ์  สนองต่อนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  สู่ความ
เป็นผู้น าในการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2550 
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2  พ.ศ. 2545 
โรงเรียนกันทรารมณ์  จึงได้มอบหมายและแต่งตั้งหน้าที่ของข้าราชการครูเป็นค าสั่งแม่บท ประจ าปีการศึกษา 
2561 เพ่ือเป็นกรอบในหน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ
ต่อไป 
 
 
 
                   โรงเรียนกันทรารมณ์ 
                13  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 
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ค าสั่งโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ที่  386 /2561 

เรื่อง  แต่งตั้งและมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ 
ในโรงเรียนกันทรารมณ์  ประจ าปีการศึกษา 2561 

………………………………….. 
 เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกันทรารมณ ์ 
ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
หน้าที่รับผิดชอบงานต่างๆ ของโรงเรียนกันทรารมณ์  ประจ าปีการศึกษา 2561 ดังต่อไปนี้ 
 
คณะกรรมกำรที่ปรึกษำกำรจัดท ำค ำสั่งแม่บท  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
 
1. นายเยี่ยม  ธรรมบุตร         ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์          ประธานกรรมการ 
2. นายประจักษ์   นาจ าปา     รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ           รองประธานกรรมการ 
3. นายประดิษฐ์   ทองเกลี้ยง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ          กรรมการ 
    และแผนงาน          
4. นายทรงพล   นนทา  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป         กรรมการ          
5. นางสุพัตรา   ดาวหน  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล        กรรมการ         
6. นางเรณู     ค าวงศ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ คนที่ 1  กรรมการ 
7. นายสมพงษ์  ละชั่ว  หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ คนที่ 2  กรรมการ 
8. นางศิริวรรณ  สาธุพันธ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ คนที่ 3  กรรมการ 
9. นางพรเพ็ญ   ทัดเทียม  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานการเงินและบัญชี  กรรมการ 
10. นายสมลักษณ์  พรเกียรติคุณ   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์  กรรมการ 
11.นางจตุพร        พรเกียรติคุณ   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนงาน   กรรมการ 
12. นายณฤภง    ศรีละพล   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลคนที่ 2  กรรมการ 
13. นางธนาภา   ค าผุย    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลคนที่ 3  กรรมการ 
14.นายวีระชัย    พละศักดิ์         หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบริการ                           กรรมการ 
15. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร          หวัหน้ากลุ่มบริหารงานธุรการ                 กรรมการและเลขานุการ 
16. นางสาวอุทัย  สิงหาภู           ครู/ช านาญการ                                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้  
1. ให้ค าปรึกษางานด้านการปรับและจัดท าโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนกันทรารมณ์ให้เป็นไปอย่าง
เรียบร้อยสมบูรณ์ครบถ้วน 
2. ตรวจทานความถูกต้องเรียบร้อยของการพรรณนางานตามแผนแม่บททุกกลุ่มงานให้ถูกต้องครบถ้วน 
3. รับรองข้อมูลเพื่อให้ค าสั่งแม่บทสามารถน าไปวางแผนงานและด าเนินการกิจกรรมในโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนกันทรำรมณ์ 

1.งานส านักงานกลุ่มบริหารงาน
งบประมาณและแผนงาน 

2. งานการเงินและบญัช ี

3. งานพัสดุและสินทรัพย ์

4. งานยานพาหนะ 

5. งานประกันอุบัติเหต ุ

6. งานแผนงาน 

7. งานสารสนเทศโรงเรียน 
8. งานควบคุมภายใน 

9. งานตรวจสอบภายใน 

10.งานประเมินผลการด าเนินงาน
งบประมาณและแผนงาน 
 

 
 

 

 

 

1. งานส านักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

2. งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

3. งานกลุ่มสาระฯ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

4. งานวัดและประเมินผลการเรียน 

5. งานทะเบียนนักเรยีน 

6. งานนิเทศภายใน 

7. งานพัฒนาสื่อการจัดการเรยีนรู ้
8. งานวิจัยและพัฒนา 

9. งานห้องเรียนพิเศษ 

10. งานโรงเรียนวิธีพุทธ 

11. งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 

12. งานโรงเรียนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

13. งานศูนย์คณิตศาสตร ์
14. งานศูนย์หุ่นยนต ์
15. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
16. งานแนะแนว 

17. งานประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ 
 

 

1. งานส านักงานกลุ่มงานบรหิารงานบุคคล 

2. งานจัดท าทะเบียนประวัติครูและบุคลากร 

3. งานลงเวลาการปฏิบัตริาชการ 

4. งานวางแผนอัตราก าลัง 

5. งานเวรยามและรักษาความปลอดภัย 

6. งานประเมินผลการปฏิบตัิงานบุคลากร 

7. งานกิจการนักเรียน 

8. งานสารวัตรนักเรยีน 

9. งานส่งเสริมประชาธิปไตยและงานสภานักเรียน 

10. งานส่งเสริมระเบียบวินัยและคุณธรรม จริยธรรม 
11. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

12. งานหัวหน้าระดับช้ันและครูที่ปรึกษา 

13. งานโรงเรียนสุจรติ 

14. งานสถานศึกษาสีขาว 

15. งานโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครอืข่าย 

16. งานประเมินผลการด าเนินงานกิจการนกัเรียน 
 

 

 

1. งานส านักงานกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

2. งานธุรการ 

3. งานอาคารสถานท่ีและแหล่งเรียนรู้ 
4. งานสื่อสารและประชาสมัพันธ์ 

5. งานส่งเสรมิสุขภาพอนามัย 

6. งานสหกรณ์เพื่อการศึกษา 

7. งานห้องสมุด 

8. งานสวัสดิการและกองทุนโรงเรียน 

9. งานโสตทัศนศึกษา 

10. งานสวัสดิการน้ าดืม่ 

11. งานโภชนาการและศูนย์อาหาร 

12. งานธนาคารโรงเรียน 

13. งานวิทยุสื่อสารและกล้องวงจรปิด 

14. งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

15. งานประเมินผลการด าเนินงานบรหิารงาน
ทั่วไป 
 

 

 

สมำคมศิษย์เก่ำโรงเรียนกันทรำรมณ์ 

สมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกันทรำรมณ์ 

ผู้อ ำนวยกำร 

รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม
บริหำรงำนบุคคล 

รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม
บริหำรงำนทั่วไป 

รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม 

บริหำรงำนงบประมำณและแผนงำน 

รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม
บริหำรงำนวิชำกำร 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำนโรงเรียนกันทรำรมณ์ 



 
 

แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร  โรงเรียนกันทรำรมณ์ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำงเรณู  ค ำวงศ์ 

หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำรคนที่ 1 

 

นำงศิริวรรณ  สำธุพันธ์ 

หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำรคนที่ 3 

 

1. งานพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนกันทรารมณ ์

2. งานการพัฒนากระบวนการเรยีนรู้ 
3. งานกลุ่มสาระการเรียนรู ้
4. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

5. งานห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ(EP/MEP) 
6. งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์
7 งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 

8. งานการจัดตารางเรียน - ตารางสอน และการจัด
ครูเข้าสอน 

9. งานการจัดครูเข้าสอนแทน 

10. งานการติดตามการเรียนการสอน 

11. งานจัดบรรยากาศทางวิชาการ 

12. งานประกันคุณภาพการศึกษา 

13. งานอ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

นำยสมพงษ์  ละชั่ว 

หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำรคนที่ 2 

 
1. งานวัดผลและประเมินผล 

2. งานสร้าง/ปรับปรุงเครื่องมือการวัดผลและจัดท า
เอกสารการวัดผลการเรยีน 

3. งานรับนักเรียน 

4. งานทะเบียน 

5. งานอัดส าเนา 

6. งานสอนซ่อมเสริม 

7. งานการจัดกลุ่มการเรียน 

8. งานการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงานทางวิชาการ 

9. งานอ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

 

1. งานจัดท าระเบยีบแนวปฏิบัติและจัดท าแผนพัฒนาคณุภาพ
งานวิชาการ 

2. งานธุรการฝ่ายวิชาการ 

3. งานพัสดุฝ่ายวิชาการ 

4. งานก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

5. งานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่และ
อาเซียนสูส่ถานศึกษา 
6. งานการศึกษาพิเศษ 

7. งานนิเทศภายใน 

8. งานสื่อและส่งเสริมการผลิตสื่อการจัดการเรยีนรู ้
9. งานพัฒนาครูทางวิชาการและวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
10. งานส่งเสรมิการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 
11. งานตามนโยบาย  (PLC ,สะเตม็ศึกษา) 
12.งานประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ 

13. งานอ่ืนๆตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 
 

 

นำยเยี่ยม  ธรรมบุตร 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกันทรำรมณ์ 

 

นำยประจักษ์  นำจ ำปำ 

รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 



 
 

-1- 

คณะกรรมกำรกลุม่บรหิำรงำนวิชำกำร 

1.  คณะกรรมกำรที่ปรึกษำกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
    1.1 นายเยี่ยม  ธรรมบุตร          ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์  ประธานกรรมการ 
 1.2 นายประจักษ์  นาจ าปา         รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ รองประธานกรรมการ 
 1.3 นายทรงพล  นนทา                รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป กรรมการ 
 1.4 นายประดิษฐ์  ทองเกลี้ยง          รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน กรรมการ 
 1.5 นางเรณู  ค าวงศ์          หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการคนที่ 1 กรรมการและเลขานุการ   
 1.6 นายสมพงษ์  ละชั่ว         หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการคนที่ 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
 1.7 นางศิริวรรณ  สาธุพันธ์         หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการคนที่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 
 ให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการเพ่ือให้การด าเนินงานในสายงานบริการวิชาการ
เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน สพม./สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการหน่วยงานต้นสังกัด  สนองนโยบายของรัฐ 
และอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
 
2.  คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
 2.1 นายประจักษ์  นาจ าปา  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ  ประธานกรรมการ 
 2.2 นางเรณู  ค าวงศ์   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการคนที่ 1       รองประธานกรรมการ 
 2.3 นายสมพงษ์  ละชั่ว  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการคนที่ 2    รองประธานกรรมการ 
 2.4 นายรัตนดิลก  ค าเพราะ  หัวหน้างานแนะแนว    กรรมการ 
 2.5 นางกุลณพฤกษ์  กีรติชัยเศรษฐ หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กรรมการ 
 2.6 นายกฤษฎา  พิมพันธ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการ 
 2.7 นางณัฐกฤตา  แก้วโบราณ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 
 2.8 นายศักดนัย  สืบเสน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
 2.9 นางนิตยาภรณ์  ใจเรือง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
 2.10 นายสุทธิศักดิ์  มุสิกวัน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 
 2.11 นางสาวประดิษฐ์  พละศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   กรรมการ 
 2.12 นายพัฒนา  พานจ านงค์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
 2.13 นายภรภัทร  เจริญธง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
 2.14 นางสาวสมหมาย  พูนทา  หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ  กรรมการ 
 2.15 นางจตุพร  พรเกียรติคุณ  หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
 2.16 นางศิริวรรณ  สาธุพันธ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการคนที่ 3   กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 

1. เป็นที่ปรึกษาตามแผนงานวิชาการ จัดแผนการเรียน จัดท าตารางเรียน และตารางสอน การจัดกิจกรรม 
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การเรียนการสอนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการการวัดและประเมินผลการเรียนทะเบียนนักเรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 2. เป็นที่ปรึกษาของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการและผู้อ านวยการโรงเรียน 
 3. สอดส่องดูแล ติดตาม การบริหารงานกลุ่มบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
 4. ให้ค าแนะน า นิเทศการเรียนการสอน เพื่อให้บรรลุตามหลักสูตรและความมุ่งหมาย 
 5. เป็นผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการสอดส่องดูแลให้ครูผู้สอนด าเนินการสอนได้ตามปกติ 
 6. เป็นคณะกรรมการให้ค าปรึกษาในการพิจารณาความดีความชอบของครูฝ่ายปฏิบัติการสอน 

7. ควบคุมดูแลส่งเสริมการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานวิชาการให้เป็นไปตามนโยบาย ค าแนะน าของ 
คณะกรรมการบริหาร  และค าสั่งของหัวหน้าสถานศึกษา 

กรอบงำนตำมโครงสร้ำงหัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำรคนที่ 1 นำงเรณู  ค ำวงศ์ 
3. งำนพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
หัวหน้ำงำน  นำงเรณู  ค ำวงศ์ 
    3.1 นางเรณู  ค าวงศ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการคนที่ 1           ประธานกรรมการ 
       3.2 นางณัฐกฤตา  แก้วโบราณ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 
    3.3 นายศักดนัย  สืบเสน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
    3.4  นางนิตยาภรณ์  ใจเรือง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ           กรรมการ 
    3.5  นายสุทธิศักดิ์   มุสิกวัน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   กรรมการ 
    3.6  นางสาวประดิษฐ์  พละศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   กรรมการ 
    3.7 นายพัฒนา  พานจ านงค์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
    3.8 นายภรภัทร  เจริญธง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
    3.9 นายกฤษฎา  พิมพันธ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการ 
    3.10 นางจตุพร  พรเกียรติคุณ หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
    3.11 นางสาวสมหมาย  พูนทา หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ  กรรมการ 
    3.12 นายรัตนดิลก  ค าเพราะ หัวหน้างานแนะแนว    กรรมการ 
       3.13 นางกุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กรรมการ 
    3.14 นายสมพงษ์  ละชั่ว  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการคนที่ 2  กรรมการ 
    3.15 นางศิริวรรณ  สาธุพันธ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการคนที่ 3  กรรมการ 
    3.16 นางสาวเกวลี  ป่าสนธ์     ครูผู้ช่วย      กรรมการและเลขานุการ 
    3.17 นางสาววิวรรธนี สหธรรมมิกะชาติ   ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้   
        1. ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐานและ 
ตัวชี้วัดในหลักสูตร  ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของสังคม  ชุมชน  และท้องถิ่น 
         2. วิเคราะหส์ภาพแวดลอ้ม และประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ  
เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายรวมทั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการ 

3. จดัท าหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรท้องถิ่นและสาระที่รับผดิชอบให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
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เป้าหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน
และระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
        4. เป็นผู้น าในการน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ พรบ. 
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542   และที่ปรับปรุงแก้ไข  พ.ศ. 2545 
       5. นิเทศการใช้หลักสูตรของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบประเมินผลหลักสูตรอย่างต่อเนื่องและ
น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
  6. ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ 
  7. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ผิดชอบตามความเหมาะสม 
  8. ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
  9. ส่งเสริมและให้ความรู้ครูในการจัดท าหน่วยการเรียนรู้  และแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ  และให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และแผนการเรียนรู้บูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียงและอาเซียน 
  10. ส่งเสริมให้ครูจัดเนื้อหา สาระ กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียนทั้งด้าน 
ความรู้ ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     11. ส่งเสริมการน าการจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
  12. ส่งเสริมการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นมามีส่วนร่วม ในการจัดการ 
 เรียนรู้ตามความเหมาะสม 

 13. ก ากับ  ติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู ส่งเสริมให้ครูจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้ 
สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ สถานการณ์  
การประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และการปฏิบัติจริง  การ
ส่งเสริมให้รักการอ่าน  และใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  การผสมผสานความรู้ต่าง ๆให้สมดุลกัน  ปลูกฝังคุณธรรม 
ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระกิจกรรม  ทั้งนี้โดยจัดบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้และการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่าย 
ผู้ปกครอง ชุมชน  ท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม    
    14. จัดท าเอกสารการติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูและแบบรายงานผลการติดตาม 
  15. ติดตามการจัดการเรียนการสอน และรายงานผลการติดตามให้ผู้บริหารทราบ 
  16. จัดประชุมหัวหน้าและรองหัวหน้าระดับทุกเดือน   เพ่ือก ากับติดตามการด าเนินงาน 
  17. จัดครูเข้าสอนซ่อมเสริม    และติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซ่อมเสริม 
  18. จัดท าแผนติดตามกิจกรรมการเรียนการสอนซ่อมเสริม 
  19. น าผลการสอนซ่อมเสริมมาวิเคราะห์และรายงานผลการด าเนินงาน 
  20. จัดท าจ านวนคาบสอน  รายวิชา ส่งงานตารางเรียนตารางสอน 
  21. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
4. งำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ หัวหน้ำงำน  นำงเรณู  ค ำวงศ์      
       4.1 นางเรณู  ค าวงศ์  คร/ูช านาญการพิเศษ                         ประธานกรรมการ 
    4.2  นายศักดนัย  สืบเสน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รองประธานกรรมการ 
       4.3 นางณัฐกฤตา  แก้วโบราณ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 
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    4.4 นางนิตยาภรณ์  ใจเรือง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
    4.5 นายสุทธิศักดิ์    มุสิกวัน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 
    4.6 นางสาวประดิษฐ์  พละศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   กรรมการ 
    4.7 นายพัฒนา  พานจ านงค์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
    4.8 นายภรภัทร  เจริญธง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
    4.9 นางจตุพร  พรเกียรติคุณ หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
    4.10 นางสาวสมหมาย  พูนทา  หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ  กรรมการ 
    4.11 นายรัตนดิลก  ค าเพราะ หัวหน้างานแนะแนว    กรรมการ 
    4.12 นางกุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                      กรรมการ 
       4.13 นางสาวเกวลี  ป่าสนธ์            ครูผู้ช่วย        กรรมการและเลขานุการ 
       4.14 นายกฤษฎา  พิมพันธ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 
  1. จัดท าโครงสร้าง แผนงาน งบประมาณ ปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มสาระ และด าเนินงาน ให้เป็นไป
ตามแผน 
        2. วิเคราะห์หลักสูตร ประสานงานกับครูในกลุ่มสาระในการจัดท าโครงสร้างรายวิชา แผนการจัดการ
เรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักสูตร 
        3. ดูแล ประสานงานการจัดท าข้อสอบ จัดเก็บข้อสอบ ด าเนินการสอบให้เป็นไปตามระเบียบ ตรวจสอบ
ความเหมาะสมความถูกต้องของข้อสอบให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและ ประเมินผลการศึกษา 
        4. ควบคุม ดูและการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตร จัดครูเข้าสอนแทน เมื่อครูในกลุ่ม
สาระลาหรือไปราชการ 
        5. ด าเนินการจัดหาสื่อ พัฒนาดูแลห้องปฏิบัติการ ห้องศูนย์สื่อแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มสาระให้เอ้ือ ต่อการ
เรียนรู้และบริการแก่นักเรียน 
        6. จัดท าสารสนเทศของกลุ่มสาระเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ และ
เผยแพร่ผลงานแก่หน่วยงานต่างๆ 
        7. ให้การส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับต่างๆ 
        8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มสาระและน ามาวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น  
        9. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานให้ ผู้บริหารทราบ 
        10. ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดีขึ้น 
        11. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 

      4.1.1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
    1. นายกฤษฎา  พิมพันธ์    ครู/ช านาญการพิเศษ/หัวหน้า     ประธานกรรมการ 
    2. นางเมตตา  พูลสวัสดิ์    ครู/ช านาญการพิเศษ/รองหัวหน้า    รองประธานกรรมการ 
    3. นางวรกมล   เรืองฝาง     ครู/ช านาญการพิเศษ/รองหัวหน้า    รองประธานกรรมการ 
    4. นายสุพัฒน์  บุญน า    ครูผู้ช่วย/พัสด ุ    กรรมการ 
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    5. นายเทอด เลิศล้ า     ครู/ช านาญการพิเศษ/วิชาการ   กรรมการ 
    6 . นางลัดดาวัลย์  อัมภรัตน์    ครู/ช านาญการพิเศษ/วิชาการ   กรรมการ 
    7. นางจรูญศรี  ศรีสุธรรม         ครู/ช านาญการพิเศษ/สารบรรณ  กรรมการ 
    8. นางกุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐครู/ช านาญการพิเศษ/สารบรรณ  กรรมการ 
    9. นางจันทร์ทิวา  อบทอง  ครู/ช านาญการพิเศษ/เหรัญญิก  กรรมการ 
    10. นายวิชา  กิ่งทอง  ครู/ช านาญการพิเศษ/ประชาสัมพันธ์ กรรมการ 
    11. นางนิลบล  เงินดี  ครู/ช านาญการพิเศษ/ประชาสัมพันธ์ กรรมการ 
    12. นางยุพวรรณ  แหล่งหล้าธนาศิริ   ครู/ช านาญการพิเศษ/ปฏิคม  กรรมการ 
    13. นายณฤภง  ศรีละพล  ครู/ช านาญการพิเศษ/งานวัดผล  กรรมการ 
    14. นางสาวสุภาพร  พวงพั่ว  ครู/ช านาญการพิเศษ/งานวัดผล  กรรมการ   
    15. นางสกุลรัตน์  ทองแสน  ครู/ช านาญการพิเศษ/บรรณารักษ์  กรรมการ 
       16. นางสาวอุทัย  สิงหาภู  ครู/ช านาญการ/เลขานุการ      กรรมการและเลขานุการ 

    4.1.2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
      1. นางณัฐกฤตา  แก้วโบราณ   ครู/ช านาญการพิเศษ/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ     ประธานกรรมการ 
      2. นางสาวลิขิต  ศิริบูรณ์   ครู/ช านาญการพิเศษ/รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ รองประธานกรรม 
      3. นางสาวจารุพร  แก้วลา   ครู/ช านาญการพิเศษ/พัสดุกลุ่มสาระฯ  กรรมการ 
      4. นางวรรณภา  ศรีใสย์   ครู/ช านาญการพิเศษ/วิชาการกลุ่มสาระฯ  กรรมการ 
      5. นางสุรจรรยา  ละชั่ว   ครู/ช านาญการพิเศษ/วิชาการกลุ่มสาระฯ  กรรมการ 
      6. นายสมพงษ์  ละชั่ว   ครู/ช านาญการพิเศษ/วิชาการกลุ่มสาระฯ  กรรมการ 
      7. นางสาวทิพย์ชริน  โพธิ์ทิพย์  ครู/ช านาญการพิเศษ/งานประกันกลุ่มสาระ ฯ กรรมการ 
      8. นายพลวัตน์  ประเสรฐิศรี  ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
      9. นางธัญรัศม์  ประเสริฐศรี  ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
      10. นางปรียานุช  สงสาร  ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
      11. นางพิมพ์พักตร์  ไชยเนตร  ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
      12. นายวัลลภ  สุรวิทย ์  คร ู     กรรมการ 
      13. นายก่อโชค  ต่อนค าสนธิ์  คร ู     กรรมการ 
      14. นางสุภาวดี   สมบูรณ์  พนักงานราชการ    กรรมการ 
      15. นางสาวอัจฉริยา  อุทธิโท  ครู/ช านาญการ          กรรมการและเหรัญญิก 
      16. นางสาวกิตติยาภรณ์  แน่นดี    พนักงานราชการ    กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก 
      17. นางสาวศิวัชญา  มั่นธรรม  คร ู         กรรมการและเลขานุการ 
      18. นางสาวสวิิพรรณ์  บุญอินทร์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

    4.1.3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
    1.  นายศักดนัย สืบเสน ครู/ช านาญการพิเศษ/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ     ประธานกรรมการ 
    2.  นางสาวรัตนธร ชุปวา ครู/ช านาญการพิเศษ/รองหัวหน้าฯ          รองประธานกรรมการ 

  3. นายเฉลิม  บัวสิงห์ ครู/ช านาญการพิเศษ/รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ  กรรมการ 
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  4. นายสุรพัศ สาธุพันธ์ ครู/ช านาญการพิเศษ/พัสดุกลุ่มสาระฯ  กรรมการ 
  5.  นายวีรวัฒน์  สัตย์ซื่อ ครู/ช านาญการพิเศษ/วิชาการกลุ่มสาระ  กรรมการ 
  6.  นางธนาภา  ค าผุย  ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  7.  นางสุพัตรา  ดาวหน  ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  8.  นางสมรักษ์  เพชรผา  ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  9.  นายนุชิต ศุภพินิจ  ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  10.  นางนฤมล  สินธุรัตน์  ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  11.  นายอาวิรุทธ์ สีดา  ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  12.  นางสาวบังออน  จุลพล  ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  13.  นางจตุพร  พรเกียรติคุณ  ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  14.  นางชิดชนก  สายบุปผา  ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  15.  นางสาววรรณสา แก้วพวง ครูช านาญการ    กรรมการ 
  16. นางนิออนด์  รอบคอบ  ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  17.  นางจงกล  บัวสิงห์  ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  18.  นางปวีณา  สุร าไพ  ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  19.  นางศิริวรรณ  สาธุพันธ์  ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  20.  นางธันยาภัทร์ เธียรทองอินทร์ ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  21. นางนุชญนันท์  ศรเจริญฐิติกุล ครู/ช านาญการพิเศษ       กรรมการ 

    22. นายชยพล  ค าสิงห์  ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  23.  นางสาวไอยเรศ  โดดชัย  พนักงานราชการ    กรรมการ 
  24.  นางสาวกรณัฐ  สถานพงษ์ คร ู     กรรมการ 
  25. นางสาววิรยา  แก่นค า  คร ู     กรรมการ 
  26. นายทิว   พจนา   ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
  27.  นางยุภาภรณ์  เสาโกมุท  ครูช านาญการพิเศษ          กรรมการและเลขานุการ 
  28. นางสาววิมลมาศ  มุ่งสิน  พนักงานราชการ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     29. นางสุธาทิพย์  แสงงาม  คร ู      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

        4.1.4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม 
    1. นางนิตยาภรณ์  ใจเรือง    ครูช านาญการพิเศษ/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ    ประธานกรรมการ 
    2. นายวิโรจน์  มั่นธรรม ครูช านาญการ/รองหัวหน้าฯ           รองประธานกรรมการ 
    3. นายสุรเกียรติ  บัวแก้ว ครูช านาญการพิเศษ/วิชาการกลุ่มสาระ  กรรมการ 
    4. นางวรรธนา  บัวแก้ว       ครูช านาญการพิเศษ/วิชาการกลุ่มสาระ  กรรมการ 
    5. นายบุญมา  เวียงค า ครูช านาญการพิเศษ/วิชาการกลุ่มสาระ  กรรมการ 
    6. นางสาวทศพร  คูณทวี    ครู/ช านาญการ/วิชาการกลุ่มสาระฯ กรรมการ 
    7. นางณภัค  สิมณี             ครู/ช านาญการ/วิชาการกลุ่มสาระ           กรรมการ 
    8. นายอัครพงศ์  ณรงค์ชัย  ครู/ช านาญการ/วิชาการกลุ่มสาระ  กรรมการ 
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    9. นายพรชัย   สุปิงคลัด  ครู/ช านาญการ/วิชาการกลุ่มสาระ  กรรมการ 
    10. นางสาวญาณา  วาจนสุนทร ครู/ช านาญการ/วิชาการกลุ่มสาระฯ กรรมการ 
    11. นางสาวรัชชาภรณ์  ค าเนตร ครู/วิชาการกลุ่มสาระ   กรรมการ 
    12. นางสาวขวัญจิต  ตรงเที่ยง  ครู/วิชาการกลุ่มสาระ    กรรมการ 
    13. นางสวลี  บุญมูล             ครู/ช านาญการพิเศษ/พัสดุกลุ่มสาระฯ  กรรมการ 
    14. นายภูมิลักษณ์  ใจเรือง              ครู/ช านาญการพิเศษ/ผู้ช่วยพัสดุกลุ่มสาระฯกรรมการ 
    15. นางสาวอ าไพวรรณ  บุญยิ่ง ครู/สารบรรณกลุ่มสาระฯ    กรรมการ 
    16. นางสาวเรืองรัตน์   เผ่าภรูี ลูกจ้างประจ า     กรรมการ 
    17. นายไมตรี  ศรีแก้ว  พนักงานราชการ     กรรมการ 
    18. นายทศพล  ศรีนวล  คร ู          กรรมการและเลขานุการ 
    19. นางสาวอ าภา  จันทร์ผาย            คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

4.1.5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
  1. นายสุทธิศักดิ์   มุสิกวัน    ครู/ช านาญการพิเศษ/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ     ประธานกรรมการ 

    2. นายสมศักดิ์   นาเรือง    ครู/ช านาญการพิเศษ/รองหัวหน้า,พัสดุกลุ่มสาระฯ กรรมการ 
    3. นางสาวพนิตนันท์  กุลบุตร  ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
    4. นายอุดมศักดิ์       สีแสด  ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
    5. ว่าที่ร้อยตรีชยพล  สุริยะโชติ   พนักงานราชการ    กรรมการ 
    6. นางเอมอร ค าสะอาด  ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
    7. นางวาสนา บวกไธสง  พนักงานราชการ     กรรมการ 
    8. นายส าราญ   เจริญชัย  ครู/ช านาญการพิเศษ    กรรมการและเลขานุการ 

            4.1.6 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
    1.  นางสาวประดิษฐ์  พละศักดิ์  ครู/ช านาญการพิเศษ/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ   ประธานกรรมการ 
    2.  นางสาวพิศมัย  พันดา         ครู/ช านาญการพิเศษ/วิชาการกลุ่มสาระ  กรรมการ 
    3.  นายกงจักร   บัวลา     ครู/ช านาญการพิเศษ/พัสดุกลุ่มสาระฯ  กรรมการ 
    4.  นางเด่นดวง  ยศวิจิตร         ครู/ช านาญการพิเศษ    กรรมการ
    5.  นายก าพล  บัวแก้ว     ครู/ช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
    6.  นางนพวรรณ  จ านงค์ศรี     คร ู      กรรมการ 
    7.  นายแสงทอง  บริสาร     ครู/ช านาญการพิเศษ          กรรมการและเลขานุการ 
    8.  นางสาวธัญญาลักณ์  วิทา     ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

           4.1.7 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
    1.  นายพัฒนา  พานจ านงค์          ครูช านาญการ/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ        ประธานกรรมการ 
    2. นายไตรรัตน์   เชื้อทองพิทักษ์    ครูช านาญการพิเศษ/รองหัวหน้า     รองประธานกรรมการ 
    3.  นางสุดใจ  วงศ์คูณ          ครู/ช านาญการพิเศษ/วิชาการกลุ่มสาระ กรรมการ 
    4.  ว่าที่ร้อยตรีวชิระวิชญ์  โกศลศิรศักดิ์ ครู/ช านาญการพิเศษ/พัสดุกลุ่มสาระฯ กรรมการ 
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    5.  นางสาววิไล  อุกาพรหม   ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
    6.  นางพรเพ็ญ  ทัดเทียม  ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
    7.  นางวริฐา  มานะศรีสุริยัน   ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
    8.  นายสนั่น  ศิริกุล   ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ
    9.  นางอรพิน  วงศ์ปัดสา     ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ    
       10. นายสมลักษณ์  พรเกียรติคุณ ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
       11.  นางสุดใจ  วงศ์คูณ  ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
       12.  นายวีระชัย  พละศักดิ์  ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
       13.  นายดุริยางค์  ก้อนค า  พนักงานราชการ    กรรมการ 
       14.  นางกนกวรรณ ก้อนค า  พนักงานราชการ    กรรมการ 
       15.  นางสาวจิตตวดี  จิตรประเสริฐ   พนักงานราชการ    กรรมการ
       16.  นายชัยชนะ  โสภา  พนักงานราชการ    กรรมการ 
       17.  นายวุฒิพงษ์  พิมพ์พร  พนักงานราชการ    กรรมการ 
       18.  นางสาวปรีดา  จริยานพิวาทย์ พนักงานราชการ    กรรมการ 
         19.  นางจรรยา  เลิศล้ า  ครู/ช านาญการพิเศษ/เหรัญญิก              กรรมการ 
       20.  นางสมใจ  ค าศรี  ครู/ช านาญการพิเศษ        กรรมการและเลขานุการ 
       21. นางสาวรัตตินันท์  ศรีทอง   ครู/ช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
       22.  นางดารุณี  อัมภรัตน์  พนักงานราชการ            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
      4.1.8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
    1.  นายภรภัทร  เจริญธง         คร/ูช านาญการพิเศษ/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  ประธานกรรมการ 
    2.  นางสาวสมหมาย  พูนทา      ครู/ช านาญการพิเศษ/รองหัวหน้า  รองประธานกรรมการ 

   3.  นางอุดมพร  ศรีส าอางค์        ครู/ช านาญการพิเศษ/พัสดุกลุ่มสาระฯ กรรมการ 
   4.  นางนุชรี  เชื้อทองพิทักษ์      ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
   5.  นางธนพร  อาทิเวช     ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
   6.  นางศศิร์อร  โกศลศิรศักดิ์     ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
   7.  นางสมสุข  ลาสุนนท์     ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
   8.  นางสาวพิลาสลักษณ์ คงสิม   ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
   9.  นางเรณู  ค าวงศ์       ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
   10.  นายผดุงศักดิ์  อาทิเวช      ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
   11.  นายสุดเขตต์  สินธุรัตน์      ครู/ช านาญการ    กรรมการ 
   12.  นางสุกัญญา  แก้วเกาะ     ครูช านาญการ    กรรมการ 
   13.  นางสาวกุสุมา  คชแพทย์     ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
   14.  นางสาวชัชชญา  เวียงค า       ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
   15.  Mr. Nathan  Stacey Hudson     ครูอัตราจ้าง    กรรมการ

    16. Miss Rean B san Nicolas    ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
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   17. Miss Ruelyn Q.Femandez     ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
   18. Mr. Cyrel   Nino  Villordon    ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
   19. Mr.Jose Jerel S.Sonsona      ครูอัตราจ้าง    กรรมการ       
   20. Mr.Arun Balaii Kannan     ครูอัตราจ้าง    กรรมการ        
   21. Miss Xie  PanPan     ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
   22.  นางสาวฐิติมาตย์  พรหมทา          คร ู           กรรมการ 
   23. นางสาวววิรรธนี  สหธรรมมิกะชาติ   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
   24.  นางสาวเกวลี    ป่าสนธ์      ครู/ช านาญการ     กรรมการและเลขานุการ 
   25. นางสาวมุกชมพู    เพชรไกร     ครูผู้ช่วย               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   26. นางสาวศุภัสสร  รายระยับ     ครูอัตราจ้าง          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

5. งำนห้องเรียนพิเศษภำษำอังกฤษ (English Program/ MiniEnglish Program) 
  1. นางสาวสมหมาย พูนทา ครู/ช านาญการพิเศษ/หัวหน้างานฯ        ประธานกรรมการ 
  2. นางนุชรี  เชื้อทองพิทักษ์ ครู/ช านาญการพิเศษ/รองหัวหน้างานรองฯ  รองประธานกรรมการ 
  3. นางเรณู  ค าวงศ์      ครู/ช านาญการพิเศษ              กรรมการ 
  3.  นางอุดมพร  ศรีส าอางค์       ครู/ช านาญการพิเศษ/พัสดุกลุ่มสาระฯ  กรรมการ 
  5.  นางธนพร  อาทิเวช     ครู/ช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
  6.  นางศศิร์อร  โกศลศิรศักดิ์ ครู/ช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
  7.  นางสมสุข  ลาสุนนท์     ครู/ช านาญการพิเศษ    กรรมการ 

   8.  นางสาวพิลาสลักษณ์ คงสิม   ครู/ช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
   9.  นางเรณู  ค าวงศ์      ครู/ช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
   10.  นายผดุงศักดิ์  อาทิเวช ครู/ช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
   11.  นายสุดเขตต์  สินธุรัตน์      ครู/ช านาญการ    กรรมการ 
   12. นางสาววิวรรธนี  สหธรรมมิกะชาติ   ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
   13.  นางสาวกุสุมา  คชแพทย์  ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
   14.  นางสาวชัชชญา  เวียงค า     ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 

  15.  Mr. Nathan  Stacey Hudson   ครูอัตราจ้าง    กรรมการ
    16. Miss Rean B san Nicolas  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 

  17. Miss Ruelyn Q.Femandez  ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
  18. Mr. Cyrel   Nino  Villordon ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
  19. Mr.Jose Jerel S.Sonsona   ครูอัตราจ้าง    กรรมการ       
  20. Mr.Arun Balaii Kannan  ครูอัตราจ้าง    กรรมการ        
  21. Miss Xie  PanPan   ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
  22. นางสาวมุกชมพู    เพชรไกร  ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
  23. นางสุกัญญา  แก้วเกาะ  ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
  24. นางสาวศุภัสสร  รายระยับ  ครูอัตราจ้าง              กรรมการ 
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  25. นางสาวเกวลี    ป่าสนธ์  ครู/ช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
  26. นางสาวฐิติมาตย์  พรหมทา      คร ู            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 
        1. จัดระบบบริหารหลักสูตรพิเศษให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลของ สพฐ. 
        2. จัดท าแผนงานที่มุ่งเน้นผลงาน / โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานของงานห้องเรียนพิเศษ 
        3. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการให้กับนักเรียน โดยเปิดโอกาสเข้าร่วมแข่งขันและทดสอบความรู้
ทางวิชาการของสถาบันอ่ืนทางวิชาการในทุกระดับ 

4. พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ และสร้างเครือข่าย
การศึกษากับหน่วยงานทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
        5. ตรวจสอบ ติดตาม ประสานงานและรายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ 
        6. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอ รองผู้อ านวยการงานที่สังกัด และผู้อ านวยการโรงเรียนก่อน
ปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน 

6. ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ (GIFTED) 
   1. นายประจักษ์  นาจ าปา       รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ    ประธานกรรมการ 

  2. นายศักดนัย สืบเสน           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รองประธานกรรมการ   
  3. นางจตุพร พรเกียรติคุณ      หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ รองประธานกรรมการ

   4. นายพัฒนา  พานจ านงค์       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ          กรรมการ 
  5. นางณัฐกฤตา  แก้วโบราณ    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์            กรรมการ 
  6. นายภรภัทร  เจริญธง          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   กรรมการ 

   7. นายนุชิต  ศุภพินิจ   ครู/ช านาญการพิเศษ         กรรมการ 
 8. นางธนาภา  ค าผุย   ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 9. นางสมรักษ์  เพชรผา   ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 10. นายอาวิรุทธ์  สีดา   ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 11. นางชิดชนก  สายบุปผา  ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 

     12. นางศิริวรรณ  สาธุพันธ์  ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 13. นางสาวบังออน   จุมพล  ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 14. นางสาววิมลมาศ  มุ่งสิน  พนักงานราชการ    กรรมการ 
 15. นางสาวไอยเรศ   โดดชัย  พนักงานราชการ    กรรมการ 
 16. นางสุพัตรา  ดาวหน      ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์   กรรมการ 

  17. นายศักดนัย  สืบเสน     ประธานสาขาวิชาชีววิทยา     กรรมการ 
  18. นางสาวรัตนธร  ชุปวา       ประธานสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป      กรรมการ 
  19. นายชยพล  ค าสิงห์            ครู/ช านาญการพิเศษ      งานพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ 
    20. นายวีรวัฒน์  สัตย์ซื่อ         ครู/ช านาญการพิเศษ      งานทะเบียน วัดผลและประเมินผล 
    21. นายสุรพัศ  สาธุพันธ์         ครู/ช านาญการพิเศษ      งานกิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ 
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    22. นางนฤมล  สินธุรัตน์          ครู/ช านาญการพิเศษ            งานกิจกรรมนักเรียน 
     23. นางสาววรรณสา แก้วพวง        ครู/ช านาญการ  งานนิเทศการสอน 
     24. นายเฉลิม  บัวสิงห์       ครู/ช านาญการพิเศษ            งานวิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรม  
    25. นางปวีณา  สุร าไพ       ครู/ช านาญการพิเศษ            งานพัฒนาห้องปฏิบัติการ 
    26. นางยุภาภรณ์  เสาโกมุท      ครู/ช านาญการพิเศษ            งานการเงินและพัสดุ 
    27. นางนุชญนันท์ ศรเจริญฐิติกุล     ครู/ช านาญการพิเศษ            งานประชาสัมพันธ์ 
    28. นางสุธาทิพย์  แสงงาม      คร ู         งานกิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ 
    29. นางธันยาภัทร์  เธียรทองอินทร์   ครู/ช านาญการพิเศษ           งานกิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพพิเศษ 
    30. นางนิออนด์  รอบคอบ   ครู/ช านาญการพิเศษงานห้องสมุดห้องเรียนพิเศษและเลขานุการ 

     มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 
        1. จัดระบบบริหารหลักสูตรพิเศษให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลของ สพฐ. 
        2. จัดท าแผนงานที่มุ่งเน้นผลงาน / โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานของงานห้องเรียนพิเศษ 
        3. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการให้กับนักเรียน โดยเปิดโอกาสเข้าร่วมแข่งขันและทดสอบความรู้
ทางวิชาการของสถาบันอ่ืนทางวิชาการในทุกระดับ 

4. พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสร้าง
เครือข่ายการศึกษากับหน่วยงานทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
        5. ตรวจสอบ ติดตาม ประสานงานและรายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ 
        6. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอ รองผู้อ านวยการงานที่สังกัด และผู้อ านวยการโรงเรียนก่อน
ปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน 

7. งำนพัฒนำคุณภำพโรงเรยีนสู่มำตรฐำนสำกล 
   1. นายเยี่ยม  ธรรมบุตร  ผู้อ านวยการ/เชี่ยวชาญ    ประธานกรรมการ 
   2. นายประจักษ์  นาจ าปา รองผู้อ านวยการ/ช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
   3. นายทรงพล  นนทา  รองผู้อ านวยการ/ช านาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
   4. นายประดิษฐ์  ทองเกลี้ยง รองผู้อ านวยการ/ช านาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
   5. นางเรณู  ค าวงศ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการคนที่ 1 กรรมการ 
   6. นายสมพงษ์  ละชั่ว             หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการคนที่ 2 กรรมการ 
   7. นางศิริวรรณ  สาธุพันธ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการคนที่ 3 กรรมการ 
   8. นางพรเพ็ญ  ทัดเทียม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนฯ กรรมการ 
   9. นางสุพัตรา  ดาวหน  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลคนที่ 1 กรรมการ 
   10. นายณฤภง  ศรีละพล หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลคนที่ 2 กรรมการ 
   11. นางธนาภา  ค าผุย  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลคนที่ 3 กรรมการ 
   12. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป  กรรมการ 
   13. นายวีระชัย  พละศักดิ์ หัวหน้างานบริการ   กรรมการ 
   14. นางจตุพร  พรเกียรติคุณ หัวหน้างานแผนงาน   กรรมการ 
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   15. นางลัดดาวัลย์  อัมภรัตน์ หัวหน้างานการเงิน   กรรมการ 
   16. นายศักดนัย  สืบเสน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
         17. นางณัฐกฤตา  แก้วโบราณ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
     18. นางนิตยาภรณ์  ใจเรือง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
      19. นายสุทธิศักดิ์    มุสิกวัน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ กรรมการ 
      20. นางสาวประดิษฐ์  พละศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  กรรมการ 
      21. นายพัฒนา  พานจ านงค์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ 
      22. นายภรภัทร  เจริญธง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
   23. นางสาวสมหมาย  พูนทา หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษภาษาต่างประเทศ  กรรมการ 
            24. นายกฤษฎา  พิมพันธ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    กรรมการ 
   25. นางเมตตา  พูลสวัสดิ์ ครู/ช านาญการพิเศษ    กรรมการและเลขานุการ 
   26. นางจรูญศรี  ศรีสุธรรม ครู/ช านาญการพิเศษ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
         27. นางนุชรี  เชื้อทองพิทักษ์      ครู/ช านาญการพิเศษ          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   28. นางสุกัญญา  แก้วเกาะ ครูช านาญการ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ      

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 
1. จัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพด้วยระบบ TOA  
3. พัฒนาครูให้มีความพร้อมในด าเนินงานตามระบบบริหารจัดการคุณภาพตามระบบ TQA 
4. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
5. จัดท าสาระรายวิชาเพ่ิมเติมและรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
6. พัฒนาครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
7. วิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วม 
8. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ การด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 

 9. ประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
10. รวบรวมข้อมูล ปัญหา อุปสรรค การด าเนินงาน 
11. ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

8. งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
  1.  นางกุลณพฤกษ์  กีรติชัยเศรษฐ   ครู/ช านาญการพิเศษ หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  2.  นายสุดเขตต์  สินธุรัตน ์      ครู/ช านาญการ  รองหัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    3.  นางสาวเอมอร  ค าสะอาด  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
        4.  นายก่อโชค  ต่อนค าสนธิ์        ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
   5.  นางสาวสิวิพรรณ์  บุญอินทร์  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
   6.  นางสาวกิตติยาภรณ์  แน่นดี   พนักงานราชการ  กรรมการ 
    7.  นางนฤมล  สินธุรัตน์   ครู/ช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
   8.  นางสาวสุภาพร  พวงพั่ว  ครู/ช านาญการิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 8.1 งำนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี  ยุวกำชำด  และผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ 
  1)ผู้ก ำกับดูแลกำรจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนำรี  ยุวกำชำด  และผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ 
   1. นางกุลณพฤกษ์  กีรติชัยเศรษฐ ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
   2. นางสาวสุภาพร  พวงพั่ว  ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
   3. นางสาวกิตติยาภรณ์  แน่นดี  พนักงานราชการ   กรรมการ 
      4. นางสาวเอมอร  ค าสะอาด  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ    
มีหน้ำที่ 

   1. ก าหนดนโยบายว่าด้วยงานกิจการลูกเสือ/เนตรนารี  ยุวกาชาด และ ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  
   2. ก ากับ ติดตาม ดูแล การปฏิบัติงานลูกเสือเนตรนารี  ยุวกาชาด และ ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  
ให้เป็นไปตามนโยบาย 

 
   3. สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารงานลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด และ ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

4. ให้ค าแนะน าในการแก้ไขปัญหาติดตาม / ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ 
สังกัดกิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด และ ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  
   5.  เยี่ยมชม ให้ค าแนะน าการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี  ยุวกาชาด และ ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  
ในคาบกิจกรรม 
 
  2) คณะกรรมกำรบริหำรงำนลูกเสือ-เนตรนำรี สำมัญรุ่นใหญ่     ประกอบด้วย 
   1. นายเยี่ยม  ธรรมบุตร  ผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนกันทรารมณ์ 
   2. นายทรงพล  นนทา  รองผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนกันทรารมณ์ 
   3. นายประดิษฐ์  ทองเกลี้ยง รองผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนกันทรารมณ์ 
   4. นายภูมิลักษณ์  ใจเรือง หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือ 
   5. นายสมลักษณ์  พรเกียรติคุณ ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ กลุ่มที่ 1 
   6. นายแสงทอง  บริสาร  ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ กลุ่มที่ 2 
   7. นายภูมิลักษณ์  ใจเรือง ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ กลุ่มที่ 3 
   8. นายส าราญ  เจริญชัย  กรรมการและเลขานุการกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
หน้ำที ่
  1. ก าหนดนโยบายว่าด้วยงานกิจการลูกเสือ  
  2. ก ากับ ติดตาม ดูแล การปฏิบัติงานลูกเสือ ให้เป็นไปตามนโยบาย 
  3. สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารงานลูกเสือ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  4. ให้ค าแนะน าในการแก้ไขปัญหา  ติดตาม / ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ที่เก่ียวข้อง 
  2.1)   ผู้ก ำกับลูกเสือ-เนตรนำรีสำมัญรุ่นใหญ่       ประกอบด้วย 
   2.1.1)   ลูกเสือ - เนตรนำรีสำมัญรุ่นใหญ่  กลุ่มที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
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     1.นายสมลักษณ์  พรเกียรติคุณ ครู/ช านาญการพิเศษ     ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ 
     2. นางปรียานุช  สงสาร  ครู/ช านาญการพิเศษ  ผู้ก ากับลูกเสือกอง  1   
     3. นางสาวอุทัย  สิงหาภู  ครู/ช านาญการ   รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 1 
     4. นายส าราญ    เจริญชัย  ครู/ช านาญการพิเศษ  ผู้ก ากับลูกเสือกอง  2 
     5. นายอุดมศักดิ์  สีแสด  ครู/ช านาญการ   รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 2 
     6. นายบุญมา  เวียงค า  ครู/ช านาญการพิเศษ  ผู้ก ากับลูกเสือกอง  3 
     7. นายไมตรี  ศรีแก้ว  ครู/ช านาญการพิเศษ  รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 3 
     8. นายเฉลิม  บัวสิงห์  ครู/ช านาญการพิเศษ   ผู้ก ากับลูกเสือกอง  4 
     9. นายพัฒนา  พานจ านงค์ ครู/ช านาญการ    รองผู้ก ากับลูกเสือกอง  4 
     10. นางสาวประดิษฐ์  พละศักดิ์ ครู/ช านาญการพิเศษ   ผู้ก ากับลูกเสือกอง  5 
     11. ว่าที่ร้อยตรีชยพล  สุริยะโชติ พนักงานราชการ  รองผู้ก ากับลูกเสือกอง  5 
     12. นายทิว  พจนา  ครูผู้ช่วย   รองผู้ก ากับลูกเสือกอง  5 
     13. นายสนั่น  ศิริกุล  ครู/ช านาญการพิเศษ    ผู้ก ากับลูกเสือกอง  6 
     14. นายสมพงษ์  ละชั่ว  ครู/ช านาญการพิเศษ   รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 6 
     15. นางสาวเอมอร  ค าสะอาด ครูผู้ช่วย     รองผู้ก ากับลูกเสือกอง  6 
     16. นายชัยชนะ  โสภา  พนักงานราชการ    รองผู้ก ากับลูกเสือ 
     17. นางธัญรัศม์  ประเสริฐศรี ครู/ช านาญการพิเศษ        ผูก้ ากับกลุ่มเนตรนารีกอง 1 
     18. นายพลวัตน์  ประเสริฐศรี ครู/ช านาญการพิเศษ        รองผู้ก ากับเนตรนารีกอง 1 
     19. นางสาววิมลมาศ  มุ่งสิน พนักงานราชการ             รองผู้ก ากับเนตรนารีกอง 1 
     20. นางสาวพิลาสลักษณ์  คงสิม ครู/ช านาญการพิเศษ        รองผู้ก ากับเนตรนารีกอง 2 
     21. นางสาวฐิติมาตย์  พรหมทา คร ู               รองผู้ก ากับเนตรนารีกอง 2 

      2.1.2)  ลูกเสือ-เนตรนำรีสำมัญรุ่นใหญ่   กลุ่มที่ 2  ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2 
    1. นายแสงทอง  บริสาร    ครู/ช านาญการพิเศษ   ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ 
    2. นายสุรเกียรติ  บัวแก้ว  ครู/ช านาญการพิเศษ       รองผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ 
    3. นางอรพิน  วงศ์ปัดสา  ครู/ช านาญการพิเศษ       ผู้ก ากับลูกเสือกอง   1 
    4. นายสุทธิศักดิ์ มุสิกวัน  ครู/ช านาญการพิเศษ       รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 1 
    5. นายดิลก  ค าเพราะ  ครู/ช านาญการพิเศษ       ผู้ก ากับลูกเสือกอง  2 
    6. นางกนกวรรณ  ก้อนค า  พนักงานราชการ       รองผู้ก ากับลูกเสือกอง  2 
    7. นายวีรวัฒน์  สัตย์ซื่อ  ครู/ช านาญการพิเศษ       ผู้ก ากับลูกเสือกอง  3  
    8. นายก าพล  บัวแก้ว  ครู/ช านาญการพิเศษ       รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 
    9. นายภรภัทธ  เจริญธง  ครู/ช านาญการพิเศษ       ผู้ก ากับลูกเสือกอง  4 
       10. นายก่อโชค  ต่อนค าสนธิ์  คร ู         รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 4 
    11. นายสุรพัศ  สาธุพันธ์  ครู/ช านาญการพิเศษ       ผู้ก ากับลูกเสือกอง 5 
    12. นางดวงพร  สะอาด  ครู/ช านาญการพิเศษ       รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 5 
    13. นายกฤษฎา  พิมพันธ์  ครู/ช านาญการพิเศษ            ผู้ก ากับลูกเสือกอง  6 
    14. นางสาวพิศมัย  พันดา  คร ู         รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 6 
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    15. นางสาวมุกชมพู  เพชรไกล ครูผู้ช่วย                   รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 
    16. นายดุริยางค์  ก้อนค า  พนักงานราชการ         รองผู้ก ากับลูกเสือ 
    17. นายกงจักร  บัวลา  ครู/ช านาญการพิเศษ        ผู้ก ากับกลุ่มเนตรนารี 
    18. นางสาวบังอร  จุลพล  ครู/ช านาญการพิเศษ       รองผู้ก ากับกลุ่มเนตรนารี 
    19. นางสาวธันยาภัทร์  เธียรทองอินทร์ครู/ช านาญการพิเศษ         ผู้ก ากับเนตรนารีกอง  1 
    20. นางปวีณา  สุร าไพ  ครู/ช านาญการ      รองผู้ก ากับเนตรนารีกอง 1 
    21. นางพัชรสุดา  อ่างมณี   ครู/ช านาญการ          ผู้ก ากับเนตรนารีกอง  2 
    22. นางสาววรรณสา  แก้วพวง ครู/ช านาญการ      รองผู้ก ากับเนตรนารีกอง 2 

      2.1.3)  ลูกเสือ-เนตรนำรีสำมัญรุ่นใหญ่  กลุ่มที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
    1.  นายภูมิลักษณ์  ใจเรือง  ครู/ช านาญการพิเศษ   ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ 
    2.  นางสาวทศพร  คูณทวี  คร ู   รองผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ 
        3.  นายทรงเกียรติ  ค าล้าน  ครู/ช านาญการพิเศษ ผู้ก ากับลูกเสือกอง 1 
    4.  นายสุพัฒน์  บุญน า  ครูผู้ช่วย   รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 1 
    5.  นายวิชา  กิ่งทอง   ครู/ช านาญการพิเศษ ผู้ก ากับลูกเสือกอง  2 
    6.  นายพรชัย  สุปิงคลัด  คร ู   รองผู้ก ากับลูกเสือกอง   
    7. นายนุชิต  ศุภพินิจ  ครู/ช านาญการพิเศษ ผู้ก ากับลูกเสือกอง  3 
    8.  นางนพวรรณ  จ านงค์ศรี   คร ู   รองผู้ก ากับลูกเสือกอง  3 
    9.  นายสมศักดิ์  นาเรือง  ครู/ช านาญการพิเศษ ผู้ก ากับลูกเสือกอง  4 
    10. นางวาสนา  บวกไธสง  พนักงานราชการ  รองผู้ก ากับลูกเสือกอง  4 
    11. นายอาวิรุทธ์  สีดา  ครู/ช านาญการพิเศษ ผู้ก ากับลูกเสือกอง  5 
    12. นายอัครพงศ์  ณรงค์ชัย  คร ู   รองผู้ก ากับลูกเสือกอง  5 
    13. นางสวล ี บุญมูล   ครู/ช านาญการพิเศษ ผู้ก ากับลูกเสือกอง  6 
    14. นายวิโรจน์  มั่นธรรม  ครู/ช านาญการ  รองผู้ก ากับลูกเสือกอง  6 
    15. นายทศพล  ศรีนวล  คร ู   รองผู้ก ากับลูกเสือกอง   
    16. นายชยพล  ค าสิงห์  ครู/ช านาญการพิเศษ รองผู้ก ากับลูกเสือกอง   
    17. นางสมสุข  ลาสุนนท์  ครู/ช านาญการพิเศษ ผู้ก ากับกลุ่มเนตรนารี 
    18. นางนุชญนันท์ ศรเจริญฐิติกุล ครู/ช านาญการพิเศษ   ผู้ก ากับเนตรนารีกอง 1 
    19. นางสาวไอยเรศ  โดดชัย  พนักงานราชการ  รองผู้ก ากับเนตรนารีกอง1 
    20. นางอุดมพร  ศรีส าอางค์    ครู/ช านาญการพิเศษ     ผู้ก ากับเนตรนารีกอง 2 
    21. นางสาวกุสุมา  คชแพทย์  ครูอัตราจ้าง     รองผู้ก ากับเนตรนารีกอง 2 

 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้ 
1. ปฏิบัติงานและด าเนินกิจกรรมเก่ียวกับลูกเสือ - เนตรนารี ในกลุ่มหรือกองที่รับผิดชอบ 

    ให้เป็นไปตามนโยบาย และมติกรรมการบริหารงานลูกเสือ - เนตรนารี 
2. ด าเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือ–เนตรนารี ให้เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษาและด าเนินการวัด 
   และประเมินผลตามรายงานผลการเรียนตามเวลาที่ก าหนด      
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      3.  ประสานงานกับคณะกรรมการอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนางานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
      4.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

      3) คณะกรรมกำรบริหำรงำนยุวกำชำด 
   1.  นายเยี่ยม  ธรรมบุตร      ผู้อ านวยการโรงเรียน     นายกหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนกันทรารมณ์ 
       2.  นายประจักษ์  นาจ าปา   รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองนายกหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนกันทรารมณ์ 
   3.  นางพรเพ็ญ  ทัดเทียม   ครูช านาญการพิเศษ    หัวหน้าผู้น ากลุ่มยุวกาชาดโรงเรียนกันทรารมณ์ 
      4.  นางวริฐา มานะศรีสุริยันครูช านาญการพิเศษรองหัวหน้าผู้น ากลุ่มยุวกาชาดโรงเรียนกันทรารมณ์ 

  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้ 
   1. ก าหนดนโยบายว่าด้วยกิจกรรมยุวกาชาดโรงเรียนกันทรารมณ์ 
   2. ก ากับ ดูแล การปฏิบัติงานของกิจกรรมยุวกาชาด ให้เป็นไปตามนโยบาย 
   3. สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารงานของกิจกรรมยุวกาชาด 
   4. ให้ค าแนะน า แก้ไขปัญหา และติดตาม ประเมินผล รายงานการปฏิบัติงาน 

   3.1) กลุ่มยุวกำชำด 
        3.1.1) กลุ่มยุวกำชำด  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
    1. นางสุกัญญา  แก้วเกาะ  ครู/ช านาญการ    หัวหน้าผู้น ากลุ่มยุวกาชาด 
    2.  นางกุลณพฤกษ์  กีรติชัยเศรษฐ์ ครู/ช านาญการพิเศษ  ผู้น ากลุ่มยุวกาชาด 
    3.  นางสกุลรัตน์  ทองแสน  ครู/ช านาญการพิเศษ   ผู้น ากลุ่มยุวกาชาด 
    4.  นางจงกล  บัวสิงห์  ครู/ช านาญการพิเศษ  ผู้น ากลุ่มยวุกาชาด 
    5. นางสาวสุธาทิพย์  บุญส่ง    คร ู    ผู้น ากลุ่มยุวกาชาด 
    6. นางสาวเรืองรัตน์  เผ่าภูรี     ลูกจ้างประจ า    ผู้น ากลุ่มยุวกาชาด 
    7. นางสาวอัจฉริยา  อุทธิโท  คร ู    ผู้น ากลุ่มยุวกาชาด 
    8. นางสาวรัชชาภรณ์  ค าเนตร คร ู    ผู้น ากลุ่มยุวกาชาด 
    9. นางสาวอ าไพวรรณ  บุญยิ่ง คร ู    ผู้น ากลุ่มยุวกาชาด 
    10. นางสาววิวรรธณี สหธรรมมิกะชาติ   ครูผู้ช่วย   ผู้น ากลุ่มยุวกาชาด 
   3.1.2)  กลุ่มยุวกำชำด ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
    1.  นางวรรณภา     ศรีใสย์  ครู/ช านาญการพิเศษ      หัวหน้าผู้น ากลุ่มยุวกาชาด  
    2.  นางพรเพ็ญ      ทัดเทียม  ครู/ช านาญการพิเศษ  รองหัวหน้าผู้น ากลุ่มยุวกาชาด 
    3.  นางสาวรัตนธร  ชุปวา  ครู/ช านาญการพิเศษ  ผู้น ากลุ่มยุวกาชาด 
    4.  นางสาววิไล      อุกาพรหม ครู/ช านาญการพิเศษ  ผู้น ากลุ่มยุวกาชาด 
    5.  นางนิลบล        เงินด ี  ครู/ช านาญการพิเศษ  ผู้น ากลุ่มยุวกาชาด 
    6.  นางยุพวรรณ แหล่งหล้าธนาศิริ   ครู/ช านาญการพิเศษ  ผู้น ากลุ่มยุวกาชาด 
    7.  นางวริฐา         มานะศรีสุริยัน ครู/ช านาญการพิเศษ  ผู้น ากลุ่มยุวกาชาด 
    8.  นายศักดนัย      สืบเสน  ครู/ช านาญการพิเศษ  ผู้น ากลุ่มยุวกาชาด 
    9.  นางธนาภา      ค าผุย  ครู/ช านาญการพิเศษ  ผู้น ากลุ่มยุวกาชาด 
    10. นางสุพัตรา  ดาวหน  ครู/ช านาญการพิเศษ  ผู้น ากลุ่มยุวกาชาด 
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    11. นางสาวจารุพร แก้วลา  ครู/ช านาญการพิเศษ  ผู้น ากลุ่มยุวกาชาด 
    12. นางณภัค        สิมณี  ครู/ครูช านาญการ  ผู้น ากลุ่มยุวกาชาด 
    13. นางสาวสุภาพร  พวงพั่ว  ครู/ช านาญการพิเศษ  ผู้น ากลุ่มยุวกาชาด 
    14. นางสาวชัชชญา  เวียงค า    ครูอัตราจ้าง   ผู้น ากลุ่มยุวกาชาด 
 3.1.3)  กลุ่มยุวกำชำด  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
   1.  นางสาวทิพย์ชริน   โพธิ์ทิพย์  ครู/ช านาญการพิเศษ     หัวหน้าผู้น ากลุ่มยุวกาชาด   
   2.  นางเรณ ู ค าวงศ์   ครู/ช านาญการพิเศษ  รองหัวหน้าผู้น ากลุ่มยุวกาชาด 
   3.  นางจันทร์ทิวา  อบทอง   ครู/ช านาญการพิเศษ  ผู้น ากลุ่มยุวกาชาด  
   4.  นางสุดใจ  วงศ์คูณ   ครู/ช านาญการพิเศษ  ผู้น ากลุ่มยุวกาชาด 
   5.  นางสาวรัตตินันท์  ศรีทอง  ครู/ช านาญการพิเศษ  ผู้น ากลุ่มยุวกาชาด 
   6.  นางสาวชิดชนก  สายบุปผา  ครู/ช านาญการพิเศษ  ผู้น ากลุ่มยุวกาชาด 
   7.  นางยุภาภรณ์  เสาโกมุท  ครู/ช านาญการพิเศษ  ผู้น ากลุ่มยุวกาชาด 
   8 นางศิวัชญา  มั่นธรรม  คร ู    ผู้น ากลุ่มยุวกาชาด 
   9.  นางดารุณี  อัมภรัตน์  พนักงานราชการ   ผู้น ากลุ่มยุวกาชาด 
   10. นางสาวจิตตวดี  จิตรประเสริฐ พนักงานราชการ   ผู้น ากลุ่มยุวกาชาด 
   11. นางสุภาวดี   สมบูรณ์  พนักงานราชการ   ผู้น ากลุ่มยุวกาชาด 
   12. นางสาวเกวลี  ป่าสนธ ์  ครูผู้ช่วย    ผู้น ากลุ่มยุวกาชาด 

   มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้ 
    1.  ปฏิบัติงานและด าเนินกิจกรรมยุวกาชาดในกลุ่มที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบาย 

2. จัดกิจกรรมยุวกาชาด ให้เป็นไปตามหลักสูตรและด าเนิน การวัดและประเมินผลการเรียนและ
ตัดสินผลการเรียน     

    3. ประสานงานกับคณะกรรมการอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนางานตามที่ได้รับมอบหมายให้ดียิ่งขึ้น 
    4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 4)  คณะกรรมกำรบริหำรงำนผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ 
  1. นายเยี่ยม  ธรรมบุตร  ผู้อ านวยการโรงเรียน   ผู้ตรวจการผู้บ าเพ็ญประโยชน์โรงเรียนกันทรารมณ์ 
  2. นายประจักษ์  นาจ าปา      รองผู้อ านวยการโรงเรียน   รองผู้ตรวจการผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ฯ 
      3. นางกุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ ครู/ช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วยผู้ตรวจการผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ฯ 
  4. นางนฤมล  สินธุรัตน์ ครู/ช านาญการพิเศษหัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์โรงเรียนกันทรารมณ์ 
  5. นางณัฐกฤตา  แก้วโบราณ   ครู/ช านาญการพิเศษ     หัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ระดับ  ม. 1  
  6. นางลัดดาวัลย์  อัมภรัตน์     ครู/ช านาญการพิเศษ      หัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ระดับ ม. 2 
  7. นางเมตตา  พูลสวัสดิ์     ครู/ช านาญการพิเศษ      หัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ระดับ  ม. 3   

 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้ 
  1.  ก าหนดนโยบายว่าด้วยกิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์โรงเรียนกันทรารมณ์ 
  2.  ก ากับ ดูแล การปฏิบัติงานของกิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ให้เป็นไปตามนโยบาย 
  3.  สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารงานของกิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
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4.  ให้ค าแนะน า แก้ไขปัญหา และติดตาม ประเมินผล รายงานการปฏิบัติงานหัวหน้า  หัวหน้าหมวด  
ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

  4.1)  หมวดผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ ระดับ 1  ( ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ) 
   1.  นางณัฐกฤตา  แก้วโบราณ   ครู/ช านาญการพิเศษ  หัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ระดับ 1 
   2.  นางธนพร  อาทิเวช   ครู/ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์   
       3.  นางสุรจรรยา  ละชั่ว       ครู/ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
   4.  นางพิมพ์พักตร์  ไชยเนตร ครู/ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
   5.  นางสาวลิขิต  ศิริบูรณ์ ครู/ช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
   6.  นายผดุงศักดิ์  อาทิเวช   ครู/ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์   
   7.  นางสาววิรยา  แก่นค า ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
   8. นางสาวขวัญจิต  ตรงเที่ยง ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
   9   นางสาวอ าภา  จันทร์ผาย ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
    10. นางสาวธัญญาลักณ์  วิทา  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
    11. นางสาวกิตติยาภรณ์  แน่นดี  พนักงานราชการ  ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
    12. ว่าที่ ร.ต.วชิระวิชญ์  โกศลศิรศักดิ์  ครู/ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
    13. นางสาวปรีดา  จริยานพิวาทย์     พนักงานราชการ ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

  4.2)  หมวดผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ ระดับ 2  (ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 ) 
   1.  นางลัดดาวัลย์  อัมภรัตน์      ครู/ช านาญการพิเศษ     หัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ระดับ2 

 2.  นางนุชรี  เชื้อทองพิทักษ์       ครู/ช านาญการพิเศษ     ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์     
 3.  นายไตรรัตน์  เชื้อทองพิทักษ์  ครู/ช านาญการพิเศษ      ผู้ช่วยหวัหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์    
 4.  นางนฤมล  สินธุรัตน์    ครู/ช านาญการพิเศษ     ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์    
 5.  นายสุดเขตต์  สินธุรัตน์          ครู/ช านาญการ        ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
 6.  นางพรทิพย์  นาเรือง   ครู/ช านาญการพิเศษ     ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์    
 7.  นางศิริวรรณ  สาธุพันธ์    ครู/ช านาญการพิเศษ    ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์  
 8.  นางนิตยาภรณ์  ใจเรือง    ครู/ช านาญการพิเศษ    ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
 9.  นางสาวนิออนด์  รอบคอบ    ครู/ช านาญการพิเศษ     ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
   10. นางสาวญาณา  วาจนสุนทร       คร ู              ผู้ช่วยหวัหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
   11. นางสาวกรณัฐ  สุวรรณพงษ์       คร ู            ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
   12. นางสาวสิวิพรรณ์  บุญอินทร์      ครูอัตราจ้าง         ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
   13. นายวุฒิพงษ์  พิมพร           พนักงานราชการ  ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

  4.3)  หมวดผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ ระดับ 3  (ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  3 ) 
   1.  นางเมตตา  พูลสวัสดิ์ ครู/ช านาญการพิเศษ หัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์ระดับ 3 
   2.  นางวรรธนา  บัวแก้ว  ครู/ช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์    
   3.  นางสมใจ  ค าศรี  ครู/ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์  
   4.  นายเทอด  เลิศล้ า  ครู/ช านาญการพเศษ  ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
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   5.  นางจรรยา  เลิศล้ า  ครู/ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์   
       6.  นางจตุพร  พรเกียรติคุณ ครู/ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์     
   7.  นางศศิร์อร  โกศลศิรศักดิ์ ครู/ช านาญการพิเศษ     ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์  
   8.  นางเด่นดวง  ยศวิจิตร ครู/ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์  

  9.  นางสาวสมหมาย  พูนทา  ครู/ช านาญการพิเศษ     ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
     10. นางสาวพนิตนันท์  กุลบุตร  ครู/ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์     
     11. นางสมรักษ์  เพชรผา     ครู/ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
     12. นางจรูญศรี  ศรีสุธรรม ครู/ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์  
     13. นางสาวศุภัสสร  รายระยับ   ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้ 
   1.  ปฏิบัติงานและด าเนินกิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ในหมวดที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบาย 
          2.  จัดกิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ให้เป็นไปตามหลักสูตร การวัดและประเมินผล     
   3.  ประสานงานกับคณะกรรมการอื่น ๆ เพ่ือพัฒนางานตามที่ได้รับมอบหมายให้ดียิ่งขึ้น 
   4.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 8.2 กองบังคับกำรกรมนักศึกษำวิชำทหำรโรงเรียนกันทรำรมณ์  มณฑลทหำรบกที่  25  ประกอบด้วย 
  1) ผู้บังคับกำรกรมนักศึกษำวิชำทหำร 
  1. นายเยี่ยม  ธรรมบุตร  ผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้บังคับการกรมนักศึกษาวิชาทหาร 
  2. นายทรงพล   นนทา  รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้บังคับการกรมนักศึกษาวิชาทหาร 
  3. นายประดิษฐ์  ทองเกลี้ยง รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้บังคับการกรมนักศึกษาวิชาทหาร 
  4. นายประจักษ์  นาจ าปา  รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้บังคับการกรมนักศึกษาวิชาทหาร 
 

  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้ 
    ให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติงาน  ของกองบังคับการกรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนกันทรารมณ์  
ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกองบังคับการกรมนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 
25  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  2) ผู้ก ำกับนักศึกษำวิชำทหำร 
   1.  นายณฤภง  ศรีละพล  ครู/ช านาญการพิเศษ ผู้บังคับกองพัน ฯ 
   2.  นายวัลลภ  สุรวิทย ์   คร ู   ผู้บังคับกองร้อย (ชั้นปีที่ 1) 
   3.  นางสุพัตรา  ดาวหน   ครู/ช านาญการพิเศษ ผู้บังคับกองร้อย (ชั้นปีที่ 2) 
   4.  นางวรกมล  เรืองฝาง  ครู/ช านาญการพิเศษ ผู้บังคับกองร้อย (ชั้นปีที่ 3) 
   5.  นายชยพล  ค าสิงห์   ครู/ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วยผู้บังคับกองร้อย 
 
  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้ 
   1.  ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารใน
สถานศึกษา 
   2.  ประสานงานและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  ให้ด าเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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   3.  จัดท าเอกสาร,ก ากับ,ติดตาม  รวบรวมข้อมูลผลของการด าเนินกิจกรรมที่เก่ียวข้อง   
   เพ่ือจัดท ารายงานต่อไป 
   4.  ก ากับดูแลนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   ในวันพุธคาบเรียนที่  7 ทุกสัปดาห์   
   กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 
   5. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
   8.3 งำนกิจกรรมชุมนุม 

  1.  นางนฤมล  สินธุรัตน์  ครู/ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
  2.  นายสุดเขตต์  สินธุรัตน์ ครู/ช านาญการ   รองประธานกรรมการ 
        3.  นางสาวสุภาพร  พวงพั่ว ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
   4.  นายก่อโชค  ต่อนค าสนธิ์       ครูผู้ชว่ย   กรรมการ 
   5.  นางสาวสิวิพรรณ์  บุญอินทร์  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
  6.  นางสาวกิตติยาภรณ์  แน่นดี   พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้ 
   1.  วางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรโรงเรียน  
   2.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียน  
   3.  ส ารวจ  และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกเข้ากิจกรรมตามความต้องการ  
   ความสนใจและความถนัด 
   4.  ประเมินผลการด าเนินงาน และน าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
   5.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
   8.4 งำนกิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 

  1.  นายสุดเขตต์  สินธุรัตน์ ครู/ช านาญการ   ประธานกรรมการ 
  2.  นางสาวเอมอร  ค าสะอาด ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
    3.  นางสาวกิตติยาภรณ์  แน่นดี  พนักงานราชการ   กรรมการ 
   4.  นางสาวสิวิพรรณ์  บุญอินทร์ ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
   5.  นางสาวสุภาพร  พวงพั่ว ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้ 
   1.  วางแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ตามโครงสร้างของหลักสูตรโรงเรียน 
   2.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ให้สอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียน 
   3.  ส ารวจ  และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกเข้ากิจกรรมตามความต้องการ  
   ความสนใจและความถนัด 
   4. ประเมินผลการด าเนินงาน และน าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

    5.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
8.5 งำนแนะแนว 
 1. นายประจักษ์  นาจ าปา  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ประธานกรรมการ 
 2. นายรัตนดิลก  ค าเพราะ  หัวหน้างานแนะแนว   รองประธานกรรมการ 
 3. นางพรทิพย์  นาเรือง  ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
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 4. นางจันทร์ทิวา  อบทอง  คร/ูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 5. นางจรูญศรี  ศรีสุธรรม  ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 6. นายวิชา  กิ่งทอง   ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 7. นางยุพวรรณ  แหล่งหล้าธนาศิริ ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 8. นางวรกมล  เรืองฝาง  ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 9. นางนิลบล  เงินดี   ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 10. นางธนาภา  ค าผุย   ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 11. นายภรภัทร  เจริญธง  ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 12. นางกุลณพฤกษ์  กีรติชัยเศรษฐ ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 13. นางณภัค  สิมณี   ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 14. นางปรียานุช  สงสาร  ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 15. นางวริฐา  มานะศรีสุริยัน  ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 16. นางสาวรัตตินันท์  ศรีทอง  ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 17. นางดารุณี  อัมภรัตน์  พนักงานราชการ    กรรมการ 
 18. นางสาวภัณฑิลา สะอาด  ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้ 
  1. รับส่งต่อนักเรียนจากครูที่ปรึกษาตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
  2. ให้การบริการ ด้านการให้ค าปรึกษา และช่วยเหลือแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ในด้าน การเรียน 
การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ ทุนการศึกษา การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม การเยี่ยมบ้านนักเรียนหรือ
ด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสม 
  3. ด าเนินการประสานงานกับฝ่ายอ่ืนๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์จากกระบวนการแนะแนว 
  4. จัดป้ายนิเทศ ข้อมูล ข่าวสาร ด้านการแนะแนวอย่างต่อเนื่อง ทันเหตุการณ์  
  5. ร่วมกับสมาคมผู้ปกครอง - ครู โรงเรียนกันทรารมณ์ ในการจัดหาทุนการศึกษา  
  6. ด าเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาประจ าปี  
  7. จัดกิจกรรมคาบแนะแนว จัดหลักสูตรและคู่มือการด าเนินการด้านกิจกรรมแนะแนว  
  8. ติดตามนักเรียน ที่จบการศึกษา ในด้านการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ  
      9. รายงานผลนักเรียนรับทุนการศึกษา ข้อมูลสถิติของงานแนะแนวต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
       10. จัดบริการครบ 5 งาน คือ  
   10.1 งานศึกษารวบรวมข้อมูล  
   10.2 งานสารสนเทศ ให้ข้อมูลด้านการศึกษาต่อ การปรับตัว และการอาชีพ  
   10.3 งานให้ค าปรึกษา รับส่งต่อจากครูประจ าชั้น และส่งต่อหน่วยงานภายนอกต่อไป  
   10.4 งานกิจกรรมส่งเสริม พัฒนา ช่วยเหลือผู้เรียนร่วมกับเครือข่าย หรือองค์กรภาคเอกชน  
   10.5 งานติดตามผลและรายงานผลตามล าดับขั้นต่อไป ทั้งในส่วนของการศึกษาต่อและอ่ืนๆ 
 11. ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การแนะแนว คือ  
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             11.1 ใช้กระบวนการแนะแนวเป็นกลไก ในการพัฒนาผู้รับบริการ (ครู นักเรียน ผู้ปกครอง นักเรียน 
พ่อแม่นักเรียน )  

   11.2 ส่งเสริมและพัฒนาผู้รับบริการ ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน ให้มีบทบาทในการแนะแนว  
              11.3 พัฒนาสื่อ เครื่องมือ และระบบสารสนเทศทางการแนะแนว  
              11.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการแนะแนว  
              11.5 ก าหนดมาตรฐานและเร่งรัดการประกันคุณภาพการแนะแนว  
              11.6 รณรงค์การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการแนะแนว  
         12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
9. งำนพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ 
 1. นางเรณู  ค าวงศ์    หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการคนที่ 1   ประธานกรรมการ 
 2. นายศักดนัย  สืบเสน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รองประธานกรรมการ 
 3. นางณัฐกฤตา  แก้วโบราณ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 
 4. นางนิตยาภรณ์  ใจเรือง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ           กรรมการ 
 5. นายสุทธิศักดิ์   มุสิกวัน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   กรรมการ 
 6. นางสาวประดิษฐ์  พละศักดิ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   กรรมการ 
 7. นายพัฒนา  พานจ านงค์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
 8. นายภรภัทร  เจริญธง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
 9. นายกฤษฎา  พิมพันธ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการ 
 10. นางจตุพร  พรเกียรติคุณ  หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
 11. นางสาวสมหมาย  พูนทา  หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ  กรรมการ 
 12. นายรัตนดิลก  ค าเพราะ  หัวหน้างานแนะแนว    กรรมการ 
    13. นางกุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กรรมการ 
    14. นางสาวศิวัชญา  มั่นธรรม  คร ู           กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้ 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
 2. ส่งเสริมและให้ความรู้ครูในการจัดท าหน่วยการเรียนรู้  และแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  และให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และแผนการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียงและอาเซียน 
 3. ส่งเสริมให้ครูจัดเนื้อหา สาระ กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียนทั้งด้านความรู้ 
ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

10. งำนจัดบรรยำกำศทำงวิชำกำร 
 1. นางเรณู  ค าวงศ์    หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการคนที่ 1 ประธานกรรมการ 
 2. นายศักดนัย  สืบเสน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รองประธานกรรมการ 
 3. นางณัฐกฤตา  แก้วโบราณ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 
 4. นายสุทธิศักดิ์   มุสิกวัน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   กรรมการ 
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 5. นางสาวประดิษฐ์  พละศักดิ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   กรรมการ 
 6. นายพัฒนา  พานจ านงค์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
 7. นายภรภัทร  เจริญธง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
 8. นายกฤษฎา  พิมพันธ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการ 
 9. นางจตุพร  พรเกียรติคุณ  หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
 10. นางสาวสมหมาย  พูนทา  หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ  กรรมการ 
 11. นายรัตนดิลก  ค าเพราะ  หัวหน้างานแนะแนว    กรรมการ 
    12. นางกุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กรรมการ 
    13. นางนิตยาภรณ์  ใจเรือง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้ 
 1.  จัดบรรยากาศทางวิชาการอย่างน้อย  5  ประเภท และตกแต่งบอร์ดงานวิชาการให้ทันสมัยและสวยงาม 
 2.  ส่งเสริมการจัดบรรยากาศวิชาการและส่งเสริมให้นักเรียนน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ 
 3.  ส่งเสริมการพัฒนาครูด้านวิชาการ อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 
 4.  ส ารวจความต้องการ ความจ าเป็น และด าเนินการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง 
 5.  ประเมินผลการด าเนินงาน และน าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
 6.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

11. งำนจัดตำรำงเรียนตำรำงสอนและกำรจัดครูเข้ำสอน 
 1. นางเรณู  ค าวงศ์    หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการคนที่ 1 ประธานกรรมการ 
 2. นายศักดนัย  สืบเสน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รองประธานกรรมการ 
 3. นางณัฐกฤตา  แก้วโบราณ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 
 4. นางนิตยาภรณ์  ใจเรือง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ           กรรมการ 
 5. นายสุทธิศักดิ์   มุสิกวัน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   กรรมการ 
 6. นางสาวประดิษฐ์  พละศักดิ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   กรรมการ 
 7. นายพัฒนา  พานจ านงค์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
 8. นายภรภัทร  เจริญธง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
 9. นายกฤษฎา  พิมพันธ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการ 
 10. นางจตุพร  พรเกียรติคุณ  หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
 11. นางสาวสมหมาย  พูนทา  หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ  กรรมการ 
 12. นายรัตนดิลก  ค าเพราะ  หัวหน้างานแนะแนว    กรรมการ 
    13. นางกุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กรรมการ 
 14. นางสาวเกวลี  ป่าสนธ์     ครูผู้ช่วย         กรรมการและเลขานุการ 
 15. นางสาวววิรรธนี สหธรรมมิกะชาติ   ครูผู้ช่วย            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้ 
   1. จัดท าแนวปฏิบัติในการจัดครูเข้าสอนตามวิชาเอกและความถนัดในการจัดท าตารางเรียน - 
ตารางสอนในปีการศึกษา 2561 
            2. จัดท าตารางเรียน - ตารางสอนในปีการศึกษา 2561 
   3. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งให้ครูปฏิบัติหน้าที่เข้าสอนตามตารางสอน  
   4.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
12. งำนจัดครูเข้ำสอนแทน 
 1. นางเรณู  ค าวงศ์    หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการคนที่ 1 ประธานกรรมการ 
 2. นายแสงทอง  บริสาร  ครูช านาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
 3. นางสมใจ  ค าศรี    ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 4. นางยุภาภรณ์  เสาโกมุท  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ  
 5. นางสาวอุทัย  สิงหาภู  ครู/ช านาญการ            กรรมการ 
 6. นางสาวศิวัชญา  มั่นธรรม   คร ู           กรรมการ 
 7. นายทศพล  ศรีนวล   คร ู           กรรมการ 
 8. นายส าราญ  เจริญชัย ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 9. นางสาวเกวลี  ป่าสนธ์     ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 
 10. นางสาวววิรรธนี สหธรรมมิกะชาติ   ครูผู้ช่วย       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้ 
    1. จัดท าแนวปฏิบัติการเข้าสอนแทนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาตามความถนัดและความสามารถ 

2. จัดครูเข้าสอนแทน ในกรณีครูผู้สอนไม่อยู่ ลา ไปราชการ และอ่ืนๆ ตามความถูกต้องเหมาะสม 
3. สรุป ประเมินผลการจัดครูเข้าสอนแทน และรายงานผู้บริหารทุกสัปดาห์ 

    4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 13.งำนติดตำมกำรเรียนกำรสอน 
 1. นางเรณู  ค าวงศ์    หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการคนที่ 1      ประธานกรรมการ 
 2. นายศักดนัย  สืบเสน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รองประธานกรรมการ 
 3. นางณัฐกฤตา  แก้วโบราณ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 
 4. นายสุทธิศักดิ์   มุสิกวัน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   กรรมการ 
 5. นางสาวประดิษฐ์  พละศักดิ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   กรรมการ 
 6. นายพัฒนา  พานจ านงค์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
 7. นายภรภัทร  เจริญธง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
 8. นายกฤษฎา  พิมพันธ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการ 
 9. นางจตุพร  พรเกียรติคุณ  หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
 10. นางสาวสมหมาย  พูนทา  หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ  กรรมการ 
 11. นายรัตนดิลก  ค าเพราะ  หัวหน้างานแนะแนว    กรรมการ 
    12. นางกุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กรรมการ 
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 13. นางนิตยาภรณ์  ใจเรือง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
 14. นางสาวเกวลี  ป่าสนธ์     ครูผู้ช่วย        กรรมการและเลขานุการ 
 15. นางสาวววิรรธนี สหธรรมมิกะชาติ   ครูผู้ช่วย            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้ 
   1. จัดท าแบบติดตามการเรียนการสอนตามตารางสอน ปีการศึกษา 2561  
   2. ติดตามการเข้าสอนของครูผู้สอนร่วมกับหัวหน้าห้องทุกห้องเรียน 

 3. สรุป ประเมินผลการจัดครูเข้าสอนตามตารางสอน และรายงานผู้บริหารทุกสัปดาห์ 
      4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
14.งำนประกันคุณภำพกำรศกึษำ 
  1. นายประจักษ์  นาจ าปา  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ    ประธานกรรมการ 
  2. นายทรงพล  นนทา  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป       รองประธานกรรมการ 
  3. นายประดิษฐ์  ทองเกลี้ยง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณฯ  รองประธานกรรมการ 
  4. นางเรณู  ค าวงศ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการคนที่ 1  กรรมการ 
  5. นายสมพงษ์  ละชั่ว                 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวชิาการคนที่ 2  กรรมการ 
  6. นางศิริวรรณ  สาธุพันธ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการคนที่ 3  กรรมการ 
  7. นางพรเพ็ญ  ทัดเทียม  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนฯ  กรรมการ 
  8. นางสุพัตรา  ดาวหน  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลคนที่ 1  กรรมการ 
  9. นายณฤภง  ศรีละพล  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลคนที่ 2  กรรมการ 
  10. นางธนาภา  ค าผุย  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลคนที่ 3  กรรมการ 
  11. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป   กรรมการ 
  12. นายวีระชัย  พละศักดิ์  หัวหน้างานบริการ    กรรมการ 
  13. นางจตุพร  พรเกียรติคุณ หัวหน้างานแผนงาน    กรรมการ 
  14. นางลัดดาวัลย์  อัมภรัตน์ หัวหน้างานการเงิน    กรรมการ 
  15. นายศักดนัย  สืบเสน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
        16. นางณัฐกฤตา  แก้วโบราณ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 
    17. นางนิตยาภรณ์  ใจเรือง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
     18. นายสุทธิศักดิ์    มุสิกวัน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
     19. นางสาวประดิษฐ์  พละศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   กรรมการ 
     20. นายพัฒนา  พานจ านงค์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
     21. นายภรภัทร  เจริญธง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กรรมการ 
  22.  นางกุลณพฤกษ์  กีรติชัยเศรษฐ หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กรรมการ 
     23.  นายรัตนดิลก  ค าเพราะ หัวหน้างานแนะแนว    กรรมการ 
  24.  นายวิชา  กิ่งทอง  หัวหน้างานห้องสมุด    กรรมการ
  25.  นางจตุพร  พรเกียรติคุณ หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
  26.  นางสาวสมหมาย  พูนทา หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ  กรรมการ 
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  27.  นายไตรรัตน์  เชื้อทองพิทักษ์ หัวหน้างาน ICT     กรรมการ 
   28.  นางสาวทิพย์ชริน  โพธิ์ทิพย์ ครู/ช านาญการพิเศษ               กรรมการและเลขานุการ 
  29.  นายกฤษฎา  พิมพันธ์  ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  30.  นางสาวบังออน  จุลพล ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  31.  นางสาวฐิติมาตย์  พรหมทา คร ู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  32.  นางสาววิมลมาศ  มุ่งสิน พนักงานราชการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้ 
   1. วางแผน กรอบงานในการด าเนินงาน 
   2. วิเคราะห์มาตรฐานประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
   3. มอบหมายบุคลากรรับผิดชอบมาตรฐานการประกันคุณภาพแต่ละมาตรฐาน 
   4. ก ากับดูแลการด าเนินการจัดท าเอกสารและการประเมิน 
   5. สรุปผลการประเมินแต่ละมาตรฐาน 
   6. สรุปผลในภาพรวม 
   7. รายงานผลและเผยแพร่ผลการท างาน 
   8. เตรียมการรับการประเมินการประกันคุณภาพภายในและภายนอกตามก าหนดนัดหมาย 
   9. ปฏิบัติหน้าที่งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
กรอบงำนตำมโครงสร้ำงหัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำรคนที่ 2 นำยสมพงษ์  ละช่ัว 
15. งำนรับนักเรียน     

1. นายประจักษ์  นาจ าปา  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  ประธานกรรมการ 
 2. นางเรณู  ค าวงศ์    หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการคนที่ 1  รองประธานกรรมการ 

3. นายสมพงษ์   ละชั่ว  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการคนที่ 2  รองประธานกรรมการ 
4. นางศิริวรรณ  สาธุพันธ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการคนที่ 3  รองประธานกรรมการ 
5. นางสุรจรรยา  ละชั่ว  ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
6. นางสาวสมหมาย  พูนทา ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
7. นางจตุพร  พรเกียรติคุณ ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
8. นางสาวขวัญจิต  ตรงเที่ยง คร ู         กรรมการ 

    9. นางสุธาทิพย์  แสงงาม  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
  10. นางสาวศิวัชญา มั่นธรรม ครู            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้ 
   1. รับแผนการจัดชั้นเรียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแผนการรับนักเรียน 3 ปีการศึกษา 
   2. ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนใหม่ในเขตพ้ืนที่บริการและนอกเขตพ้ืนที่บริการ 
   3. จัดท าเอกสารการรับสมัครประกอบใบสมัคร,คู่มือและจัดส่งโรงพิมพ์  
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   4. รับสมัครนักเรียน โดยใช้สัดส่วนที่เหมาะสม 
   5. วางแผนด าเนินการคัดเลือกนักเรียน  และจัดท าข้อสอบเพ่ือคัดเลือกนักเรียน 
   6. ประกาศผลสอบและนัดหมายการรายงานตัวนักเรียนและมอบตัว 
   7. จัดท าเอกสารด าเนินการมอบตัวนักเรียน และวางแผนการด าเนินการเพ่ือชี้แจงครูทราบ 
   8. เก็บเอกสารรับมอบตัวนักเรียนให้เป็นระบบและปลอดภัย 
   9. จัดชั้นเรียนให้เหมาะสม ตามแผนการรับนักเรียน 
   10. จัดปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 
   11. ปฏิบัติหน้าที่งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

16. งำนทะเบียนนักเรียน หัวหน้ำงำน  นำยสมพงษ์  ละช่ัว  
 1. นายสมพงษ์  ละชั่ว   ครู/ช านาญการพิเศษ     ประธานกรรมการ 
 2. ครูวัดผลทุกระดับชั้น           กรรมการ 
 3. นางสาวปรีดา  จริยานพิวาทย์  พนักงานราชการ       กรรมการ 

  4. นางสุธาทิพย์  แสงงาม   คร ู       กรรมการและเลขานุการ 

เจ้ำหน้ำที่ทะเบียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
        1. นางสุกัญญา  แก้วเกาะ   ครู/ช านาญการพิเศษ     ประธานกรรมการ 
        2. นายอาวิรุทธ์  สีดา      ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
        3. ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.1       กรรมการ 
        4. ครูผู้สอนระดับชั้น ม.1       กรรมการ 

5. นางสาวขวัญจิต  ตรงเที่ยง  คร ู       กรรมการและเลขานุการ 

เจ้ำหน้ำที่ทะเบียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
  1. นางวรรณภา  ศรีใสย์   ครู/ช านาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
  2. นางนิตยาภรณ์  ใจเรือง   ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  3. นายอัครพงศ์  ณรงค์ชัย   ครู/ช านาญการ   กรรมการ 
  4. ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.2       กรรมการ 
  5. ครูผู้สอนระดับชั้น ม.2       กรรมการ 
  6. นางสาวรัชชาภรณ์  ค าเนตร  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

เจ้ำหน้ำที่ทะเบียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
  1. นายศักดนยั  สืบเสน   ครู/ช านาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวเกวลี ป่าสนธ ์   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
  3. ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.3       กรรมการ 
  4. ครูผู้สอนระดับชั้น ม.3       กรรมการ 
  5. นางสาวสิวิพรรณ์  บุญอินทร ์  ครูอัตราจ้าง  กรรมการและเลขานุการ 

เจ้ำหน้ำที่ทะเบียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 
1. นางสาววรรณสา  แก้วพวง  ครู/ช านาญการ      ประธานกรรมการ 
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2. นางสาวญาณา  วาจนสุนทร   คร ู    กรรมการ 
3. ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.4       กรรมการ 
4. ครูผู้สอนระดับชั้น ม.4       กรรมการ 
5. นางสาวศวิัชญา มั่นธรรม   ครู           กรรมการและเลขานุการ 

เจ้ำหน้ำที่ทะเบียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 
  1. นางสุรจรรยา  ละชั่ว     ครู/ช านาญการพิเศษ       ประธานกรรมการ 
  2. ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.5       กรรมการ 
  3. ครูผู้สอนระดับชั้น ม.5       กรรมการ 
  4.นางสาววิวรรธนี สหธรรมมกิะชาติ  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
  5. นายก่อโชค  ต่อนค าสนธิ์     คร ู     กรรมการและเลขานุการ 

เจ้ำหน้ำที่ทะเบียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
1. นายเฉลิม  บัวสิงห์   ครู/ช านาญการพิเศษ       ประธานกรรมการ 
2. นางสุธาทิพย์  แสงงาม   คร ู    กรรมการ 

  3. ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.6       กรรมการ 
  4. ครูผู้สอนระดับชั้น ม.6       กรรมการ 
  5. นางสาวอ าภา  จันทร์ผาย  คร ู         กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้ 
  1. นายสมพงษ์  ละชั่ว เป็นนายทะเบียนของโรงเรียน  
  2. จัดท าแผนปฏิบัติการเรียนและโครงการต่างๆ ของงานทะเบียน ปฏิทินปฏิบัติการ และ ประเมินผล
การด าเนินงานงานทะเบียน  
  3. ท าทะเบียนนักเรียน ทะเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) กรอกและตรวจทานผลการเรียน ให้ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน  
  4. จัดท าแบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน 
  5. ให้เลขประจ าตัวนักเรียน และจัดท ารายชื่อนักเรียนทุกชั้นเรียน จัดท าสถิติจ านวนนักเรียน  
  6. รับค าร้องการขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล การแก้ไขประวัติอ่ืนๆ ของนักเรียน และด าเนินการ เกี่ยวกับการ
แก้ไขหลักฐานในทะเบียนนักเรียน  
  7. ประสานกับครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียน ในกรณีที่ตรวจพบว่านักเรียนมีปัญหาเรื่องผลการ 
เรียน การจบหลักสูตร และการลงทะเบียนวิชาเรียน  
  8. รับค าร้องและด าเนินการเกี่ยวกับการย้าย และการลาออกของนักเรียน  
  9. รับค าร้องการขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล การแก้ไขประวัติอ่ืนๆ ของนักเรียน 
  10. ออกใบรับรองผลการเรียน ใบรับรองเวลาเรียน ใบรับรองอ่ืนๆ ตามที่นักเรียนหรือ ผู้ปกครอง
ต้องการ 
  11. ตรวจสอบคุณวุฒิของนักเรียนตามท่ีหน่วยงานต่างๆ ส่งมา  
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  12. จัดท า ปพ. ๑ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  13. ออกหลักฐานแสดงผลการเรียน และประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบหลักสูตร 
        14. ส ารวจนักเรียนที่ไม่มาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน และขาดการติดต่อกับทางโรงเรียน เพ่ือ
ด าเนินการจ าหน่ายในสมุดทะเบียนประวัติ  
        15. ให้บริการข้อมูลในด้านการเรียนแก่ครู นักเรียน และผู้ปกครอง  
        16. จัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ของงานทะเบียนให้เป็นระบบสะดวกในการตรวจสอบ และใช้งาน  
        17. จัดท าทะเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,7 ,8 ,9) ส าหรับผู้ที่ขอรับเอกสารเป็นฉบับ
ที่ 2 หรือฉบับต่อๆไป  
        18. ส ารวจนักเรียนที่มีปัญหาการเรียน ๐, ร, มส  
        19. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามท่ีได้รับมอบหมาย   

17. งำนกำรวัดและประเมินผลกำรเรียน หัวหน้ำงำน  นำยสมพงษ์  ละช่ัว  
 1. นายสมพงษ์  ละชั่ว   ครู/ช านาญการพิเศษ     ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวขวัญจิต  ตรงเที่ยง  คร ู       กรรมการ 
 3. นางสาวอ าภา  จันทร์ผาย  คร ู           กรรมการ 
 4. นางสาวปรีดา  จริยานพิวาทย์  พนักงานราชการ      กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้ 

1. จัดท าแผน โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานวัดผลและประเมินผลการเรียน 
 2. การด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียน 
 3. การสร้างและปรับปรุงเครื่องมือการวัดผลการเรียน 
 4. การจัดให้มีเอกสารและแบบฟอร์มเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน 

 5. การด าเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียน  
    6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
เจ้ำหน้ำที่วัดผลระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 

        1. นางสุกัญญา  แก้วเกาะ   ครู/ช านาญการพิเศษ        ประธานกรรมการ 
        2. นายอาวิรุทธ์  สีดา      ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
        3. ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.1       กรรมการ 
        4. ครูผู้สอนระดับชั้น ม.1       กรรมการ 

5. นางสาวขวัญจิต  ตรงเที่ยง  คร ู          กรรมการและเลขานุการ 

เจ้ำหน้ำที่วัดผลระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 
  1. นางวรรณภา  ศรีใสย์   ครู/ช านาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
  2. นางนิตยาภรณ์  ใจเรือง   ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  3. นายอัครพงศ์  ณรงค์ชัย   ครู/ช านาญการ   กรรมการ 
  4. ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.2       กรรมการ 
  5. ครูผู้สอนระดับชั้น ม.2       กรรมการ 
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  6. นางสาวรัชชาภรณ์  ค าเนตร  คร ู      กรรมการและเลขานุการ 

เจ้ำหน้ำที่วัดผลระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
  1. นายศักดนยั  สืบเสน   ครู/ช านาญการพิเศษ       ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวเกวลี ป่าสนธ ์   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
  3. ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.3       กรรมการ 
  4. ครูผู้สอนระดับชั้น ม.3       กรรมการ 
  5. นางสาวสิวิพรรณ์  บุญอินทร์  ครูอัตราจ้าง    กรรมการและเลขานุการ 

เจ้ำหน้ำที่วัดผลระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  4 
1. นางสาววรรณสา  แก้วพวง  ครู/ช านาญการ       ประธานกรรมการ 
2. นางสาวญาณา  วาจนสุนทร   คร ู    กรรมการ 
3. ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.4       กรรมการ 
4. ครูผู้สอนระดับชั้น ม.4       กรรมการ 
5. นางสาวศิวัชญา มั่นธรรม       ครู           กรรมการและเลขานุการ 

เจ้ำหน้ำที่วัดผลระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  5 
  1. นางสุรจรรยา  ละชั่ว     คร/ูช านาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
  2. ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.5       กรรมการ 
  3. ครูผู้สอนระดับชั้น ม.5       กรรมการ 
  4. นางสาววิวรรธนี สหธรรมมกิะชาติ  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
  5. นายก่อโชค  ต่อนค าสนธิ์     คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

เจ้ำหน้ำที่วัดผลระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 
1. นายเฉลิม  บัวสิงห์   ครู/ช านาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
2. นางสุธาทิพย์  แสงงาม   คร ู    กรรมการ 

  3. ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.6       กรรมการ 
  4. ครูผู้สอนระดับชั้น ม.6       กรรมการ 
  5. นางสาวอ าภา  จันทร์ผาย  คร ู      กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้ 
  1. ก าหนดวิธีการสร้างเครื่องมือการวัดผลการเรียน  จัดท าเอกสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการวัดผล 
การเรียน 
  2. พัฒนาระบบ การวิเคราะห์และปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลการเรียนทุกกลุ่มสาระ 
  3. ด าเนินการจัดท าคลังข้อสอบ การจัดเก็บข้อสอบและเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  4. น าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการเกี่ยวกับการวัดผลการเรียน 
  5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

6. จัดท าและตรวจสอบเอกสาร ปพ.1, ปพ.7 และเอกสารรับรองอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในระดับชั้น 
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ที่รับผิดชอบ 
7. รวบรวมผลสอบปลายภาค แบบประเมินผลการเรียนในระดับชั้นที่รับผิดชอบ น าเสนอผู้อ านวยการ 

เพ่ือขออนุมัติ ประกาศผลสอบและแยกชั้นเรียนให้ครูที่ปรึกษา น าไปจัดท า ปพ.6 
8. ด าเนินการเกี่ยวกับการแก้  0, ร, มส 
9. รวบรวมผลการสอบแก้ตัวน าเสนอผู้อ านวยการเพ่ือขออนุมัติ  และประกาศผล ในระดับชั้นที่
รับผิดชอบ 

ให้เป็นปัจจุบัน 
10. สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของครูผู้สอนแต่ละคนต่อรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ  

เพ่ือหาจุดพัฒนา  
11.รวบรวมสถิติเก่ียวกับการวัดผล ประเมินผล เช่นสถิตินักเรียนที่สอบไม่ผ่าน สถิติการสอบแก้ตัว  
12.จัดระบบการเก็บเอกสาร การท าลายเอกสาร ระเบียบค าสั่งงานวัดผล ให้สะดวกในการค้นหา 

 และปลอดภัยในการเก็บรักษา 
13. ร่วมมือกับกลุ่มสาระวิชาในการวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ 
14. ตรวจสอบ ปพ. 5 ของกลุ่มสาระวิชาต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย และสรุปผลการ ตรวจสอบต่อรอง 

ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ เพ่ือพัฒนา 
15. เป็นเลขานุการร่วมกับหัวหน้าระดับชั้นและครูผู้สอนตรวจสอบคะแนนและผลการเรียน 

ในปพ.5  ในระดับชั้นที่รับผิดชอบ 
16. ดูแลก ากับการตรวจข้อสอบโดยใช้เครื่องตรวจค าตอบ 
17. สอนและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
18.  ให้บริการในการจัดท าเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)และประกาศนียบัตร(ปพ.2) 

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของครูที่ปรึกษำ 
1. เป็นกรรมการในการตรวจสอบผลการเรียนและความถูกต้องของเอกสาร  ปพ.1 , ปพ.6 
2. ตรวจสอบและผลการเรียนใน ปพ. 5, ปพ.6  ให้ถูกต้องและแจ้งให้ครูผู้สอนแก้ไข 

          3. รวบรวมข้อมูลผลการตรวจสอบให้หัวหน้างาน  GPA/PR ที่ฝ่ายบริหารงานวิชาการเพ่ือ พัฒนางาน 
4. จัดท าเอกสาร ปพ.6 ให้กับนักเรียนในชั้นที่ปรึกษาเพ่ือนักเรียนจะน าไปให้ผู้ปกครองรับทราบ 

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของครูผู้สอนระดับชั้น  
          1. รว่มเป็นกรรมการในการตรวจสอบคะแนน  ผลการเรียน  ใน ปพ. 5 ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 

2. ตรวจสอบความถูกต้องรายวิชา รหัสวชิา สาระพ้ืนฐาน  สาระเพ่ิมเติม   ค่าน้ าหนัก  หน่วยกิต และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คะแนนเฉลี่ยของนักเรียน  เพ่ือน าไปลงในเอกสาร ปพ.  6 

 3.  รวบรวมข้อมูลผลการตรวจสอบให้หัวหน้างาน  GPA/PR ที่ฝ่ายบริหารงานวิชาการเพ่ือพัฒนางาน 
 4.  ด าเนินการวัดผลและลงคะแนนให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง 

5.  ส่ง ปพ. 5 (ตรวจสอบในเครื่องคอมพิวเตอร์) ที่หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา และน าส่งฝ่ายบริหารงาน
วิชาการตรวจสอบในสัปดาห์แรกของเดือน ทุกเดือน 

 6.  ลงคะแนนตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ให้ครบทุกหน่วยการเรียนรู้ 
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7.  รายงานปัญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเรียน ให้รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
รับทราบเพื่อหาแนวทาง  ปรับปรุงแก้ไข 

 8.  ติดตาม ด าเนินการแก้ 0 ร มส. ให้กับนักเรียน 
9.  ศึกษาหลักสูตร  โครงสร้างหลักสูตร และระเบียบการวัดและประเมินผลของโรงเรียนและปฏิบัติ
ตาม อย่างเคร่งครัด 

18. งำนกำรจัดกลุ่มกำรเรียน 
 1. นายสมพงษ์  ละชั่ว   ครู/ช านาญการพิเศษ     ประธานกรรมการ 

  2. นางสุธาทิพย์  แสงงาม   คร ู       กรรมการ 
       3. นางสาวขวัญจิต  ตรงเที่ยง  คร ู       กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 
   1. จัดกลุ่มการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียน โดยค านึงถึงความพร้อมของบุคลากร  อาคาร
สถานที่  และวัสดุครุภัณฑ์  ความต้องการ  ความถนัด  ความสนใจ เพ่ือการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพของ
ผู้เรียน 
   2. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดกลุ่มการเรียนของครูผู้สอน 
   3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
19. งำนสอนซ่อมเสริม  หัวหน้ำงำน  นำยสมพงษ์  ละช่ัว 
  เจ้ำหน้ำที่งำนสอนซ่อมเสริม  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 
        1. นางสุกัญญา  แก้วเกาะ   ครู/ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
        2. นายอาวิรุทธ์  สีดา      ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
        3. ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.1       กรรมการ 
        4. ครูผู้สอนระดับชั้น ม.1       กรรมการ 

5. นางสาวขวัญจิต  ตรงเที่ยง  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
  เจ้ำหน้ำที่งำนสอนซ่อมเสริม  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 
  1. นางวรรณภา  ศรีใสย์   ครู/ช านาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
  2. นางนิตยาภรณ์  ใจเรือง   ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  3. นายอัครพงศ์  ณรงค์ชัย   ครู/ช านาญการ   กรรมการ 
  4. ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.2       กรรมการ 
  5. ครูผู้สอนระดับชั้น ม.2       กรรมการ 
  6. นางสาวรัชชาภรณ์  ค าเนตร  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
  เจ้ำหน้ำที่งำนสอนซ่อมเสริม  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
  1. นายศักดนยั  สืบเสน   ครู/ช านาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวเกวลี ป่าสนธ ์   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
  3. ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.3       กรรมการ 
  4. ครูผู้สอนระดับชั้น ม.3       กรรมการ 
  5. นางสาวสิวิพรรณ์  บุญอินทร์  ครูอัตราจ้าง    กรรมการและเลขานุการ 
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  เจ้ำหน้ำที่งำนสอนซ่อมเสริม  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  4 
1. นางสาววรรณสา  แก้วพวง  ครู/ช านาญการ        ประธานกรรมการ 
2. นางสาวญาณา  วาจนสุนทร   คร ู    กรรมการ 
3. ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.4       กรรมการ 
4. ครูผู้สอนระดับชั้น ม.4       กรรมการ 
5. นางสาวศวิัชญา มั่นธรรม       ครู           กรรมการและเลขานุการ 

  เจ้ำหน้ำที่งำนสอนซ่อมเสริม  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  5 
  1. นางสุรจรรยา  ละชั่ว     ครู/ช านาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
  2. ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.5       กรรมการ 
  3. ครูผู้สอนระดับชั้น ม.5       กรรมการ 
  4. นางสาววิวรรธนี สหธรรมมกิะชาติ  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
  5. นายก่อโชค  ต่อนค าสนธิ์     คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
  เจ้ำหน้ำที่งำนสอนซ่อมเสริม  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  6 

1. นายเฉลิม  บัวสิงห์   ครู/ช านาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
2. นางสุธาทิพย์  แสงงาม   คร ู    กรรมการ 

  3. ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.6       กรรมการ 
  4. ครูผู้สอนระดับชั้น ม.6       กรรมการ 
  5. นางสาวอ าภา  จันทร์ผาย  คร ู     กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 
   1. ด าเนินการวางแผนการด าเนินการ  จัดท าแนวปฏิบัติ  และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอน
ซ่อมเสริม  
   2. จัดท าแบบติดตามการสอนซ่อมเสริมและประสานหัวหน้าห้องเรียนได้ติดตามครูและนักเรียนใน
คาบซ่อมเสริมทุกคาบ 
   3. น าผลการสอนซ่อมเสริมมาวิเคราะห์และรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบทุกสัปดาห์ 
   4. ประเมินผลการด าเนินงาน และน าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงการจัดสอนซ่อมเสริม 
    5.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
20. งำนอัดส ำเนำ 
    1. นายสมพงษ ์ ละชั่ว   ครู/ช านาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
 2. นางเรณู  ค าวงศ์   ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 3. นางศิริวรรณ  สาธุพันธ์  ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 4. นายประมูล  อัมภรัตน์  ลูกจ้างประจ า   กรรมการและเลขานุการ 
 5. นางนุสรา  เงานอ   ครูอัตราจ้าง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 

1. เตรียมความพร้อมใช้ของวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้ให้บริการงานเอกสารต่างๆ   เช่น 
เครื่องอัดส าเนา กระดาษ หมึกพิมพ์ เครื่องพิมพ์เอกสาร เป็นต้น เพ่ือให้มีจ านวนเพียงพอครบถ้วน และพร้อม
ให้บริการ 
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 2. บริการงานเอกสารให้กับผู้มารับบริการ เช่น การบันทึกรายละเอียดการผลิตเอกสารด้วยเครื่องมือ
ต่างๆตามมาตรฐานที่หน่วยงานก าหนด ได้แก่ อัดส าเนาด้วยเครื่องอัตโนมัติ หรือจัดชุดเอกสาร จัดท ารูปเล่ม
ประกอบการประชุม สัมมนาตามใบสั่งงาน และประสานงานด้านเอกสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    เพ่ือ
ให้บริการที่เหมาะสมตามมาตรฐานงาน 
 3. ควบคุมดูแล บ ารุงรักษา ท าความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ในการให้บริการงานเอกสารและ
สามารถแก้ไขข้อขัดข้องของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เบื้องต้นได้ เ พ่ือให้มีสภาพคงทนพร้อมใช้งาน 
 4. สรุปสถิติรายงานเกี่ยวกับการด าเนินงาน เสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการวางแผนในการ
ให้บริการเชิงคุณภาพ 
 5. ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 6. ให้ค าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับงานบริการเอกสารกับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
กรอบงำนตำมโครงสร้ำงหัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำรคนที่ 3 นำงศิริวรรณ  สำธุพันธ์ 
22. งำนบริหำรส ำนักงำนวิชำกำร  หัวหน้ำงำน  นำงศิริวรรณ   สำธุพันธ์ 
    1. นางศิริวรรณ  สาธุพันธ์  ครู/ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 2. นางเรณู  ค าวงศ์   ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 3. นายสมพงษ์  ละชั่ว   ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 4. นางสาวอ าภา  จันทร์ผาย  คร ู    กรรมการ 
 5. นางสาวขวัญจิต  ตรงเที่ยง  คร ู    กรรมการ 
 6. นางสาวปรีดา  จริยานพิวาทย์ พนักงานราชการ   กรรมการ 
 7. นางนุสรา  เงานอ   ครูอัตราจ้าง    กรรมการเลขานุการ       
 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 
  1.รวบรวมข้อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการเกี่ยวกับงานวิชาการให้เป็นระบบและสะดวก
ในการน าไปใช้และเป็นปัจจุบัน  ประกอบด้วย เอกสาร  คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ,คู่มือการบริหารงานฝ่าย
วิชาการและอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
  2. จัดท าแผนงานวิชาการ ปฏิทินปฏิบัติงาน เพื่อเป็นกรอบในการท างานตลอดปีการศึกษา 
        3. จัดท าค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบงาน  หรือค าสั่งแม่บทกลุ่มบริหารวิชาการ 
  4.  ลงทะเบียนรับหนังสือของฝ่ายวิชาการ จัดท าหนังสือราชการโต้ตอบกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  5.  เสนอเรื่องจัดซื้อ จัดจ้าง ของงานในฝ่ายวิชาการ จัดหา จัดซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในงานฝ่ายวิชาการ  
ลงทะเบียนรับ-จ่ายพัสดุในฝ่ายวิชาการ ร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ ของโรงเรียน  
  6.  จัดท าบันทึกข้อความ แจ้งให้ครูผู้สอนรับทราบในแนวแนวปฏิบัติเกี่ยวข้องกับวิชาการ 
  7.  ดูแลความเรียบร้อยอ านวยความสะดวก ในการบริการผู้มาติดต่องานวิชาการ 
  8.  ดูแลความเรียบร้อยความสะอาด และกิจกรรม 5 ส. ส านักงานฝ่ายวิชาการ 
  9.  ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่เอกสารให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ 
  10.  น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานวิชาการ 
  11. ประเมินกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูอย่างต่อเนื่อง  
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  12.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
23. งำนนิเทศภำยใน หัวหน้ำงำน  นำงศิริวรรณ   สำธุพันธ์ 
    1. นางศิริวรรณ  สาธุพันธ์   ครู/ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 2. นางเรณู  ค าวงศ์    ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 3. นายสมพงษ์  ละชั่ว    ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 4. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ     กรรมการ 
 5. นางสาวอ าภา  จันทร์ผาย   คร ู    กรรมการ 
 6. นางสาวขวัญจิต  ตรงเที่ยง   คร ู    กรรมการ 
 7. นางสาวปรีดา  จริยานพิวาทย์  พนักงานราชการ   กรรมการ 
 8. นางนุสรา  เงานอ    ครูอัตราจ้าง    กรรมการเลขานุการ 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 
  1. นิเทศการด าเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ นิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่รับผิดชอบ โดยเน้นการนิเทศ  แบบกัลยาณมิตร เช่น นิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน เพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนร่วมกันหรือแบบอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
  2. ติดตาม ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการและ
การเรียนการสอนของสถานศึกษา 
  3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับ
สถานศึกษาอ่ืน หรือเครือข่ายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา   
  4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

24. งำนแหล่งเรียนรู้และสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้     
     1. นางศิริวรรณ  สาธุพันธ์  ครู/ช านาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
     2. นายเฉลิม  บัวสิงห์   ครู/ช านาญการพิเศษ           รองประธานกรรมการ 
     3. นายกฤษฎา  พิมพันธ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการ 
  4. นางณัฐกฤตา  แก้วโบราณ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 
  5. นายศักดนัย  สืบเสน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
  6. นางนิตยาภรณ์  ใจเรือง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
  7. นายสุทธิศักดิ์  มุสิกวัน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 
  8. นางสาวประดิษฐ์  พละศักดิ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   กรรมการ 
  9. นายพัฒนา  พานจ านงค์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
  10. นายภรภัทร  เจริญธง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
  11. นางจตุพร  พรเกียรติคุณ  หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
  12. นางสาวสมหมาย  พูนทา  หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ  กรรมการ 
     16. นางสุกัญญา  แก้วเกาะ  ครู/ช านาญการพิเศษ              กรรมการและเลขานุการ 
     16. นายก่อโชค  ต่อนค าสนธิ์  คร ู        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 
 1. ส่งเสริมให้ครูใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการเรียนรู้ แก่ผู้เรียนทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
 2. จัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
 3. พัฒนาระบบนวัตกรรม  และเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการเรียนรู้ แก่ผู้เรียนทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
 4. ประเมินผล  และน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

25. งำนพัฒนำครูทำงวิชำกำรและวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ 
     1. นางศิริวรรณ  สาธุพันธ์  ครู/ช านาญการพิเศษ       ประธานกรรมการ 
  2. นางเรณู  ค าวงศ์   ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  3. นายสมพงษ์  ละชั่ว  ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
     4. นายอาวิรุทธ์  สีดา   ครู/ช านาญการพิเศษ           กรรมการ 
     5. นางสุกัญญา  แก้วเกาะ  ครู/ช านาญการพิเศษ           กรรมการและเลขานุการ 
     6. นายก่อโชค  ต่อนค าสนธ์  คร ู        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     7. นางนุสรา  เงานอ   ครูอัตราจ้าง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 
 1. ส่งเสริมการพัฒนาครูด้านวิชาการ อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 
 2. ส ารวจความต้องการ ความจ าเป็น และด าเนินการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง 
 3. ประเมินผลการด าเนินงาน และน าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
 4.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

26.  งำนกำรศึกษำพิเศษ 
 1. นายประจักษ์  นาจ าปา  รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ        ประธานกรรมการ 
 2. นางศิริวรรณ  สาธุพันธ์  ครู/ช านาญการพิเศษ     รองประธานกรรมการ  
 3.  นายสมพงษ์  ละชั่ว  ครู/ช านาญการพิเศษ         รองประธานกรรมการ 
 4.  นางณัฐกฤตา  แก้วโบราณ  ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 5.  นายศักดนัย  สืบเสน  ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 6.  นางนิตยาภรณ์  ใจเรือง    ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 7. นางสาวประดิษฐ์  พละศักดิ์  ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 8. นายพัฒนา    พานจ านงค์  ครู/ช านาญการ    กรรมการ 
 9. นายภรภัทร  เจริญธง  ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 10. นางกุลณพฤกษ์  กีรติชัยเศรษฐ   ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 11. นายรัตนดิลก  ค าเพราะ  ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 12. นายวิชา  กิ่งทอง   ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 13. นายกฤษฎา  พิมพันธ์  ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 14. นางสาวอุทัย  สิงหาภู  ครู/ช านาญการ    กรรมการ 
 15. นางสาวสุภาพร  พวงพั่ว  ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
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 16. นายสุพัฒน์  บุญน า  ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
 17. นางจตุพร  พรเกียรติคุณ  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ  
 18. นางสาวสมหมาย  พูนทา  ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 19. นางสาวอ าภา  จันทร์ผาย  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
 20. นางสาวสวิิพรรณ์  บุญอินทร์ ครูอัตราจ้าง         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุกา 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 
  1. ศึกษาเอกสารการพัฒนานักเรียนที่บกพร่องทั้ง  9  ประเภท  และเตรียมการด าเนินการ 
  2. คัดกรองนักเรียนที่บกพร่องตามแบบคัดกรอง (KUS-SI)และแบบของกระทรวงศึกษาธิการ 
  3. สรุปผลการคัดกรองและจัดประเภทของนักเรียนที่มีปัญหา 
  4. แจ้งผู้ปกครองนักเรียนให้ทราบและเชิญประชุมเพ่ือรับทราบแนวนโยบาย 

5. วางแผนพัฒนาและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนตามความถนัดรายบุคคลและ 
   น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือวางแผนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายตามศักยภาพรายบุคคล 

  6. สรุปรายงานผลการพัฒนาเมื่อสิ้นภาคเรียน 
  7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
27.  งำนเลขำนุกำรศูนย์พัฒนำกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 
  1.  นางณัฐกฤตา  แก้วโบราณ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ประธานกรรมการ 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 

1. ประสานงานกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

2. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 มอบหมาย 
3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้อ านวยการมอบหมาย 

28.  งำนเลขำนุกำรศูนย์พัฒนำกำรเรียนรู้หุ่นยนต์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 
  1.  นายเฉลิม  บัวสิงห์  ครูช านาญการพิเศษ            ประธานกรรมการ 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 

1. ประสานงานกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้
หุ่นยนต์ 

2. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 มอบหมาย 
3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้อ านวยการมอบหมาย 

 
29. งำนขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและอำเซียนสู่สถำนศึกษำ 
  1. นายประจักษ์  นาจ าปา  รองผู้อ านวยการ/ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
  2. นายวีระชัย  พละศักดิ์  ครู/ช านาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
  3. นางศิริวรรณ  สาธุพันธ์  ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  4. นายสมพงษ์  ละชั่ว  ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  5. นายกฤษฎา  พิมพันธ์  ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  6. นางณัฐกฤตา  แก้วโบราณ ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
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  7. นายศักดนัย สืบเสน  ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  8. นางนิตยาภรณ์   ใจเรือง  ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  9. นายสุทธิศักดิ์  มุสิกวัน  ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  10. นายพัฒนา     พานจ านงค์ ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  11. นางสาวประดิษฐ์  พละศักดิ์ ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  12. นายภรภัทร  เจริญธง  ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  13. นางกุลณพฤกษ์  กีรติชัยเศรษฐ  ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  14. นางจตุพร  พรเกียรติคุณ ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  15. นางสาวสมหมาย  พูนทา ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  16. นายวโิรจน์  มั่นธรรม  ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 
  1.  ศึกษาเอกสารการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
อาเซียน 
  2.  วางแผนพัฒนาและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลัก 
   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และบูรณาการอาเซียน 
        3. ติดตามและตรวจสอบครูผู้สอนเกี่ยวกับการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และอาเซียน  น าแผนการจัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียน 
  4. สรุปรายงานผลการพัฒนาจัดท ารูปเล่มเพ่ือเตรียมการประเมิน 
  5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
30. งำนประเมินผลกำรด ำเนินวิชำกำร  หัวหน้ำงำน   นำงศิริวรรณ   สำธุพันธ์ 
    1. นางศิริวรรณ  สาธุพันธ์   ครู/ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 2. นางเรณู  ค าวงศ์    ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 3. นายสมพงษ์  ละชั่ว    ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 4. นายรัตนดิลก  ค าเพราะ   ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 5. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ     กรรมการ 
 6. นางสาวอ าภา  จันทร์ผาย   คร ู    กรรมการ 
 7. นางสาวขวัญจิต  ตรงเที่ยง   คร ู    กรรมการ 
 8. นางสาวปรีดา  จริยานพิวาทย์  พนักงานราชการ   กรรมการ 
 9. นางนุสรา  เงานอ    ครูอัตราจ้าง   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 
      1.จัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานวิชาการเมื่อสิ้นภาคเรียน ในระดับหน่วยงานย่อยภายในโรงเรียน  
โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  อย่างน้อยภาคเรียนละ  1  ครั้ง 
   2. ออกแบบและประเมินผลการปฏิบัติงานวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      3. วิเคราะห์ผลการประเมินบุคลากรและการด าเนินงานวิชาการ 
   4. น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการพิจารณาความดีความชอบและพัฒนาการด าเนินงานวิชาการ 
   5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนภูมิกำรบริหำรงำนกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณและแผนงำน  โรงเรียนกันทรำรมณ์  ปีกำรศึกษำ 2561 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
นำยเยี่ยม  ธรรมบุตร 

 

รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณและแผนงำน   
นายประดิษฐ์    ทองเกลี้ยง 

 

 

      

 

                                            

  

         

 

- งานส านักงานกลุ่มบริหารงานการเงินและ
บัญช ี   
- งานส านักงานกลุ่มงานแผนงาน 
- งานบริหารการเงิน 
- งานบริหารบัญช ี
- งานสวัสดิการคา่เช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาลฯ 
- งานนายทะเบียนบ าเหน็จบ านาญ 
- งานเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง 
- งานเบิกจ่ายเงินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 
- งานจัดเก็บค่าสาธารณูปโภค 
- งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
- งานประกันอุบัติเหต ุ
- งานประเมินผลกลุ่มบรหิารงานการเงินและบัญช ี
 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานการเงินและบัญชี 
           นางพรเพ็ญ  ทัดเทียม 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ 
นายสมลักษณ์  พรเกียรติคุณ 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนงาน 
           นางจตุพร   พรเกียรติคุณ 

- งานส านักงานกลุ่มบริหารงาน
แผนงาน   

-งานส านักงานกลุ่มงานแผนงาน 

- งานวางแผนพัฒนาและจัดองค์กร 
- งานจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการโรงเรียน 
- งานสารสนเทศโรงเรียน 
- งานค านวณต้นทุนผลผลิต 
- งานตรวจสอบภายใน 
- งานควบคุมภายใน 

- งานของบประมาณ 
- งานประเมินผลกลุ่มบรหิารงานแผนงาน 

 

- งานส านักงานกลุ่มงานพัสดุและ
สินทรัพย ์   

- งานบริหารพัสดุและสินทรัพย ์
- งานทะเบียนสินทรัพย ์

- งานยานพาหนะ 
- งานประเมินผลกลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย ์
 



 
 

-40- 
2. คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณและแผนงำน 
        1. นายประดิษฐ์  ทองเกลี้ยง      รองผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์      ประธานกรรมการ                                 
 2. นางพรเพ็ญ  ทัดเทียม      ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   รองประธานกรรมการ 
         3. นางสมลักษณ์  พรเกียรติคุณ    ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   รองประธานกรรมการ 
 4. นางจตุพร  พรเกียรติคุณ    ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   รองประธานกรรมการ 
         5. นางลัดดาวัลย์  อัมภรัตน์    ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ 
 6. นางสมใจ  ค าศรี     ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ 
 7. นายสนั่น  ศิริกุล     ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ 

8. นางอุดมพร  ศรีส าอางค์    ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ 
 9. นายกงจักร  บัวลา       ครูโรงเรียนกันทรารมณ์    กรรมการ 
 10. นางพิมพ์พักตร์  ไชยเนตร    ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ 
 11. นางอรพิน  วงศ์ปัดสา     ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ 
 12. นางนิลบล  เงินดี     ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ 
 13. นายสุรพัศ  สาธุพันธ์     ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ 
 14. นายไตรรัตน์  เชื้อทองพิทักษ์    ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ 
 15. นางนุชรี  เชื้อทองพิทักษ์    ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ 
         16. นายวีรวัฒน์  สัตย์ซื่อ     ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ  
 17. นางวรกมล   เรืองฝาง     ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ 
 18. นางปวีณา   สุร าไพ     ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ 
 19. นางนิออนด์  รอบคอบ    ครโูรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ 
  20. นายชยพล  ค าสิงห์         ครูโรงเรียนกันทรารมณ์        กรรมการ 
         21. ว่าที่ร้อยตรีวชิระวิชญ์ โกศลศิรศักดิ์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  กรรมการ 
 22. นายทศพล  ศรีนวล     ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ 
 23. นายสุพัฒน์  บุญน า     ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ 
 24. นางสาวธัญญาลักณ์  วิทา    ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ 
 25  นางสาวอุทัย สิงหาภู     ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ 
 26. นางสาวมุกชมพู  เพชรไกร    ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ 
 27. นายชัยชนะ  โสภา     พนักงานราชการโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการ 
 28. นางสาววิมลมาศ มุ่งสิน    พนักงานราชการโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการ 
 29. นางวรรณภา  แสนทวีสุข      พนักงานราชการโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการ 
 30. นางสาวศุภัสสร  รายระยับ    ครูอัตราจ้างโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการ 
 31. นายอดุลย์  สมศิล     ลูกจ้างประจ าโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการ 
 32. นายไชยนต์  คูหา     ลูกจ้างประจ าโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการ 
 33. นายภักดี  แววดี     ลูกจ้างประจ าโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการ 
 34. นายชาญเจริญ  ศิลาเณร    ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการ 
 35. นางธันยาภัทร์  เธียรทองอินทร์     ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการและเลขานุการ 
 36. นางสาวอัจฉริยา  อุทธิโท     ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

37. นางสาวไอยเรศ  โดดชัย    พนักงานราชการโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 38. นางสาวจุรีรัตน์  วงษ์แสวง ครูอัตราจ้างโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 
 1.วางแผนและบริหารจัดการงานงบประมาณและงานแผนงาน 
 2.บริหารจัดการงานการเงินและบัญชีของโรงเรียน 
 3.บริหารจัดการงานพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียน 
 4.บริหารจัดการงานแผนงานของโรงเรียน 
 5.จัดท ามาตรฐานการประกันคุณภาพกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

6.ประสานงานจัดท าค าสั่งแม่บทของกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 7.สรุปและประเมินผลการด าเนินงานงบประมาณและงานแผนงานของโรงเรียนเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 8.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

นำงพรเพ็ญ   ทัดเทียม  ครูโรงเรียนกันทรำรมณ์   เป็นหัวหน้ำกลุ่มบริหำรกำรเงินและบัญชี 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 
 1.ร่วมวางแผน ด าเนินการและประเมินผลการปฏิบัติงานของงานการเงินและบัญชีของโรงเรียน 
 2.ก ากับดูแลนิเทศงานการเงินและบัญชี 
 3.ดูแลรับผิดชอบงานสวัสดิการต่างๆ  
 4.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

นำยสมลักษณ์  พรเกียรติคุณ  ครูโรงเรียนกันทรำรมณ์ เป็นหัวหน้ำกลุ่มบริหำรพัสดุและสินทรัพย์ 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 
 1.ร่วมวางแผน ด าเนินการและประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ 
 2.ก ากับดูแลนิเทศกลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ 
 3.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

นำงจตุพร  พรเกียรติคุณ  ครูโรงเรียนกันทรำรมณ์ เป็นหัวหน้ำกลุ่มบริหำรแผนงำน 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 
 1.ร่วมวางแผน ด าเนินการและประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานแผนงาน 
 2.ก ากับดูแลนิเทศกลุ่มงานแผนงาน 
 3.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณและแผนงำน  ปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำรกิจ  ดังนี้ 
   1. กลุ่มบริหารการเงินและบัญชี 
       1.1 งานส านักงานกลุ่มงานการเงินและบัญชี 
    1) นางพรเพ็ญ    ทัดเทียม ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  ประธานกรรมการ 
      2) นางลัดดาวัลย์  อัมภรัตน์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  รองประธานกรรมการ 
 3) นางสมใจ  ค าศรี  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์     กรรมการ 
 4) นางอุดมพร  ศรีส าอางค์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  กรรมการ 
 5) นางพิมพ์พักตร์  ไชยเนตร ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  กรรมการ 
 6) นางอรพิน  วงศป์ัดสา  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  กรรมการ 
 7) นางนิลบล  เงินดี  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  กรรมการ 
 8) นายกงจักร  บัวลา  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  กรรมการ 
 9) นายชยพล  ค าสิงห์      ครโูรงเรียนกันทรารมณ์      กรรมการ 
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 10) นางสาวอุทัย  สิงหาภู  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ 
 11) นางสาวมุกชมพู เพชรไกร ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ  
      12) นางสาวศุภัสสร  รายระยบั    ครูอัตราจ้างโรงเรียนกันทรารมณ์  กรรมการ 
 13) นางสาวอัจฉริยา  อุทธิโท  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์     กรรมการและเลขานุการ 
       14) นางสาวธัญญาลักณ์  วิทา  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
       15) นางวรรณภา  แสนทวีสุข    พนักงานราชการโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 16) นางสาวไอยเรศ  โดดชัย    พนักงานราชการโรงเรียนกันทรารมณ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 

     1. บริหารและด าเนินการงานส านักงานกลุ่มบริหารงานการเงินและบัญชี 
     2. ประสานงานจัดท าค าสั่งแม่บทของกลุ่มบริหารงานการเงินและบัญชี 
     3. สรุปและประเมนิผลด าเนินการงานการเงินและบัญชีเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
     4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

       1.2 งานบริหารการเงิน  ประกอบด้วย 
    1) นางลัดดาวัลย์  อัมภรัตน์   ครูโรงเรียนกันทรารมณ์        ประธานกรรมการ 
 2) นายชยพล  ค าสิงห์        ครูโรงเรียนกันทรารมณ์        กรรมการ 
 3) นางสาวอัจฉริยา  อุทธิโท   ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ 
 4) นางสาวธัญญาลักณ์  วิทา   ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ 
          5) นางสาวมุกชมพู  เพชรไกร   ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ 
 6) นางสาวอุทัย  สิงหาภู    ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ 
 7) นางวรรณภา    แสนทวีสุข     พนักงานราชการโรงเรียนกันทรารมณ์    กรรมการและเลขานุการ 
 8) นางสาวไอยเรศ  โดดชัย พนักงานราชการโรงเรียนกันทรารมณ์       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 9) นางสาวศุภัสสร  รายระยับ  ครอัูตราจ้างโรงเรียนกันทรารมณ์        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ   ดังนี้ 
      1. เงินนอกงบประมาณ 
  1) จัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 
  2) ออกใบเสร็จรับเงินนอกงบประมาณ 
  3) บันทึกสมุดเงินสด 
  4) จัดท าทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
  5) จัดท าทะเบียนคุมเงินรายได้สถานศึกษา 
  6) จัดท าทะเบียนคุมรายรับเงินรายได้สถานศึกษา หลักฐานการจ่ายเงินนอกงบประมาณแต่ละประเภท 
  7) จัดท าทะเบียนคุมรายรับเงินบ ารุงการศึกษา 
  8) จัดท าสัญญาการยืมเงินและทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน 
  9) เก็บรักษาเอกสารหลักฐานการรับเงิน  การจ่ายเงินนอกงบประมาณ 
  10) เบิกจ่ายเงินเรียนปี 15  ปี  ท างบเบิกจ่าย  รวบรวมเอกสารหลักฐาน 
  11) เบิกจ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
  12) รับเงินทุกประเภท 
  13) รับเงินบ ารุงการศึกษาและเงินรายได้สถานศึกษา เงินบริจาค และเงินอ่ืนๆ 
  14) ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานขอเบิกเงินนอกงบประมาณทุกระเภท  
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  15) ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานการเงินทุกประเภท 
      16) ลงทะเบียนใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
  17) เบิกจ่ายเงินอุดหนุน  
  18) จ่ายเงินนอกงบประมาณตามระเบียบและข้ันตอนของระเบียบการเงิน  
  19) เบิกเงินค่าจ้าง ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว 
  20) เขียนเช็คจ่ายเงินทุกประเภทในระบบ GFMIS 
  21) จัดท าทะเบียนคุมการรับ- จ่ายเช็คเงินทุกประเภท 
  22) ฝากเงินทุกประเภทกับธนาคาร 
  23) จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการเงินและหลักฐานต่างๆ ที่ใช้จ่ายเงินให้เรียบร้อยและปลอดภัย 
  24) ปฏิบัติหน้าที่การเบิกจ่ายเงินและจัดท าเอกสารการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS 
  25) จัดท าบัญชีในระบบ GFMIS 
  26) ปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
 2. เงินงบประมาณ 
  1) จัดท าทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก 
  2) จัดท าใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ 
  3) จัดท าสมุดคู่มือเบิกเงินเพ่ือจ่ายเงินงบประมาณ 
  4) จัดท าสมุดเงินสด 
  5) จัดท าทะเบียนคุมเงินงบประมาณ 
  6) จัดท าทะเบียนคุมเงินรายได้แผ่นดิน 
  7) เขียนเช็คจ่ายเงินทุกประเภทในระบบ GFMIS 
  8) ปฏิบัติหน้าที่การเบิกจ่ายเงินและจัดท าเอกสารการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS 
  9) จัดท าบัญชีในระบบ GFMIS 
  10) เบิกเงินค่าวัสดุ  ครุภัณฑ์  งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรร 
  11) ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานการเงินทุกประเภท 
  12) ตรวจหลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณทุกระเภท  
  13) จัดท าทะเบียนคุมการรับ- จ่ายเช็คเงินทุกประเภท 
  14) น าส่งเงินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจ าทุกเดือน 
  15) ฝากเงินทุกประเภทกับธนาคาร 
  16) รับ-น าส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายลูกจ้างชั่วคราวประจ าเดือน 
  17) รับ-น าส่งเงินสมทบประกันสังคมครูอัตราจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว 
  18) เบิกเงินค่าจ้าง ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว 
  19) เบิกเงินสมทบประกันสังคมพนักงานราชการ 
  20) จัดท าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายของพนักงานราชการ ข้าราชการบ านาญ และน าส่งสรรพากรอ าเภอ 
  21) จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการเงินและหลักฐานต่างๆ ที่ใช้จ่ายเงินให้เรียบร้อยและปลอดภัย 
  22) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 3. กำรรำยงำน 
  1) รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
  2) รายงานรับจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา 
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  3) รายงานประเภทเงินคงเหลือประจ าเดือน 
  4) รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ณ วันสิ้นเดือน 
  5) รายงานรับจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาภายใน 30 วัน  

นับแต่วัน   สิ้นปีงบประมาณ 
  6) รายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันทุกเดือน 

7) จัดท าและรวบรวมงบเดือนเงินบ ารุงการศึกษา และรายงานการรับ-จ่ายเงินบ ารุงการศึกษาตามระเบียบของ
ทางราชการ 

  8) จัดท า สรจ.6 ส่งกรมบัญชีกลางทุกวันที่ 5 ของเดือน 
  9) จัดท างบเดือน  รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกวันที่ 5 ของเดือน 
  10) รายงานเงินงบประมาณทุกประเภทต่อกรมบัญชีกลางด้วยระบบ GFMIS 
  11) รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจ าปีงบประมาณ ภายในวันที่ 30  ตุลาคม ของทุกปี 
  12) รายงานการขายสินค้าสหกรณ์  งบก าไร –ขาดทุน 
  13) รวบรวมสถิติข้อมูลทางการเงิน 
  14) ประเมินผลการปฏิบัติงานงานการเงินและบัญชีประจ าปี 
  15) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 1.3 งานบริหารบัญชี 
  1) นางพรเพ็ญ  ทัดเทียม           ครูโรงเรียนกันทรารมณ ์ ประธานกรรมการ 
  2) นางสาวอัจฉริยา  อุทธิโท        ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการ 
  3) นางสาวธัญญาลักณ์  วิทา ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการ 
        4) นางสาวมุกชมพู  เพชรไกร ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการ 
  5) นายชยพล  ค าสิงห์      ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการ 
  6) นางสาวอุทัย  สิงหาภู      ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการ 
  7) นางวรรณภา   แสนทวีสุข  พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 
  8) นางสาวไอยเรศ  โดดชัย    พนักงานราชการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  9) นางสาวศุภัสสร  รายระยับ ครูอัตราจ้าง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ   ดังนี้ 
 1. จัดท าแบบ สรจ.6  ส่งกรมบัญชีกลางทุกวันที่  5 ของเดือน  

2. จัดท าเอกสารเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS 
 3. จัดท าบัญชีในระบบ  GFMIS 
 4. จัดท าบัญชีเงินสด 
   5. รายงานประเภทเงินคงเหลือประจ าเดือน 
 6. รายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันทุกเดือน  
 7. จัดท าทะเบียนคุมเงินรายได้แผ่นดิน  

8. จดัท าทะเบียนคุมรายรับเงินบ ารุงการศึกษา 
 9. จัดท าและรวบรวมงบเดือนเงินบ ารุงการศึกษา  และรายงานการรับ - จ่าย เงินบ ารุงการศึกษาตามระเบียบ 

ของทางราชการ 
 10. จัดท างบเดือน  รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกวันที่ 5 ของเดือน 

11. ตรวจความถูกต้องของเอกสาร  หลักฐานการเงิน 
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12. ตรวจหลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ  ทุกประเภท 
13. ด าเนินการควบคุม  และรายงานเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณ 

 14. ลงทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณทุกประเภท   เงินบ ารุงการศึกษา  
 15. ลงทะเบียนใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
 16. จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการเงินและหลักฐานต่างๆ  ที่ใช้จ่ายเงินให้เรียบร้อยและปลอดภัย 
 17. จัดท าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายของพนักงานราชการ  ข้าราชการบ านาญ และน าส่งสรรพากรอ าเภอ 

18. รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจ าปีงบประมาณ  ภายในวันที่  30  ตุลาคม  ของทุกปี            19. รวบรวม
เอกสารประเมินผล  และรวบรวมสถิติข้อมูลทางการเงิน 

 20. ประเมินผลการปฏิบัติงานการเงินประจ าปี 
 21. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 1.4 งำนสวัสดิกำรค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำรักษำพยำบำล ค่ำกำรศึกษำบุตร 
   1) นางนิลบล  เงินดี  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ประธานกรรมการ 
   2) นางสาวศุภัสสร  รายระยับ ครูอัตราจ้าง     กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ   ดังนี้ 
  1. ของบประมาณค่าเช่าบ้านตามรายชื่อผู้มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านในแต่ละปีงบประมาณ 
  2. จัดท าทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านและเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน 
  3. จัดท าทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล และเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล   
  4. จัดท าทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินค่าการศึกษาบุตร และเบิกจ่ายเงินค่าการศึกษาบุตร 
  5. จัดท าข้อมูลภาครัฐค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร 
  6. ปฏิบัติหน้าที่การเบิกจ่ายเงินและจัดท าเอกสารการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS 
  7. งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
 1.5 งำนระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนเพื่อกำรศึกษำ 
  1) นางพรเพ็ญ  ทัดเทียม  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  ประธานกรรมการ 
  2) นางลัดดาวัลย์  อัมภรัตน์    ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ 
  3) นางอุดมพร  ศรีส าอางค์      ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ   
  4) นางอรพิน  วงศ์ปัดสา  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ 
  5) นางพิมพ์พักตร์  ไชยเนตร ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ 
  6) นางนิลบล  เงินดี  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ 
  7) นางสมใจ    ค าศรี  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ 
  8) นายชยพล    ค าสิงห์  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ 
  9) นางสาวธัญญาลักณ์  วิทา ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ 
  10) นางสาวอุทัย  สิงหาภู  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ  
  11) นางสาวมุกชมพู  เพชรไกร ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ 
  12) นางสาวศุภัสสร  รายระยบั ครูอัตราจ้างโรงเรียนกันทรารมณ์    กรรมการ    

13) นางสาวอัจฉริยา    อุทธิโท ครูโรงเรียนกันทรารมณ์     กรรมการและเลขานุการ    
14) นางวรรณภา  แสนทวีสุข พนักงานราชการ         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  15) นางสาวไอยเรศ  โดดชัย พนักงานราชการ         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้  
 1. รับเงินระดมทรัพยากรตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

2. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา  เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

 4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 1.6 งำนนำยทะเบียนบ ำเหน็จบ ำนำญ 
    1) นางพิมพ์พักตร์  ไชยเนตร  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ประธานกรรมการ 
   2) นางสาวมุกชมพู  เพชรไกร  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  กรรมการ 
   มีหน้าที่และความรับผิดชอบ   ดังนี้ 
   1. งานนายทะเบียนบ าเหน็จบ านาญ 
   2. เบิกจ่ายเงินบ าเหน็จ-บ านาญข้าราชการในสังกัดโรงเรียนกันทรารมณ์ 
   3. จัดท าทะเบียนบ าเหน็จ บ านาญข้าราชการในสังกัดโรงเรียนกันทรารมณ์ 
   4. รายงานข้าราชการเกษียณอายุทุกปี 
   5. จัดท าทะเบียนพนักงานราชการ   
   6. เบิกจ่ายเงินค่าครองชีพพนักงานราชการ 
   7. ด าเนินงานการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานราชการ 
   8. เบิกจ่ายเงินกรณีตกเบิกเงินในหมวดที่รับผิดชอบ 
   9. จัดท า สจร. 6 ส่งกรมบัญชีกลางทุกวันที่ 5 ของเดือน 
   10. จัดท ารายละเอียดการจ่ายเงินบ านาญของทุกเดือน 
   11. เก็บค่าไฟฟ้าบ้านพักครู 
   12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเภทเงินข้างต้น 
 1.7 งำนเบิกจ่ำยเงินเดือน ค่ำจ้ำง 
  1)  นายชยพล    ค าสิงห์   ครูโรงเรียนกันทรารมณ์        ประธานกรรมการ 
  2) นางสาวธัญญาลักณ์  วิทา  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  กรรมการ 
  3) นางสาวไอยเรศ  โดดชัย     พนักงานราชการ         กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ   ดังนี้ 
 1. เบิกจ่ายเงินเดือนประจ าเดือน 
 2. เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะครู 
 3. จัดท ารายละเอียดภาษีหัก  ณ  ที่จ่ายประจ าเดือนและสิ้นปีภาษี 
 4. รับรองเงินเดือนครั้งสุดท้ายกรณีครูย้ายต่างหน่วยงาน 
 5. จัดท ารายละเอียดการจ่ายเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจ าทุกเดือน 
 6. เบิกจ่ายและจัดท ารายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนค่าจ้างประจ า(1 ต.ค.และ 1 เม.ย.  ของทุกปี) 
 7. เบิกจ่ายเงินส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา(กรณีโอนมายังหน่วยเบิก) 
 8. จัดท าทะเบียนคุมงบประมาณท่ีได้รับ 
 9. จัดท า ภงด.1ก  ส่งสรรพกรอ าเภอ และ ภงด.1ก พิเศษส าหรับผู้มีเงินหัก ณ ที่จ่าย 
 10. ด าเนินเบิกจ่ายเงินตกเบิกในหมวดรายจ่ายที่เก่ียวข้อง 
          11. จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการเงินและหลักฐานต่างๆ ที่ใช้จ่ายเงินให้เรียบร้อยและปลอดภัย 
           12. ตรวจหลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ  ทุกประเภท 
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           13. ประสานงานเกี่ยวกับเงินสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 
          14. ฝากเงินทุกประเภทกับธนาคาร 
 15. เบิกจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
 16. เบิกจ่ายเงินและน าส่งเงิน  กสจ. 
 17. จัดท าบัตรเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจ าให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง 
 18. ด าเนินการเกี่ยวกับกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) 
 19. เบิกจ่ายเงินเดือนกรณีเงินตกเบิกและย้ายมา 

20. เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนครู 
21. น าส่งเงินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจ าทุกเดือน 

 22. จัดท าเอกสารเกี่ยวกับการจ้างครูชาวต่างชาติทุกประเภท 
 23. จัดท ารายละเอียดการจ่ายเงินค่าจ้างครูชาวต่างชาติทุกสิ้นเดือน 
 24. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

25. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 1.8 งำนเบิกจ่ำยเงินโครงกำรพัฒนำครูรูปแบบครบวงจร 
  1)  นางสาวอุทัย  สิงหาภู   ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ประธานกรรมการ 
  2)  นางวรรณภา  แสนทวีสุข  พนักงานราชการ    กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ   ดังนี้ 
 1. ท าเรื่องเบิกจ่ายเงินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 
 2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่งานการเงินส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ืออ านวยการสะดวกให้บุคลากร 
 ในสังกัดโรงเรียนที่เข้ารับการอบรม 
 3. จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการเงินและหลักฐานต่างๆ ที่ใช้จ่ายเงินให้เรียบร้อยและปลอดภัย 

4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 1.9 งำนจัดเก็บค่ำสำธำรณูปโภค 

1) นางสมใจ    ค าศรี    ครูโรงเรียนกันทรารมณ์    ประธานกรรมการ 
2) นางอุดมพร  ศรีส าอางค์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  กรรมการ 

   3) นางพิมพ์พักตร์  ไชยเนตร ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  กรรมการ 
    มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ   ดังนี้ 
  1. จดบันทึกหน่วยการใช้น้ าประปา ไฟฟ้า ร้านค้าผู้จ าหน่ายอาหารของศูนย์อาหารโรงเรียนและตู้ ATM 
ธนาคารออมสิน ทุกเดือน 
  2. เก็บเงินค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า จากผู้จ าหน่ายอาหารของศูนย์อาหารโรงเรียน ตู้ ATM ธนาคารออมสิน ทุก
เดือน และน าส่งเงินที่เจ้าหน้าที่การเงินทุกวันสิ้นเดือน 
  3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 1.10 งำนประกันชีวิต 
 1) นางอรพิน  วงศ์ปัดสา   ครูโรงเรียนกันทรารมณ์         ประธานกรรมการ 
          2) นายกงจักร  บัวลา   ครูโรงเรียนกันทรารมณ์       กรรมการ 
 3) นางอุดมพร  ศรีส าอางค์  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ   ดังนี้ 
 1. จัดท าทะเบียนเงินประกันชีวิตนักเรียน ม.ต้น - ม.ปลาย  
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 2. รับเงินประกันชีวิตนักเรียน ม.ต้น และนักเรียน ม.ปลาย  คนละ 150 บาท  น าฝากธนาคารออมสิน   
สาขากันทรารมย์  
 3. ประสานงานกับบริษัทประกันภัย  และจัดท าประกันชีวิตแก่นักเรียน 
 4. จัดส่งเอกสารให้บริษัทประกันภัย  เมื่อนักเรียนเกิดอุบัติเหตุ 
 5. เมื่อบริษัทอนุมัติเงินให้นักเรียนแล้ว  ให้ติดตามจ่ายเงินแก่นักเรียนภายใน  15  วันท าการ  
 6. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา  เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

7. งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
    1.11 งานประเมินผลกลุ่มบริหารงานการเงินและบัญชี 
    1) นางพรเพ็ญ    ทัดเทียม  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์      ประธานกรรมการ 
      2) นางลัดดาวัลย์  อัมภรัตน์     ครูโรงเรียนกันทรารมณ์     รองประธานกรรมการ 
 3) นางสมใจ  ค าศรี   ครูโรงเรียนกันทรารมณ์      กรรมการ 
 4) นางอุดมพร  ศรีส าอางค์  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์      กรรมการ 
 5) นางพิมพ์พักตร์  ไชยเนตร  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์      กรรมการ 
 6) นางอรพิน  วงศ์ปัดสา   ครูโรงเรียนกันทรารมณ์      กรรมการ 
 7) นางนิลบล  เงินดี   ครูโรงเรียนกันทรารมณ์      กรรมการ 
 8) นายกงจักร  บัวลา   ครูโรงเรียนกันทรารมณ์      กรรมการ 
 9) นายชยพล  ค าสิงห์       ครูโรงเรียนกันทรารมณ์           กรรมการ 
 10) นางสาวอุทัย  สิงหาภู   ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ  
 11) นางสาวมุกชมพู  เพชรไกร  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์       กรรมการและเลขานุการ  

12) นางสาวอัจฉริยา  อุทธิโท   ครูโรงเรียนกันทรารมณ์       กรรมการและเลขานุการ        
13) นางสาวธัญญาลักษณ์  วิทา  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 14) นางสาวศุภัสสร  รายระยบั  ครูอัตราจ้าง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
       15) นางวรรณภา  แสนทวีสุข              พนักงานราชการ           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 16) นางสาวไอยเรศ  โดดชัย             พนักงานราชการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 
      1. สรุปและประเมินผลด าเนินการงานการเงินและบัญชีเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
      2. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
2. กลุ่มงำนบริหำรพัสดุและสินทรัพย์ 
1. นายประดิษฐ์  ทองเกลี้ยง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2. นายสมลักษณ์ พรเกียรติคุณ  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  รองประธานกรรมการ 
3. นายสุรพัศ  สาธุพันธ์    ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  กรรมการ 
4. นางธันยาภัทร์  เธียรทองอินทร์  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  กรรมการ 
5. นายทศพล  ศรีนวล    ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  กรรมการ 
6. นายวิชา  กิ่งทอง    ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  กรรมการ 
7. ว่าที่ร้อยตรีวชิระวิชญ์ โกศลศิรศักดิ์  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  กรรมการ 
8. นายสุพัฒน์  บุญน า   ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  กรรมการและเลขานุการ 
9. นางสาวจุรีรัตน์    วงษ์แสวง  ครูอัตราจ้างโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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2.1. งำนส ำนักงำนกลุ่มงำนพัสดุและสินทรัพย์  
1). นางสาวจุรีรัตน์    วงษ์แสวง ครูอัตราจ้างโรงเรียนกันทรารมณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุ 
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
 1. ลงทะเบียน รับ-ส่ง หนังสือราชการที่เก่ียวข้องกับงานพัสดุและสินทรัพย์ 
 2. รวบรวมและจัดท าเอกสารการล้างหนี้เงินยืมทุกประเภท 
 3. จัดพิมพ์ใบสั่งซื้อ  

4. ตัดยอดเงินตามใบเสร็จ/ ใบส่งของ กลุ่มสาระ /งาน ในโปรแกรมตัดยอด 
5. ด าเนินการเกี่ยวกับการเบิก จ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์และจัดท าทะเบียนคุมใบเบิก  
ใบยืมของกลุ่มสาระ/งาน 

 6. ปฏิบัติ 5 ส. ในส านักงานพัสดุและสินทรัพย์ทุกสัปดาห์ 
 7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
2.2 งำนบริหำรพัสดุและสินทรัพย์ 
1) นายประดิษฐ์  ทองเกลี้ยง รองผู้อ านวยการโรงเรียน            หวัหน้าหน่วยพัสดุ 
2) นายสมลักษณ์   พรเกียรติคุณ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
3) นายสุรพัศ  สาธุพันธ์   ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  เจ้าหน้าที่พัสดุ 
4) นางธันยาภัทร์  เธียรทองอินทร์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  เจ้าหน้าที่พัสดุ 
5).นายสุพัฒน์  บุญน า  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  เจ้าหน้าที่พัสดุ 
6).นางสาวจุรีรัตน์    วงษ์แสวง ครูอัตราจ้างโรงเรียนกันทรารมณ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ 
ปฏิบัติหน้ำที่และรับผิดชอบงำน  ดังนี้ 
1.วางแผนการบริหารงานพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 แก้ไขปรับปรุงทุก
ฉบับ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
2. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
3. ด าเนินการเบิก จ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ และจัดเอกสารให้เป็นระบบ 
4. ควบคุม ประสานงาน ดูแลพัสดุให้มีการใช้ การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การบ ารุงรักษา
และการบริหารพัสดุที่เหมาะสม คุ้มค่าเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานมากที่สุด 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
2.3 งำนทะเบียนสินทรัพย์ 
 1) นายสมลักษณ์  พรเกียรติคุณ  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  ประธานกรรมการ 
 2) นางธันยาภัทร์  เธียรทองอินทร์            ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  กรรมการ 

3). นายสุพัฒน์  บุญน า   ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  กรรมการ 
4). นางสาวจุรีรัตน์    วงษ์แสวง      ครูอัตราจ้างโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการและเลขานุการ 

ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
 1. ลงทะเบียนสินทรัพย์ตามระเบียบ 
 2. ก าหนดรหัส และลงทะเบียนสินทรัพย์ ประเภทต่าง ๆ  

3. จัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของโรงเรียน 
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 4. ควบคุม ประสานงาน ดูแลพัสดุให้มีการใช้ การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การ
บ ารุงรักษาและการบริหารพัสดุที่เหมาะสม คุ้มค่าเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานมากที่สุด 
 5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
2.4 งำนตรวจสอบพัสดุประจ ำปี 
 1) นายสมลักษณ์  พรเกียรติคุณ  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  ประธานกรรมการ 
 2) นางธันยาภัทร์  เธียรทองอินทร์            ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  กรรมการ 
ปฏิบัติหน้ำที่และรับผิดชอบงำน  ดังนี้ 
 1. ด าเนินการตรวจสอบพัสดุประจ าปี ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
 2 ด าเนินการจ าหน่ายพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560  
 3. รายงานการจ าหน่ายพัสดุประจ าปีให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 

 
2.5 คณะกรรมกำรงำนพัสดุ  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ /กลุ่มงำน 
 

กลุ่มสาระ/งาน เจ้าหน้าที่พัสดุ  กลุ่มสาระ/งาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   นายสุรพัศ  สาธุพันธ์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     นางสาวจารุพร  แก้วลา 
กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  นายสุพัฒน์  บุญน า 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ นางสวลี   บุญมูล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  นางอุดมพร  ศรีส าอางค์    
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
         (งานประดิษฐ์) 
                   (เกษตร)  
                 (อาหาร)          
                   (ตัดเย็บ)      
                (อุตสาหกรรม) 
 
                   (เสริมสวย) 
                   (คอมพิวเตอร์) 

 
นางพรเพ็ญ  ทัดเทียม 
นางอรพิน   วงศ์ปัดสา 
นางสมใจ  ค าศรี,นางสุดใจ  วงศ์คูณ 
นางวริฐา  มานะศรีสุริยัน 
นายสนั่น  ศิริกุล  
นายพัฒนา พานจ านงค์ 
นางดารุณี  อัมภรัตน์ 
ว่าที่ ร.ต.วชริะวิชญ์  โกศลศิรศักดิ์ 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

นางสาวลิขิต  ศิริบูรณ์ 
นางสาวจารุพร  แก้วลา 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน นางสาวอัจฉริยา   อุทธิโท 
นางนิออนด์  รอบคอบ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  นายแสงทอง  บริสาร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  นายส าราญ  เจริญชัย 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                นางกุลณพฤกษ์  กีรติชัยเศรษฐ 
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กลุ่มบริหารงานวิชาการ    นางศิริวรรณ  สาธุพันธ์ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

นางสุพัตรา  ดาวหน 
นางธนาภา  ค าผุย 

งานแนะแนว    นางพรทิพย์  นาเรือง 
งานห้องสมุด  นายวิชา  กิ่งทอง 
งานอนามัย  นางสาวพนิตนันท์  กุลบุตร 
งานโสตทัศนศึกษา   ว่าที่ ร.ต.วชริะวิชญ์  โกศลศิรศักดิ์ 
งานคอมพิวเตอร์  นายไตรรัตน์  เชื้อทองพิทักษ์ 
งานชุมชน  นางสุดใจ  วงศ์คูณ 
งานประชาสัมพันธ์   นางสาวพิศมัย  พันดา 

 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 
 1. ด าเนินการขออนุมัติ จัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ ครุภัณฑ์ ตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มสาระการเรียนรู้/ งาน ให้
เป็นไปตามระเบียบพัสดุก าหนด 
 2. ด าเนินการเบิก จ่าย วัสดุ ตามท่ีได้รับอนุมัติ 

3. จัดท าทะเบียนคุม พัสดุ ครุภัณฑ์ ของกลุ่มสาระ/งานให้เป็นปัจจุบัน                                                                 
4. ส ารวจพัสดุ ครุภัณฑ์ ของกลุ่มสาระ/งาน  และรายงานพัสดุโรงเรียนตามก าหนดในปฏิทิน  
  

2.6 งำนยำนพำหนะ 
  1) นายสุรพัศ   สาธุพันธ์     ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  ประธานกรรมการ 
 2) นางพรเพ็ญ   ทัดเทียม   ครูโรงเรียนกันทรารมรณ์  รองประธานกรรมการ 
 3) นางนุชรี  เชื้อทองพิทักษ์  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์    กรรมการ 
 4) นายทศพล  ศรีนวล   ครูโรงเรียนกันทรารมณ์    กรรมการ 
 5) นายวิชา  กิ่งทอง   ครูโรงเรียนกันทรารมณ์    กรรมการ 
 6) ว่าที่ร้อยตรีวชิระวิชญ์ โกศลศิรศักดิ์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์    กรรมการ 
 7) นายอดุลย์  สมศิล   ลูกจ้างประจ าโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ 
 8) นายไชยนต์ คูหา   ลูกจ้างประจ าโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ 
 9) นายภักดี  แววดี   ลูกจ้างประจ าโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ 
 10) นายชาญเจริญ  ศิลาเณร        ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ 
 11) นายวัชรา  สารสุข         ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ   ดังนี้ 
 1. จัดท าแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการจัดหา บ ารุงรักษา การให้บริการยานพาหนะแก่คณะครูและบุคลากร
ของโรงเรียนตลอดจนก าหนดงบประมาณเสนอขออนุมัติ 
 2. จัดท าคู่มือการใช้ยานพาหนะ 
 3. ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ความรู้พนักงานขับรถ ตลอดจนพิจารณาจัดและพิจารณายานพาหนะแก่
บุคลากร 
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 4. ก ากับติดตามจัดท าข้อมูล สถิติการใช้และให้บริการยานพาหนะของโรงเรียน โดยจัดท าเอกสารการขอ
อนุญาตใช้ยานพาหนะในโรงเรียน 
 5. ก าหนดแผนตรวจสอบ ซ่อมบ ารุงเก่ียวกับยานพาหนะเพ่ือให้ใช้งานได้และปลอดภัยตลอดเวลา ให้ค าแนะน า 
เสนอผู้อ านวยการอนุมัติ 
 6. จัดระบบควบคุมการเบิกจ่ายบิลน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
 7. ประเมินสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 
 8. เก็บรักษาและใช้รถยนต์ของโรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย 
 9. ขับรถยนต์โรงเรียน หมายเลขทะเบียน  นข  328  ศก.  นข 32849 ศก. 40-0188 ศก. 
 4 ม 5190 กทม. กน651ศก. นข.5180 
 10.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
2.7 งำนประเมินผลกำรด ำเนินกำรงำนพัสดุและสินทรัพย์  

1) นายสมลักษณ์  พรเกียรติคุณ     ครูโรงเรียนกันทรารมณ์        ประธานกรรมการ 
 2) นายสุรพัศ  สาธุพันธ์   ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  กรรมการ 
 3) นายสุพัฒน์ บุญน า   ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  กรรมการ 
 4) นางธันยาภัทร์  เธียรทองอินทร์  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการและเลขานุการ 

5). นางสาวจุรีรัตน์    วงษ์แสวง ครูอัตราจ้างโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ   ดังนี้ 
  1.  ประเมินผลการด าเนินงานพัสดุในรูปแบบคณะกรรมการ 
  2.  วิเคราะห์ผลการประเมินการด าเนินงานพัสดุ 

3.  น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานพัสดุ                                       
4.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายของโรงเรียน 

3. กลุ่มบริหำรงำนแผนงำน 
3.1 งานส านักงานกลุ่มบริหารงานแผนงาน 

1) นางจตุพร  พรเกียรติคุณ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  ประธานกรรมการ 
2) นางนุชรี  เชื้อทองพิทักษ์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  รองประธานกรรมการ 
3) นายไตรรัตน์  เชื้อทองพิทักษ์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  กรรมการ 
4) นายวีรวัฒน์  สัตย์ซื่อ  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  กรรมการ 
5) นางวรกมล  เรืองฝาง  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  กรรมการ 
6) นางปวีณา  สุร าไพ  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  กรรมการ 

     7) นางนิออนด์  รอบคอบ  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการและเลขานุการ 
  8) นางสาววิมลมาศ  มุ่งสิน    พนักงานราชการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ   ดังนี้ 
  1. จัดท าทะเบียนรับ - ส่ง หนังสือที่เก่ียวข้องกับงานแผนงาน 
 2. บันทึกการประชุมงานแผนงาน 
 3. ประสานและจัดท ารูปเล่มโครงงานตามแผนปฏิบัติการโรงเรียน 
 4. ตัดยอดงบประมาณ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มงานที่ได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติการโรงเรียน 
 5. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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3.2 งำนวำงแผนพัฒนำและกำรจัดองค์กร 
1) นายเยี่ยม  ธรรมบุตร  ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์        ประธานกรรมการ 
2) นายประดิษฐ์  ทองเกลี้ยง     รองผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์   รองประธานกรรมการ 
3) นายทรงพล  นนทา  รองผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์    กรรมการ    
4) นายประจักษ์  นาจ าปา รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ        กรรมการ 
5) นางสุพัตรา  ดาวหน         ครูโรงเรียนกันทรารมณ์      กรรมการ 
6) นางเด่นดวง  ยศวิจิตร  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์      กรรมการ 
7) นายวีระชัย  พละศักดิ์  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์      กรรมการ 
8) นางพรเพ็ญ  ทัดเทียม  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์      กรรมการ 
9) นายสมลักษณ์ พรเกียรติคุณ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์      กรรมการ 
10) นายสมพงษ์  ละชั่ว  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์      กรรมการ 
11) นางเรณู  ค าวงศ์  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์      กรรมการ 
12) นางศิริวรรณ สาธุพันธ์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์      กรรมการ 
13) นางธนาภา  ค าผุย  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์      กรรมการ 
14) นายณฤภง   ศรีละพล ครูโรงเรียนกันทรารมณ์      กรรมการ 
15) นางเมตตา  พูลสวัสดิ์  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์      กรรมการ 
16) นางณัฐกฤตา แก้วโบราณ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์      กรรมการ 
17) นายศักดนัย  สืบเสน  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์      กรรมการ 
18) นางนิตยาภรณ์  ใจเรือง ครูโรงเรียนกันทรารมณ์      กรรมการ 
19) นายสุทธิศักดิ์  มุสิกวัน ครูโรงเรียนกันทรารมณ์      กรรมการ 
20) นางสาวประดิษฐ์  พละศักดิ์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์      กรรมการ 
21) นายพัฒนา  พานจ านงค์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์      กรรมการ 
22) นายภรภัทร  เจริญธง  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์      กรรมการ 
23) นายวีรวัฒน์  สัตย์ซื่อ  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์      กรรมการ 
24 นางนุชรี  เชื้อทองพิทักษ์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์      กรรมการ 
25) นายไตรรัตน์  เชื้อทองพิทักษ์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์      กรรมการ 
26) นางวรกมล  เรืองฝาง  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์      กรรมการ 
27) นางจตุพร  พรเกียรติคุณ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์      กรรมการและเลขานุการ 
28) นางปวีณา  สุร าไพ  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
29) นางนิออนด์  รอบคอบ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
30) นางสาววิมลมาศ  มุ่งสิน พนักงานราชการ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ   ดังนี้ 
1. ด าเนินการวิเคราะห์สภาพภายในและภายนอกของโรงเรียน โดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
   เพ่ือน ามาก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียน  
2. น าวิสัยทัศน์  พันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนมาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3  ก าหนดท าแผนภูมิโครงสร้างโรงเรียนและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง 
4. ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของโรงเรียน 
5. รวบรวมแผนพัฒนาตนเอง(ID-Plan) ของบุคลากร 
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6  สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 
7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.3 งำนจัดท ำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรโรงเรียน 
1) นางจตุพร  พรเกียรติคุณ  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  ประธานกรรมการ 
2) นางนุชรี  เชื้อทองพิทักษ์  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  กรรมการ 
3) นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  กรรมการ 
4) นายวีรวัฒน์  สัตย์ซื่อ   ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  กรรมการ 
5) นางวรกมล  เรืองฝาง   ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  กรรมการ 
6) นางปวีณา  สุร าไพ   ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการและเลขานุการ         
7) นางนิออนด์  รอบคอบ   ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ   ดังนี้ 
 1.  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของโรงเรียน  
 2.  น าวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของโรงเรียนมาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพศึกษา ที่ตอบสนองทิศ
ทางการพัฒนาโรงเรียน    

3.  จัดท าแผนปฏิบัติการ 1 ปี 
 4.  จัดท าและเสนองบประมาณประจ าปี 
 5.  ติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงาน/โครงการ ตามปฏิทินงานแผนงาน 
 6.  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
 7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
3.4 งำนสำรสนเทศโรงเรียน 

1) นายวีรวัฒน์  สัตย์ซื่อ   ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ประธานกรรมการ 
2) นายไตรรัตน์  เชื้อทองพิทักษ์  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  กรรมการ 
3) นายสมลักษณ์  พรเกียรติคุณ  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  กรรมการ 
4) นางปวีณา  สุร าไพ   ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  กรรมการ 

 5) นางสุพัตรา  ดาวหน          ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  กรรมการ 
 6) นางเด่นดวง  ยศวิจิตร   ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  กรรมการ 
 7) นายวีระชัย  พละศักดิ์   ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  กรรมการ 
 8) นางพรเพ็ญ  ทัดเทียม   ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  กรรมการ 
 9) นายวิชา  กิ่งทอง   ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  กรรมการ 
 10) นายสมพงษ์  ละชั่ว   ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  กรรมการ 
 11) นางเรณู  ค าวงศ์   ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  กรรมการ 
 12) นางศิริวรรณ สาธุพันธ์  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  กรรมการ 
 13) นางธนาภา  ค าผุย   ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  กรรมการ 
 14) นายณฤภง   ศรีละพล  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  กรรมการ 
 15) นางเมตตา  พูลสวัสดิ์   ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  กรรมการ 
 16) นางณัฐกฤตา แก้วโบราณ  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  กรรมการ 
 17) นายศักดนัย  สืบเสน   ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  กรรมการ 
 18) นางนิตยาภรณ์  ใจเรือง  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  กรรมการ 
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 19) นายสุทธิศักดิ์  มุสิกวัน  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  กรรมการ 
20) นางสาวประดิษฐ์  พละศักดิ์  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  กรรมการ 

 21) นายพัฒนา  พานจ านงค์  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  กรรมการ 
 22) นายภรภัทร  เจริญธง   ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  กรรมการ 

23) นายชัยชนะ  โสภา  พนักงานราชการโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการ 
24) นางสาววิมลมาศ  มุ่งสิน พนักงานราชการโรงเรียนกันทรารมณ์  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ   ดังนี้ 
 1. วางแผนด าเนินงานในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบันและด าเนินงานพัฒนา
ฐานข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน  
 2. ให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบโดยน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานและ
พัฒนาระบบเครือข่ายงานสารสนเทศของโรงเรียน 

3. จัดท าข้อมูล Data management center (DMC) และรายงานให้ทันตามก าหนด 
4. ด าเนินการน า ระบบ SMSS มาใช้ในการพัฒนาบริหารจัดการในกลุ่มงานต่าง ๆ ของโรงเรียน 

 5. จัดท า เอกสาร และเผยแพร่ สารสนเทศโรงเรียน ต่อสาธารณชน 
 6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

3.5 งำนค ำนวณต้นทุนผลผลิต 
1) นางนิออนด์  รอบคอบ   ครูโรงเรียนกันทรารมณ์      ประธานกรรมการ 
2) นายวีรวัฒน์  สัตย์ซื่อ   ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  กรรมการ 
3) นางวรรณภา  แสนทวีสุข พนักงานราชการโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการ 
4) นางสาววิมลมาศ มุ่งสิน พนักงานราชการโรงเรียนกันทรารมณ์       กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ   ดังนี้ 
1.  รวบรวม รายงานผลการด าเนินงาน/โครงการของฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน เพื่อค านวณต้นทุนผลผลิต                
2.  วิเคราะห์ความคุ้มค่าของต้นทุนผลผลิต 
3.  รายงานผลการค านวณต้นทุนผลผลิต 
4.  น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

3.6 งำนตรวจสอบภำยใน 
1) นายเยี่ยม  ธรรมบุตร  ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์          ประธานกรรมการ 
2) นายประดิษฐ์  ทองเกลี้ยง     รองผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์      รองประธานกรรมการ 
3) นายทรงพล  นนทา  รองผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์      กรรมการ    
4) นายประจักษ์  นาจ าปา รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ   กรรมการ 
5) นางสุพัตรา  ดาวหน         ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ 
6) นางเด่นดวง  ยศวิจิตร  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ 
7) นายวีระชัย  พละศักดิ์  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ 
8) นางพรเพ็ญ  ทัดเทียม  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ 
9) นายสมลักษณ์ พรเกียรติคุณ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ 
10) นายสมพงษ์  ละชั่ว  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ 
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11) นางเรณู  ค าวงศ์  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ 
12) นางศิริวรรณ สาธุพันธ์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ 
13) นางธนาภา  ค าผุย  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ 
14) นายณฤภง   ศรีละพล ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ 
15) นางเมตตา  พูลสวัสดิ์  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ 
16) นางณัฐกฤตา แก้วโบราณ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ 
17) นายศักดนัย  สืบเสน  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ 
18) นางนิตยาภรณ์  ใจเรือง ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ 
19) นายสุทธิศักดิ์  มุสิกวัน ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ 
20) นางสาวประดิษฐ์  พละศักดิ์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ 
21) นายพัฒนา  พานจ านงค์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ 
22) นายภรภัทร  เจริญธง  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ 
23) นายวีรวัฒน์  สัตย์ซื่อ  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ 
24 นางนุชรี  เชื้อทองพิทักษ์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ 
25) นายไตรรัตน์  เชื้อทองพิทักษ์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ 
26) นางจตุพร  พรเกียรติคุณ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ 
27) นางนิออนด์  รอบคอบ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์       กรรมการ 
28) นางลัดดาวัลย์  อัมภรัตน์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์       กรรมการ 
28) นางวรรณภา  แสนทวีสุข พนักงานราชการโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการ 
29) นางวรกมล  เรืองฝาง  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์       กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ   ดังนี้ 
1. จัดระบบการตรวจสอบภายในของโรงเรียน 
2. จัดท าเครื่องมือในการบริหารมิให้เกิดความเสี่ยงที่จะท าให้สถานศึกษาปฏิบัติงานไม่บรรลุ เป้าหมาย 
ด าเนินการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดอย่างเป็นระบบ 
3. จัดท ารายงานผลการตรวจสอบภายในตามที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ และมติคณะรัฐมนตรีก าหนด               
4. พัฒนาระบบตรวจสอบภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
3.7 งำนควบคุมภำยใน 
1) นายเยี่ยม  ธรรมบุตร  ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์       ประธานกรรมการ 
2) นายประดิษฐ์  ทองเกลี้ยง     รองผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์       รองประธานกรรมการ 
3) นายทรงพล  นนทา  รองผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์  กรรมการ    
4) นายประจักษ์  นาจ าปา รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ    กรรมการ 
5) นางสุพัตรา  ดาวหน         ครูโรงเรียนกันทรารมณ์    กรรมการ 
6) นางเด่นดวง  ยศวิจิตร  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์    กรรมการ 
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7) นายวีระชัย  พละศักดิ์  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์    กรรมการ 
8) นางพรเพ็ญ  ทัดเทียม  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์    กรรมการ 
9) นายสมลักษณ์ พรเกียรติคุณ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์    กรรมการ 
10) นายสมพงษ์  ละชั่ว  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์    กรรมการ 
11) นางเรณู  ค าวงศ์  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์    กรรมการ 
12) นางศิริวรรณ สาธุพันธ์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์    กรรมการ 
13) นางธนาภา  ค าผุย  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์    กรรมการ 
14) นายณฤภง   ศรีละพล ครูโรงเรียนกันทรารมณ์    กรรมการ 
15) นางเมตตา  พูลสวัสดิ์  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์    กรรมการ 
16) นางณัฐกฤตา แก้วโบราณ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์    กรรมการ 
17) นายศักดนัย  สืบเสน  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์    กรรมการ 
18) นางนิตยาภรณ์  ใจเรือง ครูโรงเรียนกันทรารมณ์    กรรมการ 
19) นายสุทธิศักดิ์  มุสิกวัน ครูโรงเรียนกันทรารมณ์    กรรมการ 
20) นางสาวประดิษฐ์  พละศักดิ์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์    กรรมการ 
21) นายพัฒนา  พานจ านงค์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์    กรรมการ 
22) นายภรภัทร  เจริญธง  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์    กรรมการ 
23) นายวีรวัฒน์  สัตย์ซื่อ  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์    กรรมการ 
24 นางนุชรี  เชื้อทองพิทักษ์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์    กรรมการ 
25) นายไตรรัตน์  เชื้อทองพิทักษ์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์    กรรมการ 
26) นางจตุพร  พรเกียรติคุณ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์    กรรมการ 
27) นางลัดดาวัลย์  อัมภรัตน์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์        กรรมการ 
28) นางวรรณภา  แสนทวีสุข พนักงานราชการโรงเรียนกันทรารมณ์  กรรมการ 
29) นางวรกมล  เรืองฝาง  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์         กรรมการ 
30) นางนิออนด์  รอบคอบ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์      กรรมการและเลขานุการ 
31) นางธันยาภัทร์  เธียรทองอินทร์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ   ดังนี้ 
1. จัดระบบการควบคุมภายในของโรงเรียน 
2. จัดท าเครื่องมือในการบริหารมิให้เกิดความเสี่ยงที่จะท าให้สถานศึกษาปฏิบัติงานไม่บรรลุ เป้าหมาย 
3. ด าเนินการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

3.8 งำนจัดท ำและเสนอของบประมำณ 
1) นางจตุพร  พรเกียรติคุณ  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   ประธานกรรมการ 
2) นายสนั่น  ศิริกุล   ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ 
3) นางลัดดาวัลย์   อัมภรัตน์  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ 
4) นายวีรวัฒน์  สัตย์ซื่อ  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์    กรรมการ 
5) นายสมลักษณ์  พรเกียรติคุณ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์    กรรมการ 
6) นางนุชรี  เชื้อทองพิทักษ์  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์      กรรมการและเลขานุการ    
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7) นางปวีณา  สุร าไพ  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ         
8) นางนิออนด์  รอบคอบ  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ   ดังนี้         
1. วิเคราะห์ ศึกษา ทิศทาง การด าเนินงานของสถานศึกษา 
2. ประสานงาน รวบรวม จัดท าข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการจัดท าค าของบประมาณ 
3. จัดท าค าของบประมาณของสถานศึกษาเสนอต่อส านักงานเขตพ้ืนที่ หรือหน่วยงานอื่น 
    เพ่ือพิจารณางบประมาณ             
4. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ โดยมีเป้าหมายสอดคล้อง  
    กับแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
3.9 งำนประเมินผลกลุ่มบริหำรงำนแผนงำน 
1) นางนุชรี  เชื้อทองพิทักษ์  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  ประธานกรรมการ 
2) นายไตรรัตน์  เชื้อทองพิทักษ์  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  กรรมการ 
3) นางจตุพร  พรเกียรติคุณ  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  กรรมการ 
4) นายวีรวัฒน์  สัตย์ซื่อ   ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  กรรมการ 
5) นางวรกมล  เรืองฝาง   ครูโรงเรียนกันทรารมณ์  กรรมการ 
6) นางปวีณา  สุร าไพ   ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการและเลขานุการ 
7) นางนิออนด์  รอบคอบ   ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ   ดังนี้ 
 1.  ประเมินผลการด าเนินงานแผนงานในรูปแบบคณะกรรมการโดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ 
 2.  วิเคราะห์ผลการประเมินการด าเนินงานแผนงาน 

3.  น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานแผนงาน 
 4.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  โรงเรียนกันทรำรมณ์ 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

คณะกรรมกำรพัฒนำนักเรียน
โรงเรียนกันทรำรมณ์ 

คณะอนุกรรมกำรพัฒนำ 
นักเรียนระดับช้ัน 

 

 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
นำยเยี่ยม  ธรรมบุตร 

-   งานระดับสายชั้น/งานคณะส ี
-  งานการรวบรวมข้อมูล จดัท า
ระเบียบข้อบังคับและการท า
แผนงานกิจการนักเรียน 
-  งานการก าหนดหน้าทีค่วาม
รับผิดชอบงานกิจการนักเรียน 
-   งานการประสานงานกิจการ
นักเรียน 

-   งานการส่งเสริมงานกิจการ
นักเรียน 

-  งานการส่งเสรมิประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
-  งานโรงเรียนชุมชนและภาคี
เครือข่าย 

- งานอ่ืนๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
 

- งานการจัดการส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย 
-งานการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม 

-งานการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
-การป้องกัน การแก้ไขปัญหานักเรียน 

-งานจราจรในโรงเรียน 

-งานการด าเนินงานป้องกันแก้ไขสารเสพติด 

-งานการป้องกันแก้ไขระเบยีบทรงผมนักเรียนชาย 

-งานการป้องกันแก้ไขระเบยีบทรงผมนักเรียนหญิง 

-งานการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรูจ้ักนักเรียนเป็น
รายบุคคลและการคดักรองนักเรยีน 

-งานการยกย่องให้ก าลังในแก่นักเรียนผู้ประพฤต ิ

-งานการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
-งานการส่งเสริมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE 

-งานการส่งเสริมการประกันคุณภาพนักเรียน 

-งานการส่งต่อนักเรยีน 

-งานการส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพนักเรียน 

-งานการประเมินผลการด าเนินกิจการนักเรียน 

-งานการด าเนินกิจกรรม YC 

-งานสารวัตรนักเรียน 

-งานโรงเรียนสุจรติ 

-งานสถานศึกษาสีขาว 

- งานส านักงานกลุ่มบริหารงานบคุคล 

-งานการวางแผนอตัราก าลัง 

-งานการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน
วิชาชีพและมาตรฐานวิทยฐานะ 
-งานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร(งานบ าเหน็จความชอบ) 
-งานด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

-งานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของครูผู้ช่วย 

-งานเวรยามรักษาการณ์และรักษา
ความปลอดภัย 

-งานการบ ารุงขวัญและส่งเสรมิ
ก าลังใจ 

-งานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์

-งานกาจัดท าประวัติข้าราชการคร ู
ลูกจ้างและบคุลากรทางการศึกษา 

-งานการจัดท าหลักฐานการปฏบิัติ
ราชการ 

-งานการประเมินผลการด าเนินงาน
บุคคล 

-งานการเงินกลุ่มบริหารงานบุคคล 
- งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

หัวหน้ำกลุ่มงำนบุคคลคนที ่1   
นำงสุพัตรำ  ดำวหน 

หัวหน้ำกลุ่มงำนบุคคลคนที่  2 

นำยณฤภง  ศรีละพล 
หัวหน้ำกลุ่มงำนบุคคลคนที่  3 

นำงธนำภำ  ค ำผุย 
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คณะกรรมกำรที่ปรึกษำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

1. นายทรงพล    นนทา  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป       ประธานกรรมการ 
2. นายประจักษ์  นาจ าปา  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ           กรรมการ 
3. นายประดิษฐ์  ทองเกลี้ยง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน    กรรมการ 
4. นางสุพัตรา    ดาวหน  ครู/ช านาญการพิเศษ                     กรรมการ 
5. นายณฤภง     ศรีละพล ครู/ช านาญการพิเศษ                   กรรมการ 
6. นางธนาภา     ค าผุย  ครู/ช านาญการพิเศษ                                          กรรมการ  
7. นางสาวกรณัฐ   สถานพงษ์      ครูช านาญการ               กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ก าหนดนโยบายและการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
2. ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในการบริหารงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนกันทรารมณ์ให้เป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 
นำงสุพัตรำ   ดำวหน  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้ 

1. รับผิดชอบบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ/หน่วยงานต้นสังกัด 
2. ด าเนินการจัดท าแผนงาน/โครงงาน/กิจกรรมงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ตลอดปีการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ 
3. รับผิดชอบด าเนินงานนิเทศ ก ากับ ติดตามดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
และบุคลากร 
4.ด าเนินงานส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
5.ด าเนินงานจัดท าทะเบียนประวัติครูและบุคลากร 
6.ด าเนินงานวางแผนจัดอัตราก าลัง 
7.ด าเนินงานเวรยามและรักษาความปลอดภัย 
8.ด าเนินงานประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
9.ด าเนินงานงานกิจการนักเรียน 
10.ด าเนินงานสารวัตรนักเรียน 
11.ด าเนินงานส่งเสริมประชาธิปไตยและงานสภานักเรียน 
12.ด าเนินงานส่งเสริมระเบียบวินัยและคุณธรรมจริยธรรม 
13.ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
14.ด าเนินงานหัวหน้าระดับชั้นและครูที่ปรึกษา 
15.ด าเนินงานโรงเรียนสุจริต 
16.ด าเนินงานสถานศึกษาสีขาว 
17.ด าเนินงานโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่าย 
18.ด าเนินงานประเมินผลการด าเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
19.จัดท าคู่มือนักเรียน 
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20.ด าเนินงานหัวหน้าคณะสี 
21.สรุปและรายงานผลการด าเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคลเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษาและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
22.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ผู้บริหารมอบหมาย 
นำงธนำภำ  ค ำผุย    ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 

1. ปฏิบัติหน้าที่ดูแลงานบุคคลโรงเรียนกันทรารมณ์ 
3. ควบคุมดูแลประสานการด าเนินงานบุคคล  ทะเบียนประวัติ ตรวจสอบการมาปฏิบัติของงานบุคคลากร  งาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  งานเสริมสร้างประสิทธิภาพและการประเมินผลการปฏิบัติงานสถิติข้อมูลครู 
4. ควบคุมดูแลการก าหนดต าแหน่งของบุคลากรและการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
       1.1.  งำนสำรบรรณบุคลำกร 

1. นางธนาภา    ค าผุย   ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2.นางวรกมล   เรืองฝาง   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3.นางนุชญนันท์   ศรเจริญฐิติกุล              ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นางสาววิรยา  แก่นค า   ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 
1. การขอมีบัตรประจ าตัวบุคลากร  
2. การขอใบประกอบวิชาชีพ 
3. รายงานการย้ายเข้า - ย้ายออก 
4. รายงานข้อมูลข้าราชการเกษียณ 
5.การจดัท าและต่อใบประกอบวิชาชีพครูพร้อมเก็บข้อมูลหลักฐานการจัดท าใบประกอบวิชาชีพครู 
6. จัดเตรียมหลักฐานการท างานเพื่อรับการประเมินโรงเรียน 
7. สรุปรายงานประจ าปี 
8. การจัดท าค าสั่งการบรรจุครู  ย้ายเข้า  ย้ายออก  โอน  และลาศึกษาต่อ  การลาออก  การตายและท า
หนังสือแจ้งเขตพ้ืนที่  
9. จัดท าค าสั่งครูพ่ีเลี้ยง ส าหรับครูผู้ช่วย  และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
10. การโต้ตอบหนังสือราชการงานบุคคล 
11. รายงานผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครูบรรจุใหม่ 
12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

      1.2  งำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ ์
 1.นางจงกล  บัวสิงห์   ครู/ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
          2.นางยุภาภรณ์  เสาโกมุท                      ครู/ช านาญการพิเศษ                 กรรมการ  
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ   ดังนี้ 
1. ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับบุคลากรในโรงเรียน 
2. จัดท าสถติิข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เก็บหลักฐาน  
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3. ขอคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

      1.3  งานส่งเสริมให้ขวัญและก าลังใจ 
 1.นางสาวรัตนธร   ชุปวา              ครู/ช านาญการพิเศษ       ประธานกรรมการ 
           2.นางยุภาภรณ์   เสาโกมุท           ครู/ช านาญการพิเศษ                 กรรมการ 
 3.ว่าที่ ร.ต.วชิระวิชญ์   โกศลศิรศักดิ์  ครู/ช านาญการพิเศษ                 กรรมการ 
           4.นายวิโรจน์   มั่นธรรม               ครู/ช านาญการ                       กรรมการ 
           5.นายทิว       พจนา                  ครูผูช้่วย                              กรรมการ 
           6.นางจงกล     บัวสงิห์                ครู/ช านาญการพิเศษ                กรรมการและเลขานุการ   
 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 
1.จัดท าโครงการสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากร 
2.ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนางานทุกด้าน 
3.การเสนอขอรางวัลเชิดชูเกียรติ เช่น คุรุสดุดี หนึ่งแสนครูดี ครูดีในดวงใจ ฯลฯ 
4.ส ารวจความพึงพอใจของบุคลากร 
5.ประเมินผลการจัดกิจกรรมในรอบปีและสรุปงาน 
6.น าผลการประเมินไปพัฒนาในปีถัดไป 
7.ให้ขวัญและก าลังใจในโอกาสพิเศษต่าง ๆ  เช่น เยี่ยมคลอด เยี่ยมป่วย 
8.แสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ 
9.จัดท าหนังสืออนุสรณ์ครูเกษียณอายุราชการ 
10.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 1.4  งำนกำรเงินกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
1.  นางสุพัตรา  ดาวหน  ครู/ช านาญการพพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2.  นางสุภาวดี  สมบูรณ์  พนักงานราชการ   กรรมการ 
3.  นางจงกล  บัวสิงห์  ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ   ดังนี้ 
1.จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย กลุ่มบริหารงานบุคคล 
2.จัดเก็บ จัดหาเงินส ารองเพ่ือใช้ในกิจกรรมกลุ่มบริหารงานบุคคล เช่น ร่วมงานมงคล  
งานอวมงคลกิจกรรมอ่ืน ๆ โดยระดมเงินจากบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
3.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

 

 2.  งำนจัดท ำทะเบียนประวัติครูและบุคลำกร 
1.  นางสวลี  บุญมูล   ครู/ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2.  นายภรภัทร   เจริญธง           ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 
 1.  ด าเนินการจัดท าทะเบียนประวัติของข้าราชการและลูกจ้างประจ าให้เป็นปัจจุบัน 
 2.  ส่งเอกสารหลักฐานในการขอแก้ไข ชื่อ สกุล ในทะเบียนประวัติ ให้เป็นปัจจุบัน 
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 3. ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน 
 4. จัดท าทะเบียนข้อมูลประวัติอิเล็กทรอนิกส์ 
 5. บันทึกการพัฒนาตนเองของบุคลากรลงแฟ้มทะเบียนประวัติ 
 6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
2.1  งำนนำยทะเบียนบุคลำกรภำครัฐ 
1.นางนิลบล  เงินดี   ครู/ช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
2.นางสาวรัตตินันท์   ศรีทอง                  ครู/ช านาญการพิเศษ                กรรมการ 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
1. เป็นนายทะเบียนถือ USERNAME และ PASSWORD จากกรมบัญชีกลาง   
2.  จัดท าข้อมูลภาครัฐส าหรับหน่วยเบิกโรงเรียนกันทรารมณ์ 
3. ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรโรงเรียนกันทรารมณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
4. งานอ่ืน ๆที่ได้รับมอบหมาย 

 

3.  งำนวำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง 
 1.  นางธนาภา  ค าผุย  ครู/ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 2.  นางวรกมล  เรืองฝาง  ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
           3.นางสาวสมหมาย   พูลทา        ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ    
           4.นางณัฐกฤตา   แก้วโบราณ ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้  
1.วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งครูผู้ช่วย,พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เมื่อมีต าแหน่งว่างลง 
2.จัดท าประกาศรับสมัครและสรรหาพนักงานราชการ,ครูอัตราจ้าง,พนักงานท าความสะอาด,คนสวนและเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย 
3.จัดท าค าสั่งสรรหาพนักงานราชการ,ครูอัตราจ้าง,พนักงานท าความสะอาด,คนสวนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
4.จัดท าประกาศผลการสอบพนักงานราชการ,ครูอัตราจ้าง,พนักงานท าความสะอาด,คนสวน 
 และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
5.จัดท าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการ,ครูอัตราจ้าง,พนักงานท าความสะอาด,คนสวน 
 และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
6.จัดท าสัญญาจ้างของพนักงานราชการ,ครูอัตราจ้าง,พนักงานท าความสะอาด,คนสวน และเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย 
7.รายงานและจัดส่งสัญญาจ้างพนักงานราชการไปที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28  
8.จัดท าทะเบียนคุมการเข้า - ออกของพนักงานราชการ , ครูอัตราจ้าง,พนักงานท าความสะอาด , 
คนสวน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
9. จัดท าประกาศสรรหาผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร ท าสัญญาเช่าโดยประสานกับฝ่ายการเงิน 
10. จัดท าวางแผนอัตราก าลังครู 1 ปี, 3 ปี, 5 ปี 
11.  จัดท าอัตราก าลังครูและรายงานเขตพ้ืนที่ 
12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
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4. งำนกำรมำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 
1.  นางสาววิรยา    แก่นค า  ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
2.  ว่าที่ ร.ต.วชิระวิชญ์  โกศลศิรศักดิ์ ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
3.  นายไตรรัตน์   เชื้อทองพิทักษ์            ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
4.  นางจรูญศรี    ศรีสุธรรม  ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
5.  นายชัยชนะ    ค าโสภา  พนักงานราชการ   กรรมการ 
6.  นายดุริยางค์   ก้อนค า   พนักงานราชการ   กรรมการ 
7.  นางเมตตา   พูลสวัสดิ์   ครูช านาญการพิเศษ                  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  1.  ตรวจการมาปฏิบัติราชการของบุคลากรในโรงเรียน 
    2.  จัดท าหลักฐานการมาปฏิบัติราชการ การลาของข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า 
    3.  รวบรวม ทวงถามใบลา สถิติการลา มาสายลงในทะเบียน งบวันลา เสนอใบลา ให้ผู้อ านวยการอนุมัติ 
 4.  ลงทะเบียนใบลาบุคลากร  และจัดท าเกียรติบัตรผู้ไม่มีวันลาในรอบ  6  เดือน 
 5.  ตรวจสอบจ านวนวันลาของบุคลากร  สรุปรายงานการลาของบุคลากรในรอบ  6  เดือนและรอบปี   
     เพ่ือรายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  

6.จัดท าเกียรติบัตรในการประเมินผลการปฏิบัติงานครูในแต่ละรอบเพ่ือให้ก าลังใจแก่บุคลากรที่ได้เลื่อน 
    ต าแหน่ง  และได้รับวุฒิการศึกษาเพ่ิม 
   7. จัดท าเกียรติบัตรผู้ไม่มีวันลาเพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคคลากรที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ 
   8.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
5. งำนเวรยำม 
 1. นางณัฐกฤตา  แก้วโบราณ  ครู/ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 2. นายทศพล  ศรีนวล   คร ู    รองประธานกรรมการ 
 3.นายสุทธิศักดิ์  มุสิกวัน   ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 4. นายวิชา  กิ่งทอง   ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 5. นายพัฒนา  พานจ านงค์  ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 6. นายสนั่น  ศิริกุล   ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 7. นายศักดนัย  สืบเสน   ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 8. นายแสงทอง  บริสาร   ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

9. นายบันเทิง  ศิริโท   ลูกจ้างประจ า   กรรมการ 
10. นายสรศักดิ์  สุทธิกรม  ลูกจ้างประจ า   กรรมการ 
11. นายสุวิชาญ  กรไกร   ลูกจ้างประจ า   กรรมการ 
12. นางดารุณี  อัมภรัตน์   พนักงานราชการ        กรรมการ 
13. นางกนกวรรณ  ก้อนค า  พนักงานราชการ   กรรมการและเลขานุการ 
13.นางนพวรรณ   จ านงค์ศรี                  ครู                                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบดังนี้ 
1.มีหน้าที่รับผิดชอบงานเวร - ยาม และรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 
2.จัดท าค าสั่งหน้าที่ครูเวรของคณะสีประจ าวันให้มีหน้าที่ดูแลนักเรียนรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.จัดท าเอกสารสมุดบันทึกเวร , ยาม , เวรประจ าวัน ก ากับติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่  
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 เวรยาม ของบุคลากร สรุปรายงานหัวหน้าฝ่ายงาน  และผู้บริหารให้เป็นปัจจุบัน 
4.ประเมินผลงานเวรยามและรักษาความปลอดภัย สรุปรายงานเมื่อสิ้นภาคเรียน 
5.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
 

5.1  งำนรักษำควำมปลอดภัย 
1.  นายณฤภง    ศรีละพล  ครู/ช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2.  นายนุชิต      ศุภพินิจ   ครู/ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3.  นายก าพล    บัวแก้ว   ครู/ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4.  นายบันเทิง    ศิริโท   ลูกจ้างประจ า  กรรมการ 
5.  นายสรศักดิ์   สุทธิกรม  ลูกจ้างประจ า  กรรมการ 
6. นายสุวิชาญ   กรไกร   ลูกจ้างประจ า  กรรมการ  
7. นายวัลลภ     สุรวิทย์   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
8. นายดุริยางค์  ก้อนค า   พนักงานราชการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบดังนี้ 
1.  มีหน้าที่รับผิดชอบงานรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 
2. จัดท าค าสั่งหน้าที่ครูให้มีหน้าที่ดูแลนักเรียนรักษาความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย 
3. จัดท าเอกสารสมุดบันทึก ก ากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เสนอผู้บริหารให้เป็นปัจจุบัน 
4. ประเมินผลงานรักษาความปลอดภัย สรุปรายงานเมื่อสิ้นภาคเรียน 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
 

5.2 งำนส่งเสริมวินัยจรำจร 
1.  นายก าพล   บัวแก้ว   ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2.  นายณฤภง    ศรีละพล  ครู/ช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3.  นายวัลลภ   สุรวิทย์   คร ู    กรรมการ 
4.  นายดุริยางค์  ก้อนค า   พนักงานราชการ   กรรมการ 
5.  นายนุชิต  ศุภพินิจ   ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
6.  นายทศพล   ศรีนวล                คร ู            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้ 
1.รับผิดชอบงานส่งเสริมวินัยจราจรทั้งในและนอกสถานศึกษา 
2.จัดท าและด าเนินงานแผนงาน / โครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมวินัยจราจรให้กับบุคลากรในสถานศึกษา 
3.ส ารวจจัดท าข้อมูลยานพาหนะของบุคลากร , ครู  และนักเรียน 
4.ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนเพื่อขอความร่วมมือในการสนับสนุนส่งเสริมวินัยจราจร 
5.ประเมินผลงานส่งเสริมวินัยจราจรและสรุปรายงานเมื่อสิ้นภาคเรียน 
6.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
 

6. งำนประเมินผลกำรปฏิบัติงำนบุคลำกร   
1.  นางนิลบล          เงินดี  ครู/ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2.  นายชยพล   ค าสิงห์                        ครู/ช านาญการพิเศษ                 กรรมการ 
3.  นางสาวรัตตินันท์  ศรีทอง     ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 

1.จัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนในแต่ละรอบ 
2.เก็บรวบรวมแบบประเมินการให้คะแนนจากหัวหน้างาน  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
3.บันทึกผลคะแนนการประเมินและประกาศผลการประเมิน 

 4. รวบรวมเอกสารผลการประเมินเข้าที่ประชุมเพ่ือเสนอเลื่อนขั้นต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา  
 5. จัดท ารายละเอียดหรือสถิติการเลื่อนข้ันเงินเดือน/ค่าจ้าง(1 ตุลาคม,1 เมษายนของทุกปี)  
 6. จัดท ารายงานเงินวิทยฐานะ(ง.วฐ.)โดยประสานกับงานการเงิน 
 7. บันทึกข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์ 
 8. การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 
 9. รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการครูบรรจุใหม่ 
 10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
 
      6.1 งำนวินัยและกำรรักษำวินัย 
1. นางสาวรัตนธร  ชุปวา       ครู/ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นางจงกล   บัวสิงห์                        ครู/ช านาญการพิเศษ               กรรมการ   
3. นางยุภาภรณ์    เสาโกมุท     ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 
1.พัฒนา/ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมบุคลากร 
2.ก ากับ นิเทศติดตาม  ตรวจสอบ 
3.ก ากับ และ ติดตามการขาด/ลาของบุคลากร และแจ้งให้บุคลากรรับทราบทุกเดือน  
4.เก็บหลักฐาน รายงานข้อมูลให้ผู้บริหารทราบ 
5.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
7.  คณะกรรมกำรบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน ประกอบด้วย 
1.นายณฤภง      ศรีละพล  ครู/ช านาญการพิเศษ       ประธานกรรมการ 
2.นายก าพล      บัวแก้ว                       ครู/ช านาญการพิเศษ                       รองประธานกรรมการ 
3.นางสาวรัตนธร ชุปวา    ครู/ช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
4.นางธนาภา      ค าผุย                         ครู/ช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
5.นางนฤมล       สินธุรัตน์                      ครู/ช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
6.นายชยพล       ค าสิงห ์    ครู/ช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
7.นางเมตตา       พูลสวัสดิ์    ครู/ช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
8.นายกฤษฎา     พิมพ์พันธ์                     ครู/ช านาญการพิเศษ       กรรมการ    
9.นายวัลลภ       สุรวิทย ์              ครู                                กรรมการและเลขานุการ 
10.นางสาวกรณัฐ   สถานพงษ์     ครู/ช านาญการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
11.นางสุภาวดี      สมบูรณ์     พนักงานราชการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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หน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้ 
1. ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์แนวทางปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ให้สอดคล้องกับกฎหมายธรรมนูญ พ.ร.บ. 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542, กฎกระทรวงออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 132, ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน พ.ศ. 2543, ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน โดยสถานศึกษา พ.ศ. 2543 เป็นต้น เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติของคณะอนุกรรมการพัฒนา
นักเรียนระดับชั้น 
2. สนับสนุนส่งเสริม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรม 
การพัฒนานักเรียนระดับชั้นให้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
3. ให้ความเห็นชอบการพิจารณาลงโทษนักเรียน  คณะอนุกรรมการกิจการนักเรียนระดับชั้น 
4. พิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบโรงเรียนกันทรารมณ์ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนให้เหมาะสม 
สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
5. ให้คณะกรรมการบริหารงานพัฒนานักเรียนระดับสถานศึกษา มีวาระการประชุมอย่างน้อย   
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
6. สรุปรายงานผลการด าเนินงานกิจการนักเรียนเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนทราบ ตลอดจนเผยแพร่ 
ผลงานพัฒนานักเรียนแก่ผู้ปกครองและชุมชนให้เป็นที่ประจักษ์ 
7.1.คณะอนุกรรมกำรงำนกิจกำรนักเรียนระดับชั้น ประกอบด้วย 
1.  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล       ประธานกรรมการ 
2.  ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 1 คน       รองประธานกรรมการ 
3.  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล        กรรมการ 
4.  ครูที่ปรึกษา          กรรมการ 
5.  ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ห้องละ 1 คน      กรรมการ 
6.  หัวหน้าระดับชั้น         กรรมการและเลขานุการ 
7.  ครูเจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้ 
           1.ด าเนินงานพัฒนานักเรียนในระดับชั้น ให้เป็นไปตามระเบียบโรงเรียนกันทรารมณ์ว่าด้วยงาน 
   พัฒนานักเรียน พ.ศ. 2547 อย่างเคร่งครัด 
 2. ก าหนดให้ด าเนินงานพัฒนานักเรียนโดยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องและ 
             มีประสิทธิภาพ 
 3. พิจารณาอนุญาตค าอุทธรณ์ของนักเรียนในระดับชั้นในกรณีต่างๆ   
 4. พิจารณาลงโทษนักเรียนที่ประพฤติผิดอย่างร้ายแรง ทุกกรณีสรุปผลน าเสนอขอความเห็นชอบ  
              จากคณะกรรมการบริหารงานพัฒนานักเรียนระดับสถานศึกษาเพ่ือน าเสนอขออนุญาตจาก 
              ผู้อ านวยการสถานศึกษาต่อไป 
           5. ก าหนดให้มีวาระการประชุมเพ่ือการแก้ปัญหา นิเทศ ติดตาม งานพัฒนานักเรียนให้มี 
              ความต่อเนื่องประสบความส าเร็จ อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
 6. สรุปรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารงานพัฒนานักเรียนระดับสถานศึกษา 
              ทุกภาคเรียน 
          7.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
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7.2.   งำนหัวหน้ำระดับและครูที่ปรึกษำ 
1.นางสุพัตรา   ดาวหน   ครู/ช านาญการพิเศษ       ประธานกรรมการ 
2.นางสาวรัตนธร   ชุปวา   ครู/ช านาญการพิเศษ       รองประธานกรรมการ 
3. นายชยพล    ค าสิงห์   ครู/ช านาญการ   กรรมการ 
4.นางธนาภา    ค าผุย   ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
5.นางเมตตา    พูลสวัสดิ์   ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
6.นายก าพล    บัวแก้ว                         ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
7.นางนฤมล    สินธุรัตน์                        ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
8.ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น       กรรมการ 
9.นางสาวกรณัฐ   สถานพงษ์  ครูช านาญการ     กรรมการและเลขานุการ 
10.นางสุภาวดี   สมบูรณ์   พนักงานราชการ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้ 
1.รับผิดชอบด าเนินงานหัวหน้าระดับชั้นและครูที่ปรึกษา 
2.จัดท าเอกสาร สื่อ ที่เก่ียวข้องกับงานหัวหน้าระดับชั้น และครูที่ปรึกษา 
3.ประชุม นิเทศ ก ากับติดตามการปฏิบัติงานของหัวหน้าระดับชั้น และครูที่ปรึกษา 
4.ประสานงานกับฝ่าย/กลุ่มสาระ/งานอ่ืน 
5.ประเมินผล  และสรุปรายงานและเผยแพร่ 
6.ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 
งำนหัวหน้ำระดับชั้น 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 
1.  นายก าพล    บัวแก้ว   ครู/ช านาญการพิเศษ         ประธานกรรมการ       
2.  นายอาวิรุทธิ์   สีดา   ครู/ช านาญการพิเศษ          รองประธานกรรมการ       
3.  ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม. 1   ทุกคน                กรรมการ 
4.  นางสาวมุกชมพู    เพชรไกร       ครูผู้ช่วย             กรรมการและเลขานุการ 
5.  นางสาวศุภัสสร  รายระยับ    ครูอัตราจ้าง                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 
1.  นางสาวรัตนธร  ชุปวา      ครู/ช านาญการพิเศษ           ประธานกรรมการ       
2.  นางยุภาภรณ์  เสาโกมุท     ครู/ช านาญการพิเศษ           รองประธานกรรมการ       
3.  ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม. 2   ทุกคน                กรรมการ 
4.  นางสาววิมลมาศ  มุ่งสิน  พนักงานราชการ            กรรมการและเลขานุการ 
5.  นางสุภาวดี  สมบูรณ์   พนักงานราชการ            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
1.  นางธนาภา  ค าผุย   ครู/ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ       
2.  นางสุดใจ  วงศ์คูณ   ครู/ช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ       
3.  ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม. 2   ทุกคน       กรรมการ 
4.  นางสาวอ าไพวรรณ  บุญยิ่ง           คร ู              กรรมการและเลขานุการ 
5.  นางสาววิรยา  แก่นค า           คร ู              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 
1.  นางนฤมล    สินธุรัตน์   ครู/ช านาญการพิเศษ          ประธานกรรมการ        
2.  นางนิลบล    เงินดี   ครู/ช านาญการพิเศษ          รองประธานกรรมการ       
3.  ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม. 4   ทุกคน                 กรรมการ 
4.  นางสาวกิตตยิาภรณ์  แน่นดี   พนักงานราชการ            กรรมการและเลขานุการ 
5.  นายวัลลภ      สุรวิทย ์  ครูช านาญการ           กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 
1.  นายชยพล  ค าสิงห์   ครู/ช านาญการพิเศษ          ประธานกรรมการ        
2.  นางจรูญศรี  ศรีสุธรรม  ครู/ช านาญการพิเศษ           รองประธานกรรมการ       
3.  ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม. 5   ทุกคน       กรรมการ 
4.  นางสาวอัจฉริยา  อุทธิโท  ครู/ช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
5.  นางสาวลิขิต  ศริิบูรณ์   ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 
1.  นางเมตตา   พูลสวัสดิ์   ครู/ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ        
2.  นางสุพัตรา  ดาวหน   ครู/ช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ       
3.  ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม. 5   ทุกคน       กรรมการ 
4.  นางนิออนด์  รอบคอบ  ครู/ช านาญการิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
5.  นางณัฐกฤตา  แก้วโบราณ  ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้ 
1.  รับผิดชอบ บริหารงาน ประชุมนิเทศ ก ากับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาใน 
   ระดับชั้นให้ด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2.  ควบคุมดูแล ให้การอบรม ว่ากล่าวตักเตือน ลงโทษนักเรียนตลอดจนการแก้ปัญหา 
ความประพฤติของนักเรียนในระดับชั้น 
3.  แจ้งติดต่อประสานงานผู้ปกครองนักเรียนเพ่ือรับทราบปัญหาและร่วมมือในการแก้ปัญหา 
     พฤติกรรมของนักเรียน 
4.  ด าเนินกิจกรรมประชุม อบรมส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในระดับชั้น 
5.  ด าเนินงานประเมินคุณลักษณะของนักเรียนระดับชั้นตลอดจนการจัดกิจกรรมซ่อมปรับ 
    พฤติกรรมนักเรียน 
6.  ประเมินผลการปฏิบัติงาน และสรุปรายงานกิจการนักเรียน 
7.  ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
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งำนครูที่ปรึกษำ 

ครูที่ปรึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 

ที ่  อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ชั้น สถำนที่ประชุม 
1 นางวรรธนา   บัวแก้ว 

นางสาวเรืองรัตน์   เผ่าภูรี 
นายทศพล   ศรีนวล 

1/1 อาคาร 2 ห้อง  236 

2 นางสาวจารุพร   แก้วลา 
นางดารุณี    อัมภรัตน์ 

1/2 อาคาร 2 ห้อง  226 

3 นางพรทิพย์   นาเรือง 
นายวีระชัย   พละศักดิ์ 

1/3 อาคาร 5 ห้อง  534 

4 นายอาวิรุทธิ์   สีดา 
นายนุชิต    ศุภพินิจ 

1/4 อาคาร 2 ห้อง  237 

5 นายบุญมา   เวียงค า 
นายไมตรี   ศรีแก้ว 

1/5 อาคาร 3 ห้อง  328 

6 นางสาวอุทัย   สิงหาภู 
นางสาวสุภาพร   พวงพ่ัว 

1/6 อาคาร 1 ห้อง  125 

7 นายณฤภง    ศรีละพล 
นางสาวสิวิพรรณ์  บุญจันทร์ 

1/7 อาคาร 1 ห้อง  116 

8 นายกงจักร   บัวลา 
นายก าพล    บัวแก้ว 

1/8 ห้องดนตรี 

9 นายสุทธิศักดิ์    มุสิกวัน 
นายอุดมศักดิ์   สีแสด 

1/9 ห้องพละศึกษา 

10 นางอุดมพร   ศรีส าอาง 
นางสาวจิตตวดี    จิตรประเสริฐ 

1/10 อาคาร 5 ห้อง  513 

11 นาสาวมุกชมพู   เพชรไกร 
นางสาวศุภัสสร   รายระยับ 

1/11 อาคาร 5 ห้อง 537   

12 นางศศิร์อร   โกศลศิรศักดิ์ 1/12 ห้อง EP 1 
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ครูที่ปรึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 

ที ่  อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ชั้น สถำนที่ประชุม 
1 นางจตุพร  พรเกียรติคุณ 

นายทิว  พจนา 
2/1 อาคาร  4  ห้อง  425 

2 นายสมศักดิ์  นาเรือง 
นางวาสนา  บวกไธสง 

2/2  KR 

3 นายสนั่น  ศิริกุล 
นางสาวไอยเรศ  โดดชัย 

2/3 ห้องอุตสาหกรรมตะวันออก 

4 นางสาวรัตนธร  ชุปวา 
นางสาววิมลมาศ  มุ่งสิน 

2/4 อาคาร  4  ห้อง  426 

5 นายสุรพัศ  สาธุพันธ์ 
นางสาวกรณัฐ   สถานพงษ์ 

2/5 อาคาร 2 ห้อง  211 

6 นางยุภาภรณ์  เสาโกมุท 
นางสาววรรณสา  แก้วพวง 

2/6 อาคาร  4  ห้อง  414 

7 นายดุริยางค์   ก้อนค า 
นางกนกวรรณ  ก้อนค า 

2/7 ใต้ถุนอาคาร  3  หน้าห้องพละศึกษา 
อาคาร  3 ห้อง  313 

8 นางสาวประดิษฐ์  พละศักดิ์ 
นางสาวธัญญาลักษณ์  วิทา 

2/8 ห้องดนตรีพ้ืนเมือง 

9 นางพิมพ์พักตร์  ไชยเนตร 
นางสุภาวดี  สมบูรณ์ 

2/9  อาคาร  1 ห้อง 115 

10 นางสมสุข  ลาสุนนท์ 
นางสาวดวงพร  สะอาด 

2/10 อาคาร 5 ห้อง  517 

11 นางจันทร์ทิวา  อบทอง 
นางวรกมล   เรืองฝาง 

2/11 อาคาร 1 ห้อง 122 

12 นางสาวสมหมาย  พูนทา 
นางสาวกุสุมา  คชแพทย์ 

EP 2  EP 2 
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 ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3 

ที ่  อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ชั้น สถำนที่ประชุม 
1 นางธนพร  อาทิเวช 

นายผดุงศักดิ์  อาทิเวช 
นางสาวเกวลี  ป่าสนธิ ์

3/1  อาคาร  5 ห้อง  512 

2 นางธัญรัศม์  ประเสริฐศรี 
นางวรรณภา  ศรีใสย์ 

3/2 อาคาร  1 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 

3 นางธนาภา  ค าผุย 
นายพัฒนา  พานจ านงค์ 

3/3 อาคาร  4 ห้อง  415 

4 นางสมใจ  ค าศรี 
ว่าที่ร้อยตรีชยพล  สุริยโชติ 

3/4 ห้องปฏิบัติการอาหาร 

5 นางสาวอ าไพวรรณ  บุญยิ่ง 
นายวิโรจน์  มั่นธรรม  

3/5 อาคาร  2 ห้อง  236 

6 นายแสงทอง  บริสาร 
นางสาวพิสมัย  พันสา 

3/6 อาคาร  2  ห้อง  212 

7 นางวริฐา  มานะศรีสุริยัน 
นายกฤษฎา  พิมพันธ์ 

3/7 อาคาร  5 ห้อง  532 

8 นางสุดใจ  วงศ์คูณ 
นายส าราญ  เจริญชัย 

3/8 อาคารคหกรรม ห้องอบขนม 

9 นางศิริวรรณ  สาธุพันธ์ 
นางสาววิรยา  แก่นค า 

3/9 อาคาร  3  ห้อง 312 

10 นางเด่นดวง  ยศวิจิตร 3/10 อาคาร  2 ห้อง  213 
11 นางลัดดาวัลย์  อัมภรัตน์ 

นายสุพัฒน์  บุญน า 
3/11 อาคาร  1 ห้อง 127 

12 นายภรภัทร    เจริญธง  
นางสาววิลัยภรณ์  เวียงค า 

3/12 ห้อง  EP 3 
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     ครูที่ปรึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 

ที ่ ชื่อ-สกุลครูที่ปรึกษำ ระดับชั้น   ห้องเรียนประจ ำ 
1 นางสาวบังออน   จุลพล 

นางสาวอ าภา   จันทร์ผาย 
4/1 อาคาร  4  ห้อง 418 

2 นางสาวทศพร   คูณทวี 
นางสาวรัชชาภรณ์   ค าเนตร 

4/2 อาคาร  2  ห้อง 227 

3 นายสมลักษณ์   พรเกียรติคุณ 
นางนุชญนันท์   ศรเจริญฐิติกุล 

4/3 อาคาร  3  ห้อง 322 

4 นายวัลลถ    สุรวิทย์ 
นางสาวกิตติยาภรณ์   แน่นดี 

4/4 อาคาร  2  ห้อง 222 

5 นางกุลณพฤกษ์  กีรติชัยเศรษฐ 
ว่าที่ ร.ต.วชริะวิชญ์ โกศลศิรศักดิ์ 

4/5 อาคาร  1 ห้อง  123 

6 นายภรภัทร   เจริญธง 
นายสุรเกียรติ     บัวแก้ว 
นางอรพิน   วงค์ปัดสา 

4/6 อาคาร  5   ห้อง 521 

7 นายภูมิลักษณ์    ใจเรือง 
นางนิตยาภรณ์      ใจเรือง 

4/7 อาคาร  2  ห้อง 234 

8 นางนิลบล   เงินดี 
นางสกุลรัตน์     ทองแสน 

4/8 อาคาร  5  ห้อง 536 

9 นายสุดเขตต์    สินธุรัตน์ 
นางนฤมล    สินธุรัตน์ 

4/9 อาคาร  5  ห้อง 526 

10 นางสุกัญญา   แก้วเกาะ 
นางสาววิวรรธณี  สหธรรมมิกะชาติ 

4/10 อาคาร  5  ห้อง 514 

11 นายวีระวัฒน์   สัตย์ซื่อ 
นางธันยาภัทธ์   เธียรทองอินทร์ 

4/11 อาคาร  4  ห้อง 423 

12 นางสาวพิลาสลักษณ์    คงสิม 
นายพรชัย   สุปริงคลัด 

4/12 ห้อง  EP 4 
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     ครูที่ปรึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 

ที ่ ชื่อ-สกุลครูที่ปรึกษำ ระดับชั้น   ห้องเรียนประจ ำ 
1 นายดิลก  ค าเพราะ 

นายวิชา  กิ่งทอง 
ม.5/1 อาคาร   5 ห้อง 535 

2 นางณภัค  สิมณี 
นางสาวปรีดา  จริยานพิวาทย์ 

ม.5/2 อาคาร  2  ห้อง  238   

3 นางจรูญศรี  ศรีสุธรรม 
นางสาวลิขิต  ศิริบูรณ์  

ม.5/3 อาคาร  1  ห้อง  126 

4 นายเฉลิม  บัวสิงห์ 
นางจงกล  บัวสิงห์ 

ม.5/4 อาคาร  4  ห้อง  424 

5 นางสมรักษ์  เพชรผา ม.5/5 อาคาร  4 ห้อง  413 
6 นางพรเพ็ญ  ทัดเทียม 

นางสาวจุรีรัตน์  วงษ์แสวง 
ม.5/6 อาคาร 2 ห้อง  216 

7 นางสาวทิพย์ชริน  โพธิ์ทิพย์ 
 

ม.5/7 อาคาร 2  ห้อง 224  

8 นางปรียานุช  สงสาร 
นายก่อโชค  ต่อนค าสนธ์ 

ม.5/8 อาคาร  1  ห้อง  117 

9  นางสาววิไล  อุกาพรหม 
นางสาวขวัญจิต  ตรงเที่ยง 

ม.5/9 อาคาร  2  ห้อง  217 

10 นายไตรรัตน์  เชื้อทองพิทักษ์ 
นางนุชรี  เชื้อทองพิทักษ์ 

ม.5/10 อาคาร  5 ห้อง 528 

11 นายชยพล  ค าสิงห์ 
นางสาวอัจฉริยา  อุทธิโท 

ม.5/11 อาคาร 3 ห้อง  321 

12 นางเรณู             ค าวงศ์ 
นางสาวฐิติมาตย์   พรหมทา 

ม.5/12 อาคาร  5 ห้อง 511 
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ครูที่ปรึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

ที ่ ชื่อ-สกุลครูที่ปรึกษำ ระดับชั้น   ห้องเรียนประจ ำ 
1 นายเทอด  เลิศล้ า 

นางจรรยา  เลิศล้ า 
6/1 อาคาร  2  ห้อง  224 

2 นายศักดนัย  สืบเสน 
นางสุธาทิพย์  แสงงาม 

6/2 อาคาร   4  ห้อง  412 

3 นางสุพัตรา  ดาวหน 
นางสาวชิดชนก  สายบุปผา 

6/3 อาคาร   4  ห้อง  411 

4 นางสาวพนิตนันท์  กุลบุตร 
นายอุดมศักดิ์  สีแสด 

6/4 อาคาร   3  ห้อง  323  

5 นางเมตตา  พูลสวัสดิ์ 
นางยุพวรรณ  แหล่งหล้านาศิริ 

6/5 อาคาร    1  ห้อง    127 

6 นายสมพงษ์  ละชั่ว 
นางสุรจรรยา  ละชั่ว 

6/6 อาคาร    1  ห้อง  113 

7 นางณัฐกฤตา  แก้วโบราณ 
นางสาวรัตตินันท์  ศรีทอง 

6/7 อาคาร  1  ห้อง  116 

8 นางสวลี  บุญมูล 
นางนพวรรณ  จ านงค์ศรี 

6/8 อาคาร  2  ห้อง   232 

9 นายอัครพงษ์   ณรงค์ชัย 
นางสาวญาณา  วาจนสุนทร 

6/9  อาคาร  2 ห้อง   231  

10 นายพลวัฒน์  ประเสริฐศรี 
นางศิวัชญา  มั่นธรรม 

6/10 อาคาร  1  ห้อง  114 

11 นางปวีณา  สุร าไพ   
นางนิออนด์  รอบคอบ 

6/11 อาคาร  4  ห้อง  421 

 

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้ 
1. วันแรกของการเปิดภาคเรียน  ครูที่ปรึกษาจะต้องรับสมุดส ารวจเวลาเรียน  สมุดบันทึก  

การดูแลช่วยเหลือนักเรียน  กับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. จัดตั้งหรือเลือกหัวหน้า และรองหัวหน้าชั้น  พร้อมทั้งชี้แจงและมอบหมายงาน 
3. จัดแบ่งนักเรียนท าเวรประจ าวัน  ในการดูแลรักษาความสะอาด  และจัดตกแต่งห้องเรียน 
4. อบรม ชี้แจง ว่ากล่าวตักเตือน กวดขันด้านระเบียบวินัยนักเรียนในชั้น  เช่น การแต่งกาย 
     ทรงผม  ถุงเท้ารองเท้า เข็มขัด  เครื่องประดับและสิ่งของมีค่าที่ไม่จ าเป็น ฯลฯ โดยทบทวน 
    แนวปฏิบัติ  จากคู่มือนักเรียน 
5. แนะน าเรื่องต่างๆ  ที่เป็นระเบียบประเพณีท่ีถือปฏิบัติ ในโรงเรียน เช่น การไม่น าอาหาร 
     ขึ้นไปกินบนอาคารเรียน หรือในห้องเรียน   การเก็บภาชนะหลังรับประทานอาหาร การท าความเคารพ 
    การมาโรงเรียน  และการมาปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง เป็นต้น 
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6. ส ารวจติดตาม ดูแลการมาเรียน ขาดเรียน การหลบเรียนของนักเรียนทุกวัน แนะน านักเรียน  กรณีลาป่วย  
ลากิจ  การเขียนจดหมายลา  เก็บใบลาตัวจริงไว้กับครูที่ปรึกษา  และลงชื่อรับทราบในใบลาทุกครั้ง 

7. ครูที่ปรึกษามีหน้าที่ควบคุม ก ากับดูแลความเป็นระเบียบวินัยในการเข้าแถวท ากิจกรรมหน้า เสาธงของ
นักเรียน  ส ารวจการมาเรียน  ตรวจการแต่งกาย  ทรงผม  ถ้าพบนักเรียนกระท าผิดระเบียบ ให้บันทึก
พฤติกรรมลงในสมุด  ว่ากล่าวตักเตือน  อบรมนักเรียน  หากพบว่านักเรียนได้รับการตักเตือน 
แล้วยังฝ่าฝืนไม่ปรับปรุงพฤติกรรมให้ดีข้ึน  ให้ครูที่ปรึกษาน านักเรียนไปพบหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน  
รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน  หลังแยกแถวเข้าชั้นเรียน 

8. เข้าพบนักเรียนที่รับผิดชอบในคาบโฮมรูม  เพื่อให้ค าปรึกษา   ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการเรียน   
9. และในด้านอื่นๆ 
10. ควบคุมดูแลนักเรียนในคาบประชุมประจ าสัปดาห์ หรือช่วงเวลาที่โรงเรียนมีกิจกรรม 

พิเศษอ่ืนๆ 
11. ครูที่ปรึกษาต้องจัดท าข้อมูลส่วนตัว  ประวัติด าเนินการคัดกรองแบ่งกลุ่มนักเรียนตาม 

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   จัดท าสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน   สมุดบันทึกพฤติกรรมตาม
ระเบยีบที่ก าหนดให้เป็นปัจจุบัน 

12. ติดตามสอดส่องดูแลความประพฤติทีไม่เหมาะสม  กับสภาพของนักเรียน ได้แก่ มั่วสุม 
เที่ยวเตร่  เกเร  ลักขโมย  ชู้สาว  ดื่มสุรา  สูบบุหรี่  เสพยาเสพติด  อย่างใกล้ชิด  และรายงานพฤติกรรม
นักเรียนให้ฝ่ายพัฒนานักเรียนทราบ แจ้งติดต่อนัดหมายประสานงานกับผู้ปกครอง  เพ่ือด าเนินการ
ช่วยเหลือ และแก้ปัญหา 

13. ร่วมมือกับฝ่ายวิชาการ  ในการติดตามดูแลนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน  การสอบแก้ตัว 
และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

14. ร่วมมือกับงานแนะแนว  ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อหา 
แนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกับผู้ปกครอง 

15. ปกป้องผลประโยชน์ของนักเรียน  ในชั้นเรียนที่รับผิดชอบ  เสนอชื่อนักเรียนที่เห็นสมควร 
ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือด้านต่างๆ   ตามสภาพจริง  เช่น  ขอทุนการศึกษา   ขอรับความช่วยเหลือ
ด้านปัจจัยพ้ืนฐาน   ตลอดจนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่พิการ  หรือผิดปกติ  ให้สามารถได้รับการศึกษา
ตามศักยภาพ 

16. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และสรุปรายงาน 
 

8.งำนสำรวัตรนักเรียน 
1. นายณฤภง  ศรีละพล   ครชู านาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
2. นายสนั่น  ศิริกุล   ครูช านาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
3. นายสุทธิ์ศักดิ์   มุสิกวัน   ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
4. นายนุชิต  ศุภพินิจ   ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
5. นายอุดมศักดิ์  สีแสด   ครูช านาญการพิเศษ        กรรมการ 

          6. นายสุพัฒน์  บุญน า   ครูช านาญการพิเศษ        กรรมการ 
          7. นายไมตรี  ศรีแก้ว   พนักงานราชการ       กรรมการ 
 8.นางวรกมล   เรืองฝาง  ครูช านาญการพิเศษ        กรรมการ 
          9.นายวัลลภ  สุรวิทย ์   คร ู           กรรมการและเลขานุการ 
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          10.นายวิโรจน์  มั่นธรรม   ครูช านาญการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 11.นายดุริยางด์  ก้อนค า   พนักงานราชการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
          12.นางนพวรรณ  จ านงค์ศรี  ครู                                                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้ำที่  

   1  ก ากับติดตามความคุมและดูแลนักเรียนแต่งกายให้ถูกต้อง  และประพฤติตามระเบียบวินัยของโรงเรียน
อย่างเคร่งครัดเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีของบุคคลอ่ืน  
   2. ก ากับติดตามความคุมและดูแลนักเรียนช่วยเหลือครูเวรในการปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวันอย่างสม่ าเสมอ 
   3. ก ากับติดตามความคุมและดูแลนักเรียนปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งโรงเรียนและคณะสีมอบหมายด้วยความ 
    เอาใจใส่ 
   4. ก ากับติดตามความคุมและดูแลนักเรียนบันทึกผลการปฏิบัติหน้าที่เสนอต่อครูหัวหน้าคณะสีในวันที่ได้รับ
มอบหมาย     
   5. ก ากับติดตามความคุมและดูแลนักเรียนสอดส่องดูแลความประพฤติที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนแล้วรายงานให้หัวหน้าสีหรือฝ่ายพัฒนาเรียนทราบ 
   6. ก ากับติดตามความคุมและดูแลนักเรียนปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวันตั้งแต่เวลา 07.00 น.จนถึงเวลาเลิกโดย
สวมปลอกแขนในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ 

  7. ก ากับติดตามความคุมและดูแลนักเรียนช่วยงานบริการต่างๆในคณะสี หรือโรงเรียนด้วยความเต็มใจ 
   8. ก ากับติดตามความคุมและดูแลนักเรียนมีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ 

     9. ประเมินผลการด าเนินงานสารวัตรนักเรียน และ กิจกรรมพิเศษ สรุปรายงานรองผู้อ านวยการ  
และผู้บริหารต่อไป 

   10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
 

8.1 งำนทะเบียนคะแนนควำมประพฤตินักเรียน 
 

 1. นายณฤภง  ศรีละพล   คร/ูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 2. นางเมตตา  พูลสวัสดิ์   คร/ูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
      3. นางสุพัตรา  ดาวหน   คร/ูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 4.นายภรภัทร   เจริญธง   คร/ูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 5.นางณัฐกฤตา  แก้วโบราณ  ครู/ช านาญการพิเศษ กรรมการ 

6.นางสาวรัตนธร  ชุปวา   ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ     
7. นายชยพล    ค าสิงห์   คร/ูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
8.นางธนาภา    ค าผุย   คร/ูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
9.นางเมตตา    พูลสวัสดิ์   คร/ูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
10.นายก าพล    บัวแก้ว                       คร/ูช านาญการพิเศษ กรรการ 
11.นางนฤมล    สินธุรัตน์                     คร/ูช านาญการพิเศษ กรรมกา 

   12. นายทศพล   ศรีนวล    คร ู   กรรมการ  
 13.นายวิโรจน์    มั่นธรรม   ครู/ช านาญการ  กรรมการ 
 14. นายวัลลภ    สุรวิทย ์   คร ู   กรรมการ 
 15. นางสาวกรณัฐ  สถานพงษ์  ครู/ช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
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 16. นางสุภาวดี  สมบูรณ์   พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 
  

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้ 
 1.  จัดท าแผน  โครงการ และปฏิทินด าเนินงานทะเบียนนักเรียน 
 2.  จัดท าทะเบียนคะแนนความประพฤตินักเรียน 
 3.  จัดท าแบบฟอร์ม  แบบค าร้องต่างๆ  ที่ใช้ในโรงเรียน 
      4.  จัดท าสถิติเก่ียวกับคะแนนความประพฤตินักเรียน 
 5.  ติดต่อประสานงานกับครูที่ปรึกษา 
 6.  จัดระบบการเก็บ  รักษาเอกสาร  การท าลายเอกสารนักเรียนให้สะดวก  ในการค้นหาและปลอดภัย 
 7.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

8.2 งำนบันทึกและติดตำมคะแนนควำมประพฤตินักเรียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 
1.  นายก าพล     บัวแก้ว  คร/ูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ       
2.  นายอาวิรุทธิ์   สีดา  คร/ูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ       
3.  ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม. 1  ทุกคน      กรรมการ 
4.  นางสาวมุกชมพู    เพชรไกร         ครูผูช้่วย   กรรมการและเลขานุการ 
5.  นางสาวศุภัสสร  รายระยบั   ครูอัตราจ้าง                    กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 
1.  นางสาวรัตนธร   ชุปวา  คร/ูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ       
2.  นางยุภาภรณ์     เสาโกมุท คร/ูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ       
3.  ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม. 2  ทุกคน      กรรมการ 
4.  นางสาววิมลมาศ   มุ่งสิน  พนักงานราชการ   กรรมการและเลขานุการ 
5.  นางสุภาวดี         สมบูรณ์ พนักงานราชการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
1.  นางธนาภา   ค าผุย  คร/ูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ       
2.  นางสุดใจ    วงศ์คูณ  คร/ูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ       
3.  ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม. 3  ทุกคน      กรรมการ 
4.  นางสาวอ าไพวรรณ  บุญยิ่ง คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
5.  นางสาววิรยา   แก่นค า  คร ู    กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 
1.  นางนฤมล    สินธุรัตน ์  คร/ูช านาญการพิเศษ          ประธานกรรมการ        

       2.  นางนิลบล   เงินด ี  คร/ูช านาญการพิเศษ           รองประธานกรรมการ       
3.  ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม. 4  ทุกคน      กรรมการ 
4.  นางสาวกิตติยาภรณ์  แน่นดี  พนักงานราชการ   กรรมการและเลขานุการ 
5.  นายวัลลภ    สุรวิทย์  ครชู านาญการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 
1.  นายชยพล      ค าสิงห์  คร/ูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ        

       2.  นางจรูญศรี     ศรีสธุรรม  คร/ูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ       
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3.  ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม. 5  ทุกคน      กรรมการ 
4.  นางสาวอัจฉริยา  อุทธิโท  คร/ูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
5.  นางสาวลิขิต       ศิริบูรณ ์ คร/ูช านาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 
1.  นางเมตตา    พูลสวัสดิ์  คร/ูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ        

       2.  นางสุพัตรา   ดาวหน  คร/ูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ       
3.  ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม. 6  ทุกคน      กรรมการ 
4.  นางนิออนด์   รอบคอบ  คร/ูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
5.  นางณัฐกฤตา  แก้วโบราณ คร/ูช านาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

มีหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบดังนี้ 
  1.  จัดท าแผน  โครงการและปฏิทินการด าเนินงาน 
  2.  จัดท า และตรวจสอบนักเรียนที่มีคะแนนความประพฤติต่ ากว่าเกณฑ์ เพ่ือให้นักเรียนได้  
           ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางบวก 

 3.  จัดท าสถิติเก่ียวกับคะแนนความประพฤตินักเรียน 
  4.  ติดต่อประสานงานกับครูที่ปรึกษา 
  5.  จัดระบบการเก็บ รักษาเอกสาร การท าลายเอกสารนักเรียนให้สะดวก ในการค้นหาและ 
           ปลอดภัย 
  6.ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
  7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

8.3 งำนควบคุมควำมประพฤติและลงโทษนักเรียน 

1.  นายณฤภง   ศรีละพล    คร/ูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2.  นายกฤษฎา   พิมพันธ์ คร/ูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
3.  นายนุชิต  ศุภพินิจ คร/ูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
4.  นายก าพล  บัวแก้ว คร/ูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
5.  นายทศพล   ศรีนวล  คร ู                  กรรมการ 
6.  นางสาวรัตนธร  ชุปวา  ครู/ช านาญการพิเศษ      กรรมการ     
7.  นายชยพล    ค าสิงห ์  คร/ูช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
8.  นางธนาภา    ค าผุย  คร/ูช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
9.  นางเมตตา    พูลสวัสดิ์  คร/ูช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
10. นายก าพล    บัวแก้ว                  คร/ูช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
11. นางนฤมล    สินธุรัตน์                คร/ูช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
12. นายวัลลภ   สุรวิทย ์  คร ู            กรรมการและเลขานุการ 
13. นายดุริยางค์  ก้อนค า  พนักงานราชการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้ 
1. รับผิดชอบงานควบคุมความประพฤติ  และการลงโทษนักเรียน  ให้เป็นไปตามระเบียบโรงเรียน 
กันทรารมณ์  ว่าด้วยงานกิจการนักเรียน  และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
2. ติดตามนักเรียนที่ฝ่าผืนระเบียบ  ข้อบังคับของโรงเรียนและนักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ  
จากครูมาด าเนินการลงโทษและรายงานผู้บริหารให้เป็นปัจจุบัน 
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3. ประสานงานกับหัวหน้าระดับชั้น , ครูที่ปรึกษา , ผู้ปกครองนักเรียนในการติดตามแก้ปัญหาพฤติกรรม
นักเรียนอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

4. บันทึกพฤติกรรมนักเรียน , สถิติข้อมูลที่นักเรียนกระท าความผิด  เพ่ือน าไปวิเคราะห์หาแนวทาง           
แก้ปัญหาร่วมกัน 
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าระดับชั้น และครูที่ปรึกษาในการติดตามแก้ไขปัญหาความ           
ประพฤติของนักเรียนในความรับผิดชอบของตน 

         6. สรุปรายงานผลการด าเนินงานควบคุมความประพฤติ  และการลงโทษนักเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน 
         7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

9.  งำนส่งเสริมประชำธิปไตย / คณะกรรมกำรนักเรียนและกิจกรรมพิเศษ 

1. นายวิโรจน์    มั่นธรรม             คร/ูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
2. นายกฤษฎา   พิมพ์พันธ์           คร/ูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3. นางสวลี  บุญมูล   คร/ูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นางกนกวรรณ  ก้อนค า  พนักงานราชการ   กรรมการ 
5.นายทศพล   ศรีนวล      ครู/ช านาญการ   กรรมการ 
6.นางนพวรรณ   จ านงค์ศรี                    ครู                                     กรรมการและเลขานุการ 
6. นางสาวกรณัฐ   สถานพงษ์                 ครูช านาญการ                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้ 
1. รับผิดชอบงานส่งเสริมประชาธิปไตย / งานคณะกรรมการนักเรียนและกิจกรรมพิเศษ 
2. จัดท าและด าเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย /คณะกรรมการสมัชชา 
นักเรียนกิจกรรมพิเศษ  
3. ประสานงานกับบุคลากร หน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนงานส่งเสริม             
ประชาธิปไตย /คณะกรรมการสมัชชานักเรียนและกิจกรรมพิเศษ 
4. ประเมินผลการให้ความร่วมมือสนับสนุนของบุคลากรในการเข้าร่วมกิจกรรม 
5. ประเมินผลการด าเนินงานส่งเสริมประชาธิปไตย / คณะกรรมการสมัชชานักเรียน และ  
กิจกรรมพิเศษ สรุปรายงานหัวหน้าฝ่าย และผู้บริหาร 
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
 

10. งำนส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 

 

1.นายอาวิรุทธิ์  สีดา   คร/ูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมกรรมการ 
2.นายวิโรจน์   มั่นธรรม   คร/ูช านาญการ   รองประธานกรรมกรรมการ 
3. นายนุชิต  ศุภพินิจ   คร/ูช านาญการพิเศษ  รองประธาน 
4.นายภูมิลักษณ์  ใจเรือง   คร/ูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นางณัฐกฤตา  แก้วโบราณ  ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
6. นายทศพล  ศรีนวล   คร ู    กรรมการ 
7. นายวัลลภ  สุรวิทย ์   คร ู    กรรมการ 
8. นางสุภาวดี   สมบูรณ ์   พนักงานราชการ              กรรมการและเลขานุการ 
9.นางสาวกรณัฐ   สถานพงษ์  ครูช านาญการ                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้ 
1. รับผิดชอบด าเนินงานส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
2. จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินด าเนินงาน 
3. จัดท าเอกสาร สื่อ ประสานงานกับฝ่าย/หมวด/งานอ่ืนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย 

คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
4. ก ากับติดตามดูแลพฤติกรรมนักเรียนตรวจเครื่องแต่งกาย 
5. ประชุม นิเทศ ก ากับติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร 
6. ประเมินผลและสรุปรายงาน 

 

11.งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 1. นายณฤภง  ศรีละพล   คร/ูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

2. นายก าพล    บัวแก้ว    คร/ูช านาญการพิเศษ  รองประธาน
กรรมการ 

3.นางสาวรัตนธร  ชุปวา   ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นายชยพล  ค าสิงห์   คร/ูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
5.นางธนาภา  ค าผุย   คร/ูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
6.นางเมตตา  พูลสวัสดิ์         คร/ูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
7.นางนฤมล  สินธุรัตน์         คร/ูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
8.ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น       กรรมการ 

 9.นายวัลลภ สรุวิทย์         คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้ 
1. รับผิดชอบงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนศึกษาคู่มือ  เอกสารแนวทางในการด าเนินงาน 
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจัดท าแผนงาน/โครงการ /กิจกรรม/ปฏิทินปฏิบัติงานในการด าเนินงานตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจัดเตรียมเอกสาร  สื่อ  อุปกรณ์ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ครูที่ปรึกษา
ประชุมชี้แจง  ก ากับ  นิเทศติดตามข้อมูลและการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาอย่าง
ต่อเนื่องประเมินผลการปฏิบัติงานและสรุปรายงาน 

          2. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
12.  งำนคณะสี 

1.  นางสุพัตรา   ดาวหน   คร/ูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2.  นายสุทธิ์ศักดิ์   มุสิกวัน  คร/ูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3.  นายสนั่น  ศิริกุล   คร/ูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
4.  นายวิชา  กิ่งทอง   คร/ูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
5.  นายศักดนัย  สืบเสน    คร/ูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
6  นายพัฒนา  พานจ านงค์                  คร/ูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
7. นายแสงทอง  บริสาร   ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
8.นายวิโรจน์  มั่นธรรม   ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

 9.นางนพวรรณ   จ านงค์ศรี  ครู/ช านาญการ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 10.นางณัฐกฤตา  แก้วโบราณ  ครู/ช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 10.นางกนกวรรณ  ก้อนค า   พนักงานราชการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

  

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
1. บริหารคณะสีให้สามารถด าเนินกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ควบคุม ดูแลนักเรียนในคณะสีที่ได้รับมอบหมายให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน 
3. บริหาร ควบคุม ดูแลและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวันของครูในคณะสี 
4. สนับสนุน ดูแล ช่วยเหลือคณะครู นักเรียนในคณะสีด าเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชน 

        กิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
5. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของครูในคณะสีส่งหัวหน้างาน ฯ ตามวาระ 
6. ด าเนินการจัดกิจกรรมกีฬาภายในและกิจกรรมอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
12.1 ครูประจ ำคณะสี 
 

คณะสีฟ้ำ  นำยวิชำ  กิ่งทอง หัวหน้ำ 
 

ชื่อ  - สกุล ชั้น ชื่อ  - สกุล ชั้น 
นายอาวิรุทธิ์    สีดา 
นายนุชิต    ศุภพินิจ 

1/4 นายกุลพฤกษ์   กีรติชัยเศรษฐ  
ว่าที่ ร.ต.วชริะวิชญ์     โกศลศิรศักดิ์  

4/5 

นายสุทธิศักดิ์    มุสิกวัน 1/9 นายภูมิลักษณ์    ใจเรือง 
นางนิตยาภรณ์      ใจเรือง 

4/7 

นางยุภาภรณ์  เสาโกมุท 
นางสาววรรณสา  แก้วพวง 

    2/6 นายสุดเขตต์    สินธุรัตน์ 
นางนฤมล        สินธุรัตน์ 

4/9 

นางกนกวรรณ  ก้อนค า 
นายดุริยางค์   ก้อนค า 

    2/7 นายวิชา         กิ่งทอง 
นายดิลก        ค าเพราะ 

5/1 

นางพิมพ์พักต์  ไชยเนตร 
นางสุภาวดี  สมบูรณ์ 

    2/9 นายไตรรัตน์   เชื้อทองพิทักษ์ 
นางนุชรี        เชื้อทองพิทักษ์ 

5/10 

นางธัญรัศม์  ประเสริฐศรี 
นางวรรณภา  ศรีใสย์ 

3/2 นายเทอด       เลิศล้ า 
นางจรรยา      เลิศล้ า 

6/1 

นายภรภัทธ  เจริญธง 
นางสาววิลัยภรณ์  เวียงค า 

3/12 
EP1 

นายสมพงษ์    ละชั่ว 
นางสุรจรรยา   ละชั่ว 

6/6 
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   คณะสีแดง    นำยพัฒนำ  พำนจ ำนงค์ หัวหน้ำ 

ชื่อ  - สกุล ชั้น ชื่อ  - สกุล ชั้น 
นางวรรธนา    บัวแก้ว 
นางสาวเรืองรัตน์    เผ่าภูรี 
นายทศพล     ศรีนวล 

1/1 นายภรภัทร    เจริญธง 
นายสุรเกียรติ    บัวแก้ว 
นางอรพิน     วงค์ปัดสา 

4/6 

นายณฤภง    ศรีละพล 
นางสาวสิวิพรรณ์    บุญอินทร์ 

1/7 นางสุกัญญา   แก้วเกาะ 
นางสาววิวรรธณี    สหธรรมมิกะชาติ 

4/10 

นางสาวมุกชมพู   เพชรไกร 
นางสาวศุภัสสร   รายระยับ 

1/11 นางสาวพิลาสลักษณ์     คงสิม 
นายพรชัย   สุปริงคลัด 

4/12 

นางจตุพร  พรเกียรติคุณ 
นายทิว  พจนา 

   2/1 นางณภัค   สิมณี 
นางสาวปรีดา  จริยานพิวาทย์ 

5/2 

นางสาวรัตนธร  ชุปวา 
นางสาววิมลมาศ  มุ่งสิน 

   2/4 นางสาววิไล  อุกาพรหม 
นางสาวขวัญจิต  ตรงเที่ยง 

5/9 

นางธนาภา  ค าผุย 
นายพัฒนา  พานจ านง 

    3/3 นายชยพล  ค าสิงห์ 
นางสาวอัจฉริยา  อุทธิโท 

5/11 

นางเด่นดวง  ยศวิจิตร 
 

3/10 นางสวลี  บุญมูล 
นางนพวรรณ  จ านงศรี 

6/8 

  นายอัครพงษ์   ณรงค์ชัย 
นางสาวญาณา  วาจนสุนทร 

6/9 

 

คณะสีเหลือง    นำยแสงทอง  บริสำร หัวหน้ำ 

ชื่อ  - สกุล ชั้น ชื่อ  - สกุล ชั้น 
นางสาวจารุพร    แก้วลา 
นางดารุณี     อัมภรัตน์ 

½ นางสางบังออน   จุลพล 
นางสาวอ าภา   จันทร์ผาย 

4/1 

นายบุญมา   เวียงค า 
นายไมตรี  ศรีแก้ว 

1/5 นางสาวทศพร    คูณทวี 
นางสาวรัชชาภรณ์      ค าเนตร 

4/2 

นายสุรพัศ    สาธุพันธ์ 
นางสาวกรณัฐ    สถานพงษ์ 

    2/5 นางสาวทิพย์ชริน   โพธิ์ทิพย์ 
 

   5/7 

นางจันทร์ทิวา  อบทอง 
นางวรกมล  เรืองฝาง 

   2/11 นางปรียานุช   สงสาร 
นายก่อโชค   ต่อนค าสนธิ์ 

    5/8 

นายแสงทอง  บริสาร 
นางสาวพิสมัย  พันดา 

3/6 นางเรณู   ค าวงศ์ 
นางสาวฐิติมาตย์  พรหมทา 

5/12 

นางสุดใจ   วงศ์คูณ 
นายส าราญ  เจริญชัย 

3/8 นางเมตตา   พูลสวัสดิ์ 
นางยุพวรรณ   แหล่งหล้าธนาศิริ 

6/5 

นางศิริวรรณ  สาธุพันธ์ 
นางวิรยา      แก่นค า 

3/9 นางปวีณา    สุร าไพ 
นางนิออนด์   รอบคอบ 

6/11 
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คณะสีแสด          นำยสนั่น   ศิริกุล                          หัวหน้ำ 

ชื่อ  - สกุล ชั้น ชื่อ  - สกุล ชั้น 
นางพรทิพย์    นาเรือง 
นายวีระชัย    พละศักดิ์ 

1/3 นายสมลักษณ์    พรเกียรติคุณ 
นางนุชญนันท์    ศรเจริญฐิติกุล 

4/3 

นางอุดมพร     ศรีส าอางค์ 
นางสาวจิตตวดี   จิตรประเสริฐ 

1/10 นายวัลลภ     สุรวิทย ์
นางสาวกิตติยาภรณ์    แน่นดี 

4/4 

นายสมศักดิ์  นาเรือง 
นางวาสนา   บวกไธสง 

   2/2 นางจรูญศรี  ศรีสุธรรม 
นางสาวลิขิต  ศิริบูรณ์ 

5/3 

นายสนั่น    ศิริกุล 
นางสาวไอยเรศ   โดดชัย 

   2/3 นางพรเพ็ญ   ทัดเทียม 
นางสาวจุรีรัตน์  วงษ์แสวง 

5/6 

นางสาวอ าไพวรรณ   บุญยิ่ง 
นายวิโรจน์   มั่นธรรม 

3/5 นางสุพัตรา    ดาวหน 
นางสาวชิดชนก  สายบุปผา 

6/3 

นางวริฐา     มานะศรีสุริยัน 
นายกฤษฎา   พิมพันธ์ 

3/7 นางสาวพนิตนันท์  กุลบุตร 
นายอุดมศักดิ์   สีแสด 

6/4 

นางลัดดาวัลย์   อัมภรัตน์ 
นายสุพัฒน์      บุญน า 

3/11 นายพลวัฒน์  ประเสริฐศรี 
นางศิวัชญา  มั่นธรรม 

6/10 

 

คณะสีชมพู              นำยศักดนัย  สืบเสน  หัวหน้ำ 

ชื่อ  - สกุล ชั้น ชื่อ  - สกุล ชั้น 
นางสาวอุทัย    สิงหาภู 
นางสาวสุภาพร  พวงพั่ว 

1/6 นางสกุลรัตน์     ทองแสน 
นางนิลบล    เงินดี 

4/8 

นายกงจักร     บัวลา 
นายก าพล     บัวแก้ว 

1/8 นายวีระวัฒน์   สัตย์ซื่อ 
นางธันยาภัทธ์   เธียรทองอินทร์ 

4/11 

นางสาวประดิษฐ์   พละศักดิ์ 
นางสาวธัญญาลักณ์  วิทา 

    2/8 นายเฉลิม   บัวสิงห์ 
นางจงกล    บัวสิงห์ 

    5/4 

นางสมสุข    ลาสุนนท์ 
นางสาวภัลฑิลา   สะอาด 

   2/10 นางสมรักษ์    เพชรผา 
 

    5/5 

นางสาวสมหมาย   พูนทา 
นางสาวกุสุมา  คชแพทย์ 

EP 2 นายศักดนัย    สืบเสน 
นางสาวสุธาทิพย์  บุญส่ง 

6/2 

นางธนพร    อาทิเวช 
นายผดุงศักดิ์  อาทิเวช 
นางสาวเกวลี  ป่าสนธิ ์

3/1 นางณัฐกฤตา    แก้วโบราณ 
นางสาวรัตตินันท์  ศรีทอง 

6/7 

นางสมใจ    ค าศรี 
ว่าที่ร้อยตรีชยพล   สุริยะโชติ 

3/4   
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มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้ 
1.  ก ากับติดตามควบคุมดูแล ส่งเสริมสนับสนุน นักเรียนในความรับผดชอบให้เข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาตามความสามารถ  และศักยภาพของตน 
2.  ก ากับติดตามควบคุมดูแล นักเรียนในคณะสีของตนในด้านความประพฤติ  คุณธรรม  
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และร่วมมือป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3.  รับผิดชอบงานเวรประจ าวันตามค าสั่งของโรงเรียนในการควบคุมดูแลความประพฤติของ
นักเรียนและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงเรียน 
4.  รับผิดชอบงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

 
13. งำนโรงเรียนสุจริต 
1.นายทศพล       ผิวนวล   ครู                    ประธานกรรมการ 
2.นายก าพล       บัวแก้ว   ครู/ช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3.นางสาวรัตนธร  ชุปวา   ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
4. นายชยพล      ค าสิงห ์  ครู/ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
5.นางธนาภา      ค าผุย   ครู/ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
6.นางเมตตา      พูลสวัสดิ์  ครู/ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
7.นางนฤมล      สินธุรัตน์   ครู/ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
8.นายวิโรจน์     มั่นธรรม   ครู/ช านาญการ      กรรมการและเลขานุการ 
9.นางสุภาวดี     สมบูรณ์   พนักงานราชการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
10.นางสาวกรณัฐ  สถานพงษ์  ครู          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มีหน้ำที่ 

1.ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนให้เป็นหน่วยงานแห่งการเรียนรู้ มีระบบและวิถีพอเพียง มีความ
สุจริต รับผิดชอบและปลอดอบายมุข 
2.ก ากับติดตามควบคุมและดูแล ให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีระบบและวิถีพอเพียง 
มีความสุจริต รับผิดชอบและปลอดอบายมุข 
3.ร่วมกันพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนให้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปลูก
จิตส านึกให้นักเรียน มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ
ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 
4.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดองค์ความรู้ ด้านการส่งเสริมและต่อต้านการทุจริตอย่างเป็น
ระบบ และมีเครือข่ายอย่างเข้มแข็ง  
5. ประเมินผลการด าเนินงานโรงเรียนสุจริต  สรุปรายงานหัวหน้างาน  รองผู้อ านวยการและ
ผู้บริหาร 
 6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย  
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14. งำนสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข 
1.นายวัลลภ  สุรวิทย ์  ครู                 ประธานกรรมการ 
2.นายณฤภง   ศรีละพล  ครู/ช านาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
3.นางสุพัตรา   ดาวหน  ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
4.นายก าพล     บัวแก้ว  ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ  
5.นางสาวรัตนธร  ชุปวา  ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
6. นายชยพล   ค าสิงห์  ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
7.นางนฤมล   สินธุรัตน์  ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
8.นางธนาภา   ค าผุย  ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
9.นางเมตตา  พูลสวัสดิ์  ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
10.นายทศพล   ศรีนวล  ครู                         กรรมการ 
11.นายกฤษฎา    ค าพันธ์  ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
12.นายดุริยางด์  ก้อนค า  พนักงานราชการ      กรรมการและเลขานุการ 
13.นางสุภาวดี   สมบูรณ์  พนักงานราชการ      กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
14.นางสาวกรณัฐ  สถานพงษ์ คร ู                          กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มีหน้ำที่      

1.น านโยบายไปสู่การปฏิบัติจัดประชุมชี้แจง และแต่งตั้งคณะท างานผู้รับผิดชอบ มอบ
นโยบาย จัดท าแผนปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมการประกวด ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงาน
เสนอตามล าดับ พร้อมทั้งเสนอแนะปัญหาและอุปสรรค เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ให้มีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง 
2.ขับเคลื่อนกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียน และให้ค าปรึกษา แนะน าในการด าเนินงาน
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอด ยาเสพติดและอบายมุขให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
เฝ้าระวัง สอดส่องดูแล รับทราบปัญหา และรายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบ เพ่ือน าไปสู่
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบในสถานศึกษา 
3.จัดตั้งคณะท างานเพื่อด าเนินงานตามโครงสร้างและจัดกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย และ
องค์ความรู้จากการอบรม ส าหรับนักเรียน ทุกคนในห้องเรียน ต้องให้ความร่วมมือเพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาเป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  และสถานศึกษาต้นแบบของ
กระทรวงศึกษาธิการต่อไป 
4. ประเมินผลการด าเนินงานสถานศึกษาสีขาว  สรุปรายงานหัวหน้างาน รองผู้อ านวยการ
และผู้บริหาร 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย   
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 14.1  งำนป้องกันแก้ไขปัญหำเสพติดในโรงเรียน 
 1 นายณฤภง  ศรีละพล   ครู/ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ  
   2. นายก าพล     บัวแก้ว             ครู/ช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 3 .นายทศพล   ศรีนวล   คร ู         กรรมการ 
 4.นายวัลลภ    สุรวิทย ์   คร ู         กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่และรับผิดชอบดังนี้ 
1.รับผิดชอบงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในถานศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
2.จัดท า  และด าเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในสถานศึกษา 
3.ด าเนินการติดตาม ส ารวจข้อมูลยาเสพติดอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องและรายงานหน่วยงานต้น
สังกัด 
ตามก าหนด 
4.ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนเพ่ือให้การสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
5.ประสานงานป้องกันแก้ปัญหายาเสพติดและสรุปรายงานเมื่อสิ้นภาคเรียน 
6.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

 

 14.2 งำนคณะกรรมกำรชมรมทูบีนัมเบอร์วัน 
1.นางจันทร์ทิวา   อบทอง ครู/ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2.นางวริฐา   มานะศรีสุริยัน  ครู/ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
3.นางนิลบล   เงินดี   ครู/ช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
4.นางสาวรัตนธร  ชุปวา   ครู/ช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
5.นายภรภัทร   เจริญธง                       ครู/ช านาญการพิเศษ                   กรรมการ 
6.นางสาวรัตตินันท์  ศรีทอง                   ครู/ช านาญการพิเศษ                  กรรมการ 
7.นางปรียานุช  สงสาร                         ครู/ช านาญการพิเศษ                  กรรมการ    
8.นายศักดนัย  สืบเสน                          ครู/ช านาญการพิเศษ                  กรรมการ 
9.นางดารุณี   อัมภรัตน์                        พนักงานราชการ                        กรรมการ   
10.นายชัยชนะ  โสภา                          พนักงานราชการ                        กรรมการ 
11.นายดุริยางค์  ก้อนค า                       พนักงานราชการ                        กรรมการ 
12.นางกนกวรรณ   ก้อนค า                    พนักงานราชการ                        กรรมการ  
13.นางธนาภา  ค าผุย                           ครู/ช านาญการพิเศษ          กรรมการและเลขานุการ 
14.นางวรกมล  เรืองฝาง                        ครู/ช านาญการพิเศษ          กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
15.นางยุพวรรณ   แหล่งหล้าธนาศิริ          ครู/ช านาญการพิเศษ          กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
16.นางทิพย์ชริน   โพธิ์ทิพย์                    ครู/ช านาญการพิเศษ          กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ
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18.นางนพวรรณ    จ านงค์ศรี                  ครู                           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
 
มีหน้ำที่  

1.รับสมัครสมาชิก  TO  BE NUMBER  ONE  ในสถานศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์
ของ 
กระทรวงศึกษาธิการ 
2.จัดท า และด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของชมรม TO  BE NUMBER  
ONE   
ในสถานศึกษา 
3.ด าเนินการติดตาม กิจกรรม TO  BE NUMBER  ONE  อย่างต่อเนื่องและรายงาน
หน่วยงานต้นสังกัด 
ก าหนด 
4.ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนเพื่อให้การสนับสนุนของ TO  BE NUMBER  ONE   
5.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
4. ประเมินผลการด าเนินงานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนและรายงานผู้บริหาร 

 
15.งำนโรงเรียนกับชุมชนและภำคีเครือข่ำย 
1.  นางสุดใจ  วงศ์คูณ   ครูช านาญการพิเศษ          ประธาน
กรรมการ 
2.  นายนุชิต   ศุภพินิจ             ครูช านาญการพิเศษ          รองประธาน
กรรมการ 
3.  นางวริฐา   มานะศรีสุริยัน  ครูช านาญการพิเศษ          กรรมการ 
4. นางธนาภา   ค าผุย   ครูช านาญการพิเศษ          กรรมการ 
5.นางสุพัตรา   ดาวหน   ครูช านาญการพิเศษ          กรรมการ 
6.นายสวลี    บุญมูล   ครูช านาญการพิเศษ          กรรมการ 
7.นายวิโรจน์    มั่นธรรม   ครูช านาญการ           กรรมการ 
8.นายทศพล    ศรีนวล   คร ู            กรรมการ  
9.  นางดารุณี   อัมภรัตน์            พนักงานราชการ           กรรมการ 
10.นายไมตรี    ศรีแก้ว   พนักงานราชการ           กรรมการ  
11.  นายภรภัทร  เจริญธง  ครูช านาญการพิเศษ          กรรมการและเลขานุการ 
12.  นางสุภาวดี   สมบูรณ์   พนักงานราชการ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้ 
1.รับผิดชอบงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
2.ด าเนินงานโครงการ / กิจกรรม และการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
 



 
 

-89- 
 

3.ประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรท้องถิ่นในการสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับ
โรงเรียน 
4.ประเมินผลการให้ความร่วมมือ สนับสนุนของบุคลากรในการเข้าร่วมกิจกรรม 
5.ประเมินผลการด าเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชน สรุปรายงานหัวหน้าฝ่ายและผู้บริหาร 
6.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย        

                                                                                              
15.1 งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนกันทรำรมณ์ 
 1. นางสมสุข  ลาสุนนท์  ครู/ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 2.นายผดุงศักดิ์  อาทิเวช  ครู/ช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 3. นางเมตตา  พูลสวัสดิ์  ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 4. นางจรูญศรี  ศรีสุธรรม  ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 5.  นายทศพล  ศรีนวล  คร ู    กรรมการ 
 6. นางสาวญาณา วาจนสุนทร คร ู    กรรมการ 
 7. นายส าราญ  เจริญชัย  ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 8. นางนพวรรณ จ านงค์ศรี  คร ู    กรรมการ 
 9. นางณัฐกฤตา แก้วโบราณ ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 10. นางกนกวรรณ  ก้อนค า พนักงานราชการ   กรรมการ 
 11.นางสาวจิตตวดี   จิตรประเสริฐ พนักงานราชการ   กรรมการ 
 12. นางธนพร อาทิเวช  ครู/ช านาญการพิเศษ       กรรมการและเลขานุการ 
      13. นางสาวฐิติมาตย์ พรหมทา คร ู      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

14. นางสาวกุสุมา  คชแพทย์ ครูอัตราจ้าง     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้ 
1.รับผิดชอบงานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2.จัดเตรียมข้อมูล เอกสาร ระเบียบวาระการประชุม บันทึกการประชุมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และรายงานการประชุมเสนอผู้บริหาร 
3.ประสานงานกับบุคลากร หน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4.ประเมินผลการให้ความร่วมมือ สนับสนุนของบุคลากรในการเข้าร่วมกิจกรรม 
5.ประเมินผลการด าเนินงานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สรุปรายงาน
หัวหน้าฝ่าย และผู้บริหาร 
6.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
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15.2. งำนเลขำนุกำรสมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกันทรำรมณ์ 
1. นายทรงพล  นนทา  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป  อุปนายกสมาคมคนที่ 1 
2.นางนฤมล    สินธุรัตน์  ครู/ช านาญการพิเศษ   เลขานุการ 
3.นางสุพัตรา   ดาวหน  ครู/ช านาญการพิเศษ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
4.นางสมใจ  ค าศรี  ครู/ช านาญการพิเศษ   ผู้ช่วยเหรัญญิก 
5.นางสาวรัตตินันท์   ศรีทอง ครู/ช านาญการพิเศษ   ผู้ช่วยเหรัญญิก 
6.นางณภัค    สิมณี  คร ู     นายทะเบียน 
7.นายวิโรจน์    มั่นธรรม  ครูช านาญการ    ผู้ช่วยนายทะเบียน 
8.นายทศพล   ศรีนวล  คร ู     ผู้ช่วยนายทะเบียน 
9.นางสุดใจ   วงค์คูณ  ครู/ช านาญการพิเศษ   ปฏิคม 
10.นางสวลี    บุญมูล  ครู/ช านาญการพิเศษ   ผู้ช่วยปฏิคม 
11.นายวิชา   กิ่งทอง  ครู/ช านาญการพิเศษ   พัสดุ 
12.นายดิลก   ค าเพราะ  ครู/ช านาญการพิเศษ   ผู้ช่วยพัสดุ 
13.นายเทอด   เลิศล้ า  ครู/ช านาญการพิเศษ   ประชาสัมพันธ์ 
14.นายแสงทอง   บริสาร  ครู/ช านาญการพิเศษ                           ผู้ช่วยประชาสมัพันธ์ 
15.นางกุลพฤกษ์   กีรติชัยเศรษฐ   ครู/ช านาญการพิเศษ   ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้ 

1.รับผิดชอบงานเลขานุการคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
2.จัดเตรียมข้อมูล เอกสาร ระเบียบวาระการประชุม บันทึกการประชุมของคณะกรรการ
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกันทรารมณ์ และรายงานการประชุมเสนอผู้บริหาร 
3.ประเมินผลการให้ความร่วมมือสนับสนุนของบุคลากรในการเข้าร่วมกิจกรรม 
4.ประเมินผลการด าเนินงานเลขานุการคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน
กันทรารมณ์ สรุปรายงานหัวหน้าฝ่าย และผู้บริหาร 
5.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

 

15.3 งำนเลขำนุกำรสมำคมศิษย์เก่ำโรงเรียนกันทรำรมณ์ 
1. นายดิลก   ค าเพราะ   ครู/ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นางธนพร   อาทิเวช   ครู/ช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3. นายผดุงศักดิ์  อาทิเวช   ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นายสนั่น   ศิริกุล   ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นางพรเพ็ญ   ทัดเทียม   ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
6. นางจันทร์ทิวา  อบทอง  ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
7. นางวริฐา  มานะศรีสุริยัน  ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
8. นายอาวิรุทธิ์  สีดา   ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
9. นางลัดดาวัลย์ อัมภรัตน์  ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
10. นายนุชิต  ศุภพินิจ   ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
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11. นายกงจักร  บัวลา   ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
12. นางสมใจ  ค าศรี   ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
13. นางสุดใจ  วงศ์คูณ   ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
14. นางสุพัตรา  ดาวหน   ครู/ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
15. นายศักดนัย  สืบเสน   ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
16. นายวิชา  กิ่งทอง   ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
17. นางนฤมล   สินธุรัตน์  ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
18. นางปรียานุช  สงสาร   ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
19. นางสกุลรัตน์  ทองแสน  ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
20. นางสาวรัตนธร   ชุปวา  ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
21. นางสาวรัตตินันท์  ศรีทอง  ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
22. นายภรภัทร    เจริญธง  ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
23. นางกุลณพฤกษ์  กีรติชัยเศรษฐ  คร/ูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
24. นายวีระชัย    พละศักดิ์  ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
25. นายไตรรัตน์   เชื้อทองพิทักษ์  ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
26. นางศิริวรรณ     สาธุพันธ์  ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
27. นางสาวพนิตนันท์  กุลบุตร  ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
28. นายพรชัย    สุปิงคลัด  ครู                     กรรมการ 
29. นางวรรณภา   แสนทวีสขุ  พนักงานราชการ   กรรมการ 
30. นางวรกมล  เรืองฝาง   ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
31. นางนิลบล     เงินดี   ครู/ช านาญการพิเศษ  เหรัญญิก 
32. นางเด่นดวง    ยศวิจิตร  ครู/ช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วยเหรัญญิก 
33. นางสาวอัจฉริยา อุทธิโท  ครู/ช านาญการ        ผู้ช่วยเหรัญญิก 
34. นางจงกล         บัวสิงห์  ครู/ช านาญการพิเศษ  เลขานุการ 
35. นางสาวลิขิต      ศิริบูรณ์  ครู/ช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้ 

1.รับผิดชอบงานเลขานุการคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนกันทรารมณ์ 
2.จัดเตรียมข้อมูล เอกสาร ระเบียบวาระการประชุม บันทึกการประชุมของคณะกรรการสมา
คมศิษย์เก่าโรงเรียนกันทรารมณ์ และรายงานการประชุมเสนอผู้บริหาร 
3.จัดเก็บข้อมูลสมาชิกของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนกันทรารมณ์ให้เป็นปัจจุบัน 
4.ประเมินผลการให้ความร่วมมือสนับสนุนของบุคลากรในการเข้าร่วมกิจกรรม 
5.ประเมินผลการด าเนินงานเลขานุการคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนกันทรารมณ์ 
สรุปรายงานหัวหน้าฝ่าย และผู้บริหาร 
6.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
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16. งำนประเมินผลกำรด ำเนินงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล   
1.นางสุพัตรา    ดาวหน  ครู/ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2.นายณฤภง   ศรีละพล  ครู/ช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3.นางวิรยา   แก่นค า  ครู             กรรมการ 
4.นายวัลลภ   สุรวิทย ์  ครู              กรรมการ 
5.นางนพวรรณ   จ านงค์ศรี         คร ู    กรรมการ 
6.นางธนาภา   ค าผุย  ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
7.นางภรภัทร  เจริญธง  ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
8.นางสาวกรณัฐ  สถานพงษ์ ครู           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
9,นางสุภาวดี   สมบูรณ์  พนักงานราชการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
10.นางกนกวรรณ  ก้อนค า พนักงานราชการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 
    1. ออกแบบสรุปผล 
          2. สรุปผลการด าเนินงานบริหารงานบุคคล  
          3.รายผลการด าเนินงานรายงานรองผู้อ านวยการ และผู้บริหาร 
          4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

16.1  งำนเลขำนุกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
1. นางสุพัตรา   ดาวหน   ครู/ช านาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
2.นางณัฐกฤตา  แก้วโบราณ  ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
3. นายภรภัทร  เจริญธง   ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
4.นางธนาภา    ค าผุย   ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นางสุภาวดี   สมบูรณ ์   พนักงานราชการ       กรรมการและเลขานุการ 
6.นายวิโรจน์     มั่นธรรม   ครู/ช านาญการ           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
7. นางสาวกรณัฐ  สถานพงษ์  ครู                          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
8.นางนพวรรณ   จ านงค์ศรี                   ครู                          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    

 

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้ 
 1. รับผิดชอบงานเลขานุการของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 2. จัดเตรียมเอกสาร ออกหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุมและบันทึกการประชุม 
          3. ลงทะเบียนหนังสือราชการเข้า-ออกของฝ่าย  เสนอรองผู้อ านวยการฝ่ายเพ่ือมอบหมาย 
 หน้าที่งานรับผิดชอบด าเนินการ 
 4. โต้ตอบหนังสือกลุ่มบริหารงานบุคคล 

5. เก็บหนังสือราชการที่ด าเนินการแล้วไว้เป็นหลักฐาน 
6. ประสานงานกับงานอ่ืนสรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
7. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
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16.2 งำนพัสดุกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
1. นางสุพัตรา  ดาวหน  ครู/ช านาญการพิเศษ       ประธานกรรมการ 
2. นางธนาภา   ค าผุย  ครู/ช านาญการพิเศษ           กรรมการ 
3. นางนพวรรณ   จ านงค์ศรี  คร ู          กรรมการ 
4.  นางสุภาวดี  สมบูรณ์  พนักงานราชการ         กรรมการและเลขานุการ 
5. นางสาวกรณัฐ    สถานพงษ์ ครูช านาญการ                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้ 

1.รับผิดชอบงานพัสดุ  ครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
2.จัดท าทะเบียนพัสดุ  ครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคลให้เป็นปัจจุบัน 
3.จัดท าทะเบียนควบคุมการเบิก-จ่าย และทะเบียนการใช้ - ยืมพัสดุ  ครุภัณฑ์ของกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 
4.ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการจัดชื้อ  จัดจ้างงานพัสดุ  ครุภัณฑ์ของงานกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 
5.ประเมินผลการปฏิบัติงานพัสดุ  ครุภัณฑ์ และสรุปรายงาน 
6.ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 
  
                                  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป  โรงเรียนกันทรำรมณ์  
  

 
                                          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกันทรำรมณ์ 
                                                นำยเยี่ยม  ธรรมบุตร 
 
 
 
                                       รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 
                                                  นำยทรงพล  นนทำ 
 
 
 
 
 
 
  
 
     
 
 
      

 
 

  

 

 1.  งานส านักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 2.  งานอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 
 3.  งานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
 4.  งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
 5.  งานสหกรณ์เพ่ือการศึกษา 
 6.  งานห้องสมุด 
 7.  งานสวัสดิการครูและกองทุนโรงเรียน 
 8.  งานโสตทัศนศึกษา 
 9.  งานสวัสดิการน้ าดื่ม 
10.  งานโภชนาการและศูนย์อาหาร 
11.  งานธนาคารโรงเรียน 
12.  งานวิทยุสื่อสารและกล้องวงจรปิด                                            
13.  งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย                                
14.  งานประเมินผลการด าเนินงานบริหารงานทั่วไป 

 

หัวหน้ำกลุ่มงำนธุรกำร 
นำงเด่นดวง  ยศวิจิตร 

 

หัวหน้ำกลุ่มงำนบริกำร 
นำยวีระชัย   พละศักดิ์ 

 

 

1. งานวางแผนธุรการ 
2. งานบริหารธุรการ 
3. งานบริหารสารบรรณ 
4. งานบริหารการปฏิบัติราชการ 
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คณะกรรมกำรที่ปรึกษำกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 

1.  นายเยี่ยม ธรรมบุตร  ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์  ประธานกรรมการ 
2.  นายทรงพล  นนทา         รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป รองประธานกรรมการ 
3.  นายประดิษฐ์  ทองเกลี้ยง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน-  กรรมการ 

     -งบประมาณและแผนงาน 
4.  นายประจักษ์  นาจ าปา รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ กรรมการ 
5.  นายวีระชัย  พละศักดิ์  ครู/ช านาญการพิเศษ     กรรมการและเลขานุการ 
6.  นางเด่นดวง  ยศวิจิตร  ครู/ช านาญการพิเศษ            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 มีหน้ำที่       

1. ให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานทั่วไป ตลอดจนข้อเสนอ                   
แนะต่าง ๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกลุ่มเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นผลดีต่อ
ทางราชการ 

2. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ปฏิบัติ 
 
คณะกรรมกำรบริหำรกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 

1.  นายทรงพล  นนทา      รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ประธานกรรมการ 
 2.  นายวีระชัย  พละศักดิ์      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบริการ  รองประธานกรรมการ 
 3.  นางเด่นดวง  ยศวิจิตร       หัวหน้ากลุ่มบริหารงานธุรการ  รองประธานกรรมการ 
 4.  นายสนั่น  ศิริกุล                   หัวหน้างานอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้      กรรมการ 
 5.  นายแสงทอง  บริสาร       หัวหน้างานสื่อสารและประชาสัมพันธ์  กรรมการ 
 6.  นางสาวพนิตนันท์  กุลบุตร          หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ     กรรมการ 
          หัวหน้างานสหกรณ์เพ่ือการศึกษา  กรรมการ 
 7.  นายวิชา  กิ่งทอง       หัวหน้างานห้องสมุด             กรรมการ 
 8.  นางเด่นดวง  ยศวิจิตร       หัวหน้างานสวัสดิการและกองทุนโรงเรียน กรรมการ 
 9.  ว่าที่ร.ต.วชิระวิชญ์  โกศลศิรศักดิ์  หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา             กรรมการ 
 10.  นายวิชา  กิ่งทอง       หัวหน้างานสวัสดิการน้ าดื่ม             กรรมการ 
 11.  นางสาวรัตตินันท์  ศรีทอง      หัวหน้างานโภชนาการและศูนย์อาหาร      กรรมการ 
                หัวหน้างานธนาคารโรงเรยีน              
 12  นายชัยชนะ  โสภา       หัวหน้างานวิทยุสื่อสารและกล้องวงจรปิด กรรมการ 
 13.  นายวชิระวิชญ์  โกศลศิรศักดิ์      หัวหน้างานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กรรมการ 
 14.  นางสาวทศพร  คูณทวี      หัวหน้างานสารบรรณ             กรรมการ 
 15.  นางสาววิลัยภรณ์  เวียงค า      ครูอัตราจ้าง     กรรมการ 
 16.  นางสาวลิขิต  ศิริบูรณ์      ครู/ช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
 17.  นางสาวอ าไพวรรณ  บุญยิ่ง       คร ู                    กรรมการ  
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 18.  นายวีระชัย  พละศักดิ์ หัวหน้างานประเมินผลการด าเนินงาน-   กรรมการและเลขานุการ 
                                                           - บริหารงานทั่วไป  
 19. นางสาวจารุพร  แก้วลา หัวหน้างานส านักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 20. นางสาวสิริญาพร  โยธ ี        ครูธุรการ                            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  
 มีหน้ำที่ 

1.วางแผนงานและบริหารงานกลุ่มบริหารงานทั่วไปโรงเรียนกันทรารมณ์  ให้สอดคล้องและตอบสนอง
จุดมุ่งหมายพันธกิจและวิสัยทัศน์ของโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
2.ควบคุมดูแล  แก้ปัญหาต่างๆ  ที่เกิดขึ้นและพัฒนางานกลุ่มบริหารงานทั่วไปให้เกิด 
ประสิทธิผลสูงสุด 
3.  ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

     

     คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบริกำร  นำยวีระชัย  พละศักดิ์ 
มีหน้ำที่    

1.  เป็นกรรมการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
  2.  ร่วมวางแผน  ด าเนินการ  ประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
  3.  ช่วยก ากับ ดูแล  นิเทศงานของกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
  4.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องตามได้รับมอบหมาย 
1. งำนส ำนักงำนกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 
1. นางสาวจารุพร       แก้วลา ครู/ช านาญการพิเศษ    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเรืองรัตน์    เผ่าภูร ี    ลูกจ้างประจ า           กรรมการ 
3. นางณภัค  สิมณี                   ครู/ช านาญการ                               กรรมการ 
4. นางสาวลิขิต  ศิริบูรณ์  ครู/ช านาญการพิเศษ                กรรมการและเลขานุการ 
5. นางสาวอ าไพวรรณ  บุญยิ่ง      ครู                             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
6. นางสาวกิตติยาภรณ์   แน่นดี พนักงานราชการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่   

1.  วางแผนและจัดท าแผนการด าเนินงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 2.  วางแผน  ก ากับดูแล  และนิเทศงานต่างๆของกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 3.  ปฏิบัติงานอื่นๆที่เก่ียวข้องตามได้รับมอบหมาย 

2. งำนอำคำรสถำนที่และแหล่งเรียนรู้ 
1. นายสนั่น  ศิริกุล  ครู/ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นายพัฒนา  พานจ านงค์    ครู/ช านาญการ     รองประธานกรรมการ 
3. นางสุดใจ  วงศ์คูณ  ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นายวีระชัย พละศักดิ์  ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นางวริฐา  มานะศรีสุริยัน ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
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6. นางสาวรัตตินันท์  ศรีทอง ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
7. นางณภัค  สิมณี           ครู/ช านาญการ                      กรรมการ 
8. นายไมตรี  ศรีแก้ว  พนักงานราชการ    กรรมการ 
9. นายชัยชนะ  โสภา  พนักงานราชการ   กรรมการ 
10. นางสาวจารุพร  แก้วลา ครู/ช านาญการพิเศษ               กรรมการและเลขานุการ 
11. นางสาวเรืองรัตน์    เผ่าภูรี     ลูกจ้างประจ า            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นางสาวกิตติยาภรณ์  แน่นดี พนักงานราชการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่  

1. วางแผนพัฒนาอาคารสถานที่ให้สวยงาม  สะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐานการจัด 
    สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เน้นนโยบายโรงเรียนในฝัน คือ น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน 
2.  จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนได้แก่ โต๊ะเก้าอ้ี  
3.  ส ารวจ และเสนอซ่อมแซม บานประตู-หน้าต่าง โต๊ะ เก้าอ้ี  ที่ช ารุดในห้องเรียน                              
    ให้อยู่ในสภาพดีและปลอดภัย  
4.  บริการและพัฒนาบ้านพักครูตามระเบียบการเข้าอยู่อาศัยบ้านพักครู 
5. จัดประดับตกแต่งอาคาร สถานที่เนื่องในวันส าคัญต่าง ๆ  
6.  สรุป ประเมินผลการด าเนินงาน 

 
2.1  งำนพนักงำนท ำควำมสะอำด /6 ส.  
1. นางสุดใจ  วงศ์คูณ  ครู/ช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2. นางสุรจรรยา  ละชั่ว  ครู/ช านาญการพิเศษ หัวหน้าอาคาร 1 
3. นางปรียานุช  สงสาร  ครู/ช านาญการพิเศษ รองหัวหน้าอาคาร 1 
4. นางจรรยา  เลิศล้ า  ครู/ช านาญการพิเศษ หัวหน้าอาคาร 2 
5. นางนิตยาภรณ์  ใจเรือง ครู/ช านาญการพิเศษ รองหัวหน้าอาคาร 2 
6. นายไตรรัตน์  เชื้อทองพิทักษ์ ครู/ช านาญการพิเศษ หัวหน้าอาคาร 3 
7. นายสุรพัศ  สาธุพันธ์  ครู/ช านาญการพิเศษ    รองหัวหน้าอาคาร 3 
8. นายศักดนัย  สืบเสน  ครู/ช านาญการพิเศษ หัวหน้าอาคาร 4 
9. นายแสงทอง  บริสาร  ครู/ช านาญการพิเศษ รองหัวหน้าอาคาร 4 
10. นายดิลก  ค าเพราะ  ครู/ช านาญการพิเศษ หัวหน้าอาคาร 5 
11. นางพรทิพย์  นาเรือง  ครู/ช านาญการพิเศษ รองหัวหน้าอาคาร 5 
12. นางวริฐา  มานะศรีสุริยัน ครู/ช านาญการพิเศษ หัวหน้าหอประชุม 
13. นางอรพิน  วงศ์ปัดสา  คร/ูช านาญการพิเศษ หัวหน้าอาคารเกษตรอุตสาหกรรม และคหกรรม 
14. นางศศิร์อร   โกศลศิรศักดิ์ ครู/ช านาญการพิเศษ หัวหน้าอาคาร EP./โรงอาหาร 
15. นายชัยชนะ  โสภา  พนักงานราชการ  หัวหน้า K.R.โดมและK.R.ICT 
16. นางสาวเรืองรัตน์  เผ่าภูรี   ลูกจ้างประจ า  กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้ำที่   
1.วางแผนพัฒนาอาคารสถานที่ให้สวยงาม  สะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐานการ 
จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เน้นนโยบายโรงเรียนในฝัน คือ น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน 
2.  จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการพัฒนาความสะอาด 
3.  ควบคุมดูแลการท าความสะอาดอาคารเรียน  ห้องน้ าห้องส้วม ประจ าอาคาร 
     ของแม่บ้านและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
4.  สรุป ประเมินผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 
หน้ำที่รับผิดชอบของพนักงำนท ำควำมสะอำด 
1. นางบุปผา  พันธ์วิไล รับผิดชอบอาคาร  1  พ้ืนอาคารหลังเวทีกลางแจ้ง 
2.นางบังอร  สาลี รับผิดชอบอาคาร  2  ครึง่ทิศตะวันตกทั้งหมดรวมทั้งห้องกลุ่มบริหารงบประมาณ

และแผนงาน 
3.นางจันทร์ค า  บุญขันธ์ รับผิดชอบอาคาร 2 ครึ่งทิศตะวันออกทั้งหมดรวมทั้งห้องโสตทัศนศึกษา 
4.นางสมสวัสดิ์  บุดาหน รับผิดชอบอาคาร 3 ตั้งถังน้ าดื่มด้านตะวันออก ด้านตะวันตก  และ K.R.ICT 
5. นางส าลี  โนนสังข ์ รับผิดชอบ อาคาร 4 รวมถึงอาคารห้องประชาสัมพันธ์ อาคารศาลาไทยข้างสนาม

ฟุตบอล   
6. นางพุทธา  โสภา รับผิดชอบอาคาร 5 ทั้งหมด และห้องน้ าชาย - หญิงข้างอาคาร 5 
7. นางสุวคนธ์  สุวรรณด ี รับผิดชอบอาคารหอประชุม อาคารคหกรรม เกษตรกรรม -K.R.STAR  ห้องสุขา

ส าหรับนักเรียนทั้ง 2 หลัง  ที่ติดริมรั้วโรงพยาบาลทิศตะวันตก  
8. นางสายค า  เงาศรี รบัผิดชอบโรงอาหาร ห้องทองอุไร  ห้องพิกุลทอง ห้อง EPและบริเวณพ้ืนที่ด้านหลัง

อาคาร 1   
   
ก ำหนดเวลำในกำรปฏิบัติงำน 
 06.30 - 07.00 น. ห้องน้ าของห้องพักครู  ห้องน้ านักเรียน 
 07.00 - 08.00 น. ท าความสะอาดห้องส านักงาน 
 08.00 - 08.30 น. ปัดกวาดเช็ดถูม็อบพ้ืนใต้ถุน  จัดโต๊ะเก้าอ้ี  ทางเชื่อม   เทขยะ  
 08.30 - 09.00 น. พักรับประทานอาหาร 
 09.00 - 10.00 น. ท าความสะอาดระเบียง   บันได  กันสาด 
 10.00 - 10.30 น. ขัดแห้งห้องน้ า ฉีดน้ าหอม 

10.30 - 12.00 น.     ท าความสะอาดห้องส านักงาน 
12.00 -13.00 น.    พักรับประทานอาหารเที่ยง 
13.00 -14.00  น.      ม็อบพ้ืนใต้ถุน  ระเบียง  บันได  เพดาน   เทขยะ 
14.30 -15.00  น.     ปัดกวาดเช็ดถูพ้ืน  จัดโต๊ะ  ท าความสะอาด ทางเชื่อมอาคาร 
15.00 -15.30  น.     ขัดห้องน้ าห้องส้วมครู  ล้างขัดรางน้ า  ล้างขัดขันตักน้ า  เช็ดกระจก 
15.30 -16.00  น.   ขัดห้องน้ านักเรียน ล้างถังรองน้ า  ล้างขันตักน้ า  เช็ดกระจก 
16.00 -16.30  น.   ดูแลความสะอาดบนอาคาร  เทขยะ  ปิดอาคารก่อนกลับบ้าน 
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2.2  งำนพัฒนำห้องเรียนและเขตพื้นที่ 
1. นางสาวจารุพร  แก้วลา   ครู/ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นางศศิร์อร  โกศลศิริศักดิ์       ครู/ช านาญการพิเศษ                 รองประธานกรรมการ 
3.  นางปรียานุช  สงสาร  ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
4.  นายรัตนดิลก  ค าเพราะ ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
5.  นายวิโรจน์  มั่นธรรม  ครู/ช านาญการ             กรรมการ  
6.  นางณภัค  สิมณี           ครู/ช านาญการ                      กรรมการ 
7.  นางสาวเรืองรัตน์  เผ่าภูรี ลูกจ้างประจ า   กรรมการและเลขานุการ  
8.  นางสาวกิตติยาภรณ์  แน่นดี พนักงานราชการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
หมำยเหตุ 
 หมายเลข  1  ตรวจอาคาร  4 
 หมายเลข  2 ตรวจอาคาร  EP 
 หมายเลข  3  ตรวจอาคาร  3 
          หมายเลข  4     ตรวจอาคาร  1 
 หมายเลข  5 ตรวจอาคาร  5 
 หมายเลข  6  ตรวจอาคาร  2 ( ชั้น 3) 

หมายเลข  7 ตรวจอาคาร  2  (ชั้น 2 ชั้น 1 ) 
หมายเลข  8 ตรวจอาคารประกอบ 

  
มีหน้ำที่  

1. ดูแล  ก ากับติดตาม การท าความสะอาดห้องเรียนและเขตพ้ืนที่บริเวณท่ีรับผิดชอบ 
2. ตรวจให้คะแนนความสะอาดตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
3. ส่งแบบให้คะแนนห้องเรียนและเขตพ้ืนที่บริเวณที่รับผิดชอบที่กลุ่มบริหารงานทั่วไปทุกวัน 
4. สรุปความสะอาดห้องเรียนและเขตพ้ืนที่ทุกวัน และจัดท าเกียรติบัตรให้กับห้องเรียนและ 
ครูที่ปรึกษาเม่ือสิ้นภาคเรียน 
4.  สรุป ประเมินผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นภาคเรียน  

 
2.3 งำนนักกำรภำรโรง 
1.  นายวีระชัย  พละศักดิ์   ครู/ช านาญการพิเศษ     ประธานกรรมการ 
2.  นายพรชัย   สุปิงคลัด   คร ู     กรรมการ 
3.  นายไมตรี    ศรีแก้ว   พนักงานราชการ    กรรมการ 
4.  นางสาวจิตตวดี  จิตรประเสริฐ  พนักงานราชการ     กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้ำที่  

1.  วางแผนพัฒนางานนักการภารโรง ให้บริหารงานและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  มอบหมายงาน ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานอย่าง 
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3.  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของนักการภารโรงทุกวัน  
4.  สรุป ประเมินผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา 

 

หน้ำที่รับผิดชอบของนักกำรภำรโรง 
1.  นายเอกพล สุวรรณหงส์  รับผิดชอบถนนหน้าอาคาร1 และพ้ืนที่ด้านทิศตะวันออก       
                                          อาคาร1 รวมโรงจอดรถ 
2.  นายประมูล  อัมภรัตน์   รับผิดชอบถนนหน้าอาคาร 2 โรงจอดรถหลังอาคาร 3  
                                          และบริเวณหลังอาคาร 2 
3.  นายสมศักดิ์ แดงเกลี้ยง รับผิดชอบบริเวณรอบอาคาร 3 ถนนหน้าอาคาร 3 สวน 
                                          บริเวณหลังอาคาร 3 และบริเวณเวทีกลางแจ้งทั้งหมด 
4.  นายภักดี  แววดี  รับผิดชอบบริเวณหน้าอาคาร 4  และบริเวณเสาธง 
5.  นายธวัช แกมค า  รับผิดชอบบริเวณรอบอาคาร 5 คหกรรม  เกษตรกรรม   
                                          อุตสาหกรรม  หอประชุม  และ KR STAR                                                                                               
6.นายไชยนต์  คูหา  รับผิดชอบสวนสุขภาพสนามวอลเลย์บอล/บาสเก็ตบอล 
 

มีหน้ำที่  
          1.ดูแลความสะอาดในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ โดยการกวาดพ้ืน  เก็บเศษขยะ ใบไม้   
และน าถังขยะในพื้นที่ที่รับผิดชอบไปเทในที่รวมขยะ เพื่อให้รถเทศบาลต าบลกันทรารมย์น าไปท าลายต่อไป 
 2.รอรับการตรวจการปฏิบัติงานภายในบริเวณท่ีรับผิดชอบ 

3. ลงชื่อรับมอบหมายงานทุกวันที่ห้องฝ่ายบริการในเวลา  09.00 น.   
แล้วจึงลงปฏิบัติงานต่อไป 
 

2.4 งำนบริหำรกำรจัดกำรขยะ 
1.  นางณภัค  สิมณี  ครู/ช านาญการ      ประธานกรรมการ               
2. นายวิโรจน์  มั่นธรรม  ครู/ช านาญการ        รองประธานกรรมการ 
3. หัวหน้าคณะสีแดง  กรรมการ 
4. หัวหน้าคณะสีเหลือง  กรรมการ 
5. หัวหน้าคณะสีแสด  กรรมการ 
6. หัวหน้าคณะสี ชุมพู  กรรมการ 
7. หัวหน้าคณะสี ฟ้า  กรรมการ 
8. นางชิดชนก  สายบุปผา ครู/ช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
9. นายก าพล  บัวแก้ว  ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
10. นายพรชัย  สุปิงคลัด      คร ู    กรรมการ 
11. นายไมตรี  ศรีแก้ว  พนักงานราชการ          กรรมการ 
12. นางกุสุมา  คชแพทย์  พนักงานราชการ          กรรมการ 
13. นางสาววิมลมาศ  มุ่งสิน พนักงานราชการ        กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสาวเรืองรัตน์  เผ่าภูรี ลูกจ้างประจ า    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีหน้ำที่   

1.  วางแผน รณรงค์ ส่งเสริม ในการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน 
2.  จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตส านึกท่ีดีในการจัดการขยะ 
3.  สรุป ประเมินผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 

2.5 งำนเศรษฐกิจพอเพียงและ BIOGAS 
1. นายวีระชัย  พละศักดิ์  ครู/ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นางอรพิน  วงศ์ปดัสา  ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
3. นายสมลักษณ์  พรเกียรติคุณ ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นางณภัค  สิมณี  ครู/ช านาญการ    กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้ำที่    

1.  วางแผนพัฒนางานเศรษฐกิจพอเพียง รณรงค์ ส่งเสริม ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตส านึกท่ีดีในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  สรุป ประเมินผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา 

 
2.6 งำนส่งเสริมสุขภำพและสนำมกีฬำ 
  1.  นายสุทธิศักดิ์  มุสิกวัน   ครู/ช านาญการพิเศษ     ประธานกรรมการ 
  2.  นายส าราญ     เจริญชัย ครู/ช านาญการพิเศษ      รองประธานกรรมการ 

3.  นายกงจักร      บัวลา  ครู/ช านาญการพิเศษ        กรรมการ 
4.  นายสมศักดิ์      นาเรือง  ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 

  5.  นางเอมอร สะอาด  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
  6.  ว่าที่ร้อยตรี ชยพล สุริยะโชติ พนักงานราชการ   กรรมการ 
  7.  นางวาสนา     บวกไธสง พนักงานราชการ   กรรมการ 
  8.  นายอุดมศักดิ์  สีแสด              ครู/ช านาญการ      กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที่           

1.  ปรับปรุงสภาพสนามให้พร้อมใช้การตลอดเวลา 
2.  เตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องอ านวยความสะดวกให้พร้อมอยู่เสมอ 
3.  จัดท าระเบียบและทะเบียนการใช้สนามกีฬาและมีวิธีการจัดบริการ อย่างเป็นระบบ 
4.  ด าเนินการบริการสนามกีฬาให้ได้มาตรฐานและเป็นแบบอย่างได้ 
5.  เสริมสุขภาพและการออกก าลังกาย 
6.  สรุป ประเมินผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา 

 
2.7 งำนสำธำรณูปโภคระบบไฟฟ้ำ น้ ำดื่ม น้ ำใช้ เครื่องปรับอำกำศในโรงเรียน 
1. นายพัฒนา  พานจ านงค์  ครู/ช านาญการ     ประธานกรรมการ 
2.  หัวหน้าอาคารเรียนทุกอาคาร        กรรมการ 
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3.  นักการภารโรง     ลูกจ้างประจ า   กรรมการ 
4.  นางสาวจิตตวดี  จิตรประเสริฐ           พนักงานราชการ    กรรมการและเลขานุการ  
    
มีหน้ำที่ 

1. จัดระบบไฟฟ้า น้ าดื่ม น้ าใช้ เครื่องปรับอากาศในโรงเรียนให้มีใช้อย่างเพียงพอ สะอาดปลอดภัย 
2.  ตรวจตราระบบไฟฟ้า น้ าดื่ม น้ าใช้ เครื่องปรับอากาศในโรงเรียนให้ใช้การได้ตลอดเวลา คุ้มค่าเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
3.  ตรวจสอบ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า น้ าดื่ม น้ าใช้ เครื่องปรับอากาศในโรงเรียนให้ใช้การได้ตลอดเวลา
อย่าง ปลอดภัย  
4.  ด าเนินงานสาธารณูปโภคระบบไฟฟ้า น้ าดื่ม น้ าใช้ เครื่องปรับอากาศในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
และได้มาตรฐาน 

2.8 งำนหอประชุม/KR STAR 
1.  นางวริฐา  มานะศรีสุริยัน ครู/ช านาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
2.  นายวีระชัย  พละศักดิ์  ครู/ช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
3.  นางสุดใจ  วงศ์คูณ  ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
4.  นายสมลักษณ์  พรเกียรติคุณ ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นางสาวรัตตินันท์  ศรีทอง ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
6. นางณภัค  สิมณี  ครู/ช านาญการ   กรรมการ 
7. นางสาวมุกชมพู  เพชรไกร ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
8.  นายชัยชนะ   โสภา  พนักงานราชการ   กรรมการ 
9.  นายวุฒิพงษ์  พิมพร  พนักงานราชการ            กรรมการ 
10.  นายไมตรี  ศรีแก้ว  พนักงานราชการ         กรรมการ 
11. นางสาวเรืองรัตน์  เผ่าภูรี ลูกจ้างประจ า            กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสาวกิตติยาภรณ์  แน่นดี    พนักงานราชการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่  
1. วางแผนพัฒนาอาคารสถานที่หอประชุมให้สวยงาม สะอาด ปลอดภัยสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้เน้น
นโยบายโรงเรียน คือ น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน 
2. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์  เพื่อใช้ในการบริการนักเรียน/ชุมชน 
3. ควบคุมดูแลการท าความสะอาด  ห้องน้ า ห้องเก็บอุปกรณ์  ห้องควบคุมเครื่องเสียงให้สะอาดเรียบร้อย
ปลอดภัย 
4.  จัดท าแผนบันทึกการปฏิบัติงานของห้องประชุม 
5. สรุปผลการดูแลรักษา ประเมินผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
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3. งำนสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ 
 1.  นายแสงทอง  บริสาร           ครู/ช านาญการพิเศษ    ประธานกรรมการ 
 2.  นางกุลณพฤกษ์  กีรติชัยเศรษฐ ครู/ช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 3.  นายอาวิรุทธ์    สีดา  ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 4.  นางสาวสุภาพร  พวงพั่ว ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

5.  นายทิว  พจนา            ครูผู้ชว่ย               กรรมการ 
 6. นายชัยชนะ  โสภา                 พนักงานราชการ                กรรมการ 

7. นางสาวพิศมัย พันดา            ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่   
1.รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและ 
นักเรียนได้รับทราบ 
2.จัดพิมพ์เอกสารสิ่งพิมพ์ เพ่ือเสนอข่าวสารและเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียน 
ภาคเรียนละ    1 ฉบับ 
3.  ประกาศเสียงตามสาย เพ่ือแจ้งข่าวสาร ให้ความรู้หรือความบันเทิงแก่นักเรียน 
4.  จัดท ารายการทางสถานีวิทยุ โทรทัศน์ เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารของโรงเรียน 
5.  จัดต้อนรับและบริการ โดยให้การต้อนรับผู้มาติดต่อ 
6.  ด าเนินงานประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 
7.  สรุป ประเมินผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา 

 
4. งำนส่งเสริมสุขภำพอนำมัย 
1.  นางสาวพนิตนันท์  กุลบุตร ครู/ช านาญการพิเศษ     ประธานกรรมการ 
2.  นางพิมพ์พักตร์  ไชยเนตร ครู/ช านาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
3.  นางสมรักษ์  เพชรผา  ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นางวาสนา  บวกไธสง   พนักงานราชการ   กรรมการ 
5. นางเอมอร   สะอาด  ครูผู้ช่วย              กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้ำที่   
1.  วางแผนในการด าเนินงานอนามัยด้านการปฐมพยาบาลบุคลากร และนักเรียน 
2.  จัดหา  เวชภัณฑ์  ที่จ าเป็นต้องใช้ในการพยาบาล ให้พร้อมและสามารถ 
     ให้บริการได้ตลอดเวลา  และจัดสถานที่ห้องพยาบาลให้มีความสะอาด                    
     ถูกสุขลักษณะ 
3.  ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขเพ่ือบริการด้านสุขภาพอนามัยภายใน 
      โรงเรียน และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ด้านสุขอนามัยแก่นักเรียน  และบุคลากร 
       ในโรงเรียน 
4.  จัดท าทะเบียนวัสดุ และครุภัณฑ์ในงานอนามัย 
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5.  จดัท าสถิติและเสนอข้อมูลสุขภาพอนามัยของนักเรียน เพ่ือให้การส่งเสริมพัฒนา 
6.  ให้บริการยา เวชภัณฑ์อ่ืนๆ แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
7.  จัดส่งนักเรียนที่เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุไปยังสถานพยาบาล 
8.  สรุป ประเมินผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
5. งานสหกรณ์โรงเรียน 
 

1.คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 
1. นายทรงพล  นนทา รองผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ประธานกรรมการ 
2. นายสนั่น  ศิริกุล         ครู/ช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3. นางวรรธนา  บัวแก้ว           ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
4. นายแสงทอง  บริสาร         คร/ูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
5.  นายชยพล  ค าสิงห์          ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
6. นางสาวพนิตนันท์  กุลบุตร     ครู/ช านาญการพิเศษ        กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่   
1.ให้ค าปรึกษา  และก ากับดูแลการด าเนินกิจการสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน 
2.แก้ปัญหางานสหกรณ์ร้านค้าที่อาจเกิดข้ึนได้ 
3.ก ากับดูแลสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ 

 

2.คณะกรรมกำรท ำงำนสหกรณ์ร้ำนค้ำโรงเรียน 
1.  นางสาวพนิตนันท์  กุลบุตร ครู/ช านาญการพิเศษ ผู้จัดการสหกรณ์ร้านค้า 
2.  นางพิมพ์พักตร์  ไชยเนตร ครู/ช านาญการพิเศษ รองผู้จัดการสหกรณ์ร้านค้า 
3.  นางธนาภา  ค าผุย  ครู/ช านาญการพิเศษ กรรมการจัดซื้อ  
4.  นางณัฐกฤตา  แก้วโบราณ ครู/ช านาญการพิเศษ กรรมการจัดซื้อ 
5.  นางเอมอร  ค าสะอาด    ครูผู้ช่วย    กรรมการจัดซื้อ 
6.  นางสุภาวดี  สมบูรณ์  พนักงานราชการ  กรรมการจัดซื้อ 
7.  นางสาวกิตติยาภรณ์  แน่นดี พนักงานราชการ  กรรมการฝ่ายขาย 
8.  นางสาวกรณัฐ  สถานพงษ์ คร ู   กรรมการฝ่ายขาย 
9.  นางสาวจิตตวดี  จิตรประเสริฐ พนักงานราชการ  กรรมการฝ่ายขาย 
10. นางสมรักษ์  เพชรผา  ครู/ช านาญการพิเศษ      กรรมการและเลขานุการ 
11.  นางวาสนา  บวกไธสง พนักงานราชการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 

มีหน้ำที่    
1.จัดหาสินค้าส าหรับจ าหน่ายเพื่ออุปโภค บริโภคให้แก่บุคลากรและนักเรียนภายใน โรงเรียน 
2.จัดท าบัญชีสหกรณ์ร้านค้าภายในโรงเรียนเพ่ือความสะดวกโปร่งใส  และ  
สามารถตรวจสอบได 
3.ขายสินค้าและด าเนินการบริหารงานการเงินของสหกรณ์ด้วยความซื่อสัตย์   
สุจริต มีรายรับรายจ่ายที่สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
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4.จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการเข้าใช้บริการ 
5.งานพิเศษอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
 

3.  คณะกรรมกำรตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ร้ำนค้ำโรงเรียน 
1. นายประดิษฐ์  ทองเกลี้ยง รองผู้อ านวยการโรงเรียน        ประธานกรรมการ 
2. นางพรเพ็ญ     ทัดเทียม     หัวหน้างานการเงินและบัญชี    รองประธานกรรมการ 
3. นางลัดดาวัลย์  อัมภรัตน์ ครู/ช านาญการพิเศษ             กรรมการ 
4. นายชยพล  ค าสิงห์  ครู/ช านาญการพิเศษ        เลขานุการ 
5. นางสาวอัจฉริยา  อุทธิโท ครู/ช านาญการ             ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่  
1.ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนเดือนละ  1  ครั้ง 
2. ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการท าบัญชีสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน 
 

6.  งำนห้องสมุด 
1. นายวิชา  กิ่งทอง  ครู/ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ   
2. นางธัญรัศม์  ประเสริฐศรี ครู/ช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
3. นายพลวัฒน์  ประเสริฐศรี ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นางจรูญศรี  ศรีสุธรรม  ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นางสาวพิลาสลักษณ์  คงสิม ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
6. นางสาววิมลมาศ  มุ่งสิน พนักงานราชการ   กรรมการ 
7. นางสกุลรัตน์  ทองแสน ครู/ช านาญการพิเศษ  เลขานุการ 
 
มีหน้ำที่ 

1. วางแผนงานโครงการห้องสมุดและจัดด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
2. รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยของห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. ติดต่อประสานงานและควบคุมดูแลห้องสมุด 
4. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานห้องสมุด 
5. ติดตามและประเมินผลโครงการต่าง ๆ ของห้องสมุด 
6. ฝึกและควบคุมดูแลนักเรียนช่วยงานห้องสมุด 
7. จัดเตรียมหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพ่ือให้บริการ 
8. จัดนิทรรศการ บอร์ดและป้ายประกาศ 
9. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
10.เก็บรักษาและจัดซ่อมหนังสือให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ 
11. จัดท าทะเบียน สถิติ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
12. ประชาสัมพันธ์งานห้องสมุด 
13. ลงทะเบียนวัสดุสารนิเทศ 
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14. จัดตกแต่งห้องสมุด 
15. ให้บริการยืม-คืนวัสดุสารนิเทศ 
16. บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า 
17. พิมพ์เบิก- จ่ายหนังสือพิมพ์ วารสารรายเดือน 
18. จดัท าสถิติจ านวนผู้เข้าใช้ห้องสมุดและจ านวนหนังสือท่ียืมออก 
19. ลงทะเบียนวัสดุ-ครุภัณฑ์ห้องสมุด  
20. จัดท าเอกสารงานห้องสมุด 
21. ดูแลและให้บริการโสตฯ - วัสด ุ
22. ประเมินผลการด าเนินงาน และน าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
23.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

7. งำนสวัสดิกำรและกองทุนโรงเรียน 
1.  นางเด่นดวง  ยศวิจิตร  ครู/ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ  
2.  นางนิลบล  เงินดี  ครู/ช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3.  นางนุชรี  เชื้อทองพิทักษ์ ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
4.  นางสาวรัตตินันท์  ศรีทอง ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
5.  นางสมใจ  ค าศรี  ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
6. นางจตุพร  พรเกียรติคุณ ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
7.  นางสาวอัจฉริยา อุทธิโท ครู/ช านาญการ            เลขานุการ    
 

มีหน้ำที่   
1.จัดสวัสดิการออมทรัพย์เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มยามเดือดร้อนและส่งเสริมการออมทรัพย์ 
2.ด าเนินการงานสวัสดิการออมทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตรวจสอบได้ 
3. สรุป ประเมินผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 

 8. งำนโสตทัศนศึกษำ 
1. ว่าที่ร.ต.วชิระวิชญ์  โกศลศิรศักดิ์ ครู/ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นายชัยชนะ  โสภา   พนักงานราชการ  รองประธานกรรมการ 
3. นายวุฒิพงษ์  พิมพร   พนักงานราชการ  กรรมการ 
4. นายทิว  พจนา   ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
5. นายดุริยางค์  ก้อนค า   พนักงานราชการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่   
1. จัดบริการห้องโสตทัศนศึกษาและอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาอย่างมีคุณภาพ  เพียงพอ 
2. ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องใช้และเครื่องอ านวยความสะดวก  เทคโนโลยี ให้ใช้การได้ 
    อย่างมี คุณภาพ   
3.  ด าเนินงานโสตทัศนศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
4.  จัดท าทะเบียน วัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องโสต 
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5.  สรุป ประเมินผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 

9. งำนสวัสดิกำรน้ ำดื่ม 
1. นายวิชา  กิ่งทอง   ครู/ช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2. นางกุลณพฤกษ์  กีรติชัยเศรษฐ  ครู/ช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ  
3. นางพรเพ็ญ  ทัดเทียม   ครู/ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นางลัดดาวัลย์  อัมภรัตน์  ครู/ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นางสาวพนิตนันท์  กุลบุตร  ครู/ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
6. นายภูมิลักษณ์  ใจเรือง   ครู/ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
7. นายสมลักษณ์  พรเกียรติคุณ  ครู/ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
8. นายชยพล  ค าสิงห์   ครู/ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
9. นางสาวอัจฉริยา  อุทธิโท  ครู/ช านาญการ  กรรมการ 
10.นางวรรณภา  แสนทวีสุข  พนักงานราชการ  กรรมการ 
11.นายสมศักดิ์  แดงเกลี้ยง  ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
12.นายอดุลย์  สมศิล   ลูกจ้างประจ า  กรรมการ 
13.นางสาวจุรีรัตน์  วงษ์แสวง  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
14. นายวัชรา  สารสุข   พนักงานโรงน้ าดื่ม กรรมการ 
15. นายบัวรินทร์   สร้อยสนธิ ์  พนักงานโรงน้ าดื่ม กรรมการ 
16. นายไชยยนต์  คูหา   ลูกจ้างประจ า  กรรมการ 
17. แม่บ้านประจ าอาคารทุกอาคาร    กรรมการ 
18. นายสุรพัศ  สาธุพันธ์   ครู/ช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
19. นางสกุลรัตน์  ทองแสน  ครู/ช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้ำที่   
          1.  ดูแลระบบ  โรงน้ าดื่ม“กันทรารมณ์”   ให้สามารถท างานได้อย่างสม่ าเสมอ 
          2.  บรรจุน้ าและส่งน้ าตามอาคารที่รับผิดชอบ 
          3.  ประสานงานกับสาธารณสุขเพ่ือตรวจสอบคุณภาพน้ าทุกปี 
          4. สรุปรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา  เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 
9.1 งำนจ ำหน่ำยน้ ำดื่ม 
9.1.1 คณะกรรมการด าเนินงาน 
1. นายวีระชัย  พละศักดิ์     ครูโรงเรียนกันทรารมณ์     ประธานกรรมการ 
2. นายสนั่น  ศิริกุล              ครูโรงเรียนกันทรารมณ์           รองประธานกรรมการ 
3. นางวริฐา  มานะศรีสุริยัน ครูโรงเรียนกันทรารมณ์    กรรมการ 
4. นางสมใจ  ค าศรี  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์               กรรมการ 
5. นางสุดใจ  วงศ์คูณ  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์                         กรรมการ 
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6.นายวิชา  กิ่งทอง  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์    กรรมการ  
7. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์            กรรมการ 
8. นางจรรยา  เลิศล้ า  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์    กรรมการ 
9. นางณภัค  สิมณี  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์    กรรมการ 
10. นายรัตนดิลก  ค าเพราะ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์    กรรมการ 
11. นายวิโรจน์  มั่นธรรม  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์              กรรมการ 
12. นางสุพัตรา  ดาวหน  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์              กรรมการ 
13. นางสาวรัตตินันท์  ศรีทอง  ครูโรงเรียนกันทรารมณ              กรรมการ 
14. นางสาวลิขิต  ศิริบูรณ์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์               กรรมการ 
15. นางสาวรัตนธร  ชุปวา ครูโรงเรียนกันทรารมณ์               กรรมการ 
16. นางเมตตา  พูลสวัสดิ์  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์               กรรมการ 
17. นางสาวกิตติยาภรณ์  แน่นดี  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์               กรรมการ 
18. นางสาวอุทัย  สิงหาภู  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์               กรรมการ 
19.นางพรเพ็ญ  ทัดเทียม  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์     กรรมการและเลขานุการ 
20. นางสาวจารุพร  แก้วลา ครูโรงเรียนกันทรารมณ์            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
21. นางสกุลรัตน์  ทองแสน ครูโรงเรียนกันทรารมณ์            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 

มีหน้ำที่   
1. ให้ค าปรึกษา  และก ากับดูแลการด าเนินงาน 

 2. แก้ปัญหางานด าเนินงานที่อาจเกิดขึ้นได้ 
 3. ก ากับดูการจ าหน่ายน้ าดื่ม 
 

9.1.2 คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดซื้อ/วัสดุอุปกรณ์ 
1. นายวีระชัย  พละศักดิ์            ครูโรงเรียนกันทรารมณ์             ประธานกรรมการ 
2. นางสมใจ  ค าศรี          ครูโรงเรียนกันทรารมณ์    กรรมการ 
3. นายสนั่น  ศิริกุล  ครโูรงเรียนกันทรารมณ์            กรรมการ 
4. นางพรเพ็ญ  ทัดเทียม  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่  1. ส ารวจและจัดซื้อ/วัสดุอุปกรณ์ให้พอเพียงกับการผลิตและจ าหน่ายน้ าดื่ม 
   2. แก้ปัญหางานด าเนินงานที่อาจเกิดข้ึนได้   
9.1.3. คณะกรรมกำรฝ่ำยผลิตสินค้ำ (น้ ำหวำน) 
1. นางสุดใจ  วงศ์คูณ  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์               ประธานกรรมการ 
2. นางวริฐา  มานะศรีสุริยัน ครูโรงเรียนกันทรารมณ์               กรรมการ 
3. นางจรรยา  เลิศล้ า  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์       กรรมการ 
4. นางสมใจ  ค าศรี         ครูโรงเรียนกันทรารมณ์       กรรมการ 
5. นางสาวรัตตินันท์  ศรีทอง ครูโรงเรียนกันทรารมณ์       กรรมการ 
6. นางพรเพ็ญ  ทัดเทียม  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์                 กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้ำที ่  1. ก ากับดูแลการผลิตสินค้า (น้ าหวาน)ให้ได้มาตรฐาน 
   2. แก้ปัญหาการด าเนินงานที่อาจเกิดข้ึนได้ 
 

 9.1.4 คณะกรรมกำรฝ่ำยผลิตสินค้ำ (น้ ำดื่ม) 
1. นายวิชา  กิ่งทอง  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์                ประธานกรรมการ 
2. นายรัตนดิลก  ค าเพราะ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์                  กรรมการ 
3. นายวิโรจน์  มั่นธรรม  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์                   กรรมการ 
4. นายวีระชัย  พละศักดิ์           ครูโรงเรียนกันทรารมณ์              กรรมการ 
5. นายสนั่น  ศิริกุล  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์                        กรรมการ 
6. นางสกุลรัตน์  ทองแสน ครูโรงเรียนกันทรารมณ์                    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่  1. ดูแลการด าเนินงาน แก้ปัญหางานด าเนินงานที่อาจเกิดขึ้นได้ 
   2. ก ากับดูการจ าหน่ายน้ าดื่ม 
 

9.1.5 คณะกรรมกำรฝ่ำยตรวจสอบกำรจ ำหน่ำย และคุณภำพสินค้ำ 
1. นางสุพัตรา  ดาวหน  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์                         ประธานกรรมการ 
2. นางสาวรัตนธร    ชุปวา  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์                       กรรมการ 
3. นางยุภาภรณ์  เสาโกมุท ครูโรงเรียนกันทรารมณ์                       กรรมการ 
4. นางเมตตา พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์                           กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่  1. ก ากับดูแลการด าเนินงานและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดข้ึนได้ 
   2. ตรวจสอบคุณภาพสินค้าการจ าหน่ายให้ได้มาตรฐานในแต่ละวัน    
 9.1.6 คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน 
1. นางพรเพญ็  ทัดเทียม   ครูโรงเรียนกันทรารมณ์                          ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอุทัย  สิงหาภู            ครูโรงเรียนกันทรารมณ์     กรรมการ  
3. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร            ครูโรงเรียนกันทรารมณ์                กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้ำที ่ 
1. รับเงินจากตัวแทนจ าหน่ายน้ าดื่มทุกวัน 
2. ท าบัญชีรายรับ - รายจ่าย  
3. น าเงินรายได้ฝากธนาคาร 
4. สรุปรายรับ-รายจ่าย การจัดจ าหน่ายน้ าดื่มทุกเดือน  
 

9.1.7 คณะกรรมกำรฝ่ำยวัดผลประเมินผล 
1. นางสาวจารุพร  แก้วลา ครูโรงเรียนกันทรารมณ์          ประธานกรรมการ 
2. นางสาวลิขิต  ศิริบูรณ์            ครูโรงเรียนกันทรารมณ์          กรรมการ 
3. นางสาวกิตติยาภรณ์  แน่นดี     พนักงานราชการโรงเรียนกันทรารมณ์     กรรมการ  
4. นางณภัค  สิมณี    ครูโรงเรียนกันทรารมณ์             กรรมการและเลขานุการ   
มีหน้ำที ่ 1. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานการจัดจ าหน่ายน้ าดื่มทุกเดือน 
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  2. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

10. งำนโภชนำกำรและศูนย์อำหำร 
1. นางสาวรัตตินันท์  ศรีทอง ครู/ช านาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
2. นายพัฒนา  พานจ านงค์ ครู/ช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3.นายไตรรัตน์  เชื้อทองพิทักษ์ ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
4. นางจรรยา  เลิศล้ า  ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นางสาววิไล  อุกาพรหม ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
6. นางวริฐา  มานะศรีสุริยัน ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
7. นางอรพิน  วงศ์ปัดสา  ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
8. นายสนั่น  ศิริกุล  ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
9. นางพรเพ็ญ ทัดเทียม  ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
10. นางสาวพนิตนันท์  กุลบุตร ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
11. นายวีระชัย  พละศักดิ์ ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
12. นายสมลักษณ์   พรเกียรติคุณ ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
13. นางวรรณภา  แสนทวีสุข พนักงานราชการ   กรรมการ 
14. นางนพวรรณ  เหมือนเอ่ียม คร ู    กรรมการ 
15. คณะกรรมการนักเรียน     กรรมการ 
16. นางสุดใจ  วงศ์คูณ  ครู/ช านาญการพิเศษ       กรรมการและเลขานุการ 
17. นางสมใจ  ค าศรี  ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่     
1. วางแผนในการคัดเลือกพ่อค้า  แม่ค้า  ที่จะมาจ าหน่ายอาหารที่ศูนย์อาหาร 
2. ก ากับ  ดูแล และก าหนดมาตรฐาน  การให้บริการและการแต่งกาย รวมถึงความสะอาดพ่อค้า
แม่ค้าและความสะอาดของอาหารที่น ามาจ าหน่ายในโรงเรียน 
3. ดูแล  ตรวจสอบคุณภาพอาหารให้สะอาด  ถูกหลักโภชนาการและมีคุณค่าทางอาหารและรายงาน
ผลการตรวจสอบส่งผู้บริหารโรงเรียนทุกวัน  ดังนี้ 

   3.1 นางวริฐา มานะศรีสุริยัน    ปฏิบัติหน้าที่ตรวจคุณภาพอาหารวันจันทร์ 
   3.2 นางพรเพ็ญ  ทัดเทียม  ปฏิบัติหน้าที่ตรวจคุณภาพอาหารวันอังคาร 

3.3 นางสุดใจ   วงศ์คูณ  ปฏิบัติหน้าที่ตรวจคุณภาพอาหารวันพุธ 
   3.4 นางสมใจ   ค าศรี   ปฏิบัติหน้าที่ตรวจคุณภาพอาหารวันพฤหัสบดี 

3.5 นางจรรยา   เลิศล้ า  ปฏิบัติหน้าที่ตรวจคุณภาพอาหารวันศุกร์ 
3.6 คณะกรรมการสมัชชานักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ตรวจคุณภาพอาหารจันทร์-ศุกร์ 

4. จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และสร้างทัศนคติที่ดีในการบริโภคอาหาร 
     ที่มีประโยชน์ดูแลสุขภาพ  อนามัย 

5. สรุป ประเมินผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
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11.งำนธนำคำรโรงเรียน  
คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 
1.นายเยี่ยม  ธรรมบุตร   ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์             ประธานกรรมการ 
2.นายทรงพล  นนทา รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป     รองประธานกรรมการ 
 

มีหน้ำที ่ ให้ค าปรึกษา ในการด าเนินกิจการธนาคาร และตัดสินใจในกรณีที่เกิดปัญหาในการด าเนินกิจการ
คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

1.นำงสำวรัตตินันท์  ศรีทอง หัวหน้ำงำนธนำคำรโรงเรียน 
มีหน้ำที่   

1.ติดต่อประสานงานกับธนาคารออมสินสาขากันทรารมย์  ในการจัดตั้ง และด าเนินกิจการ 
ธนาคาร 

 2.  คัดเลือกตัวแทนนักเรียนเพ่ือเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนกันทรารมณ์ 
 3.  ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนในการด าเนินกิจการธนาคาร 
 4.  ร่วมเป็นกรรมการในการวางแผนกิจการธนาคาร 

5.  ตรวจสอบการด าเนินงานของกิจการ และจัดท ารายงานการผลด าเนินกิจการ  
      รายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
 

2.นำงสุดใจ  วงศ์คูณ  รองหัวหน้ำงำนธนำคำรโรงเรียน 
มีหน้ำที่   

1. เป็นประธานกรรมการกรรมการกรรมการในการวางแผนกิจการธนาคาร 
2.  คัดเลือกตัวแทนนักเรียนเพ่ือเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนกันทรารมณ์ 
3. ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนในการด าเนินกิจการธนาคาร 
4. ตรวจสอบการด าเนินงานของกิจการ   

 

3. นำยสมลักษณ์  พรเกียรติคุณ งำนพัสดุธนำคำรโรงเรียน 
มีหน้ำที่   

1. ติดต่อประสานงานกับธนาคารออมสินสาขากันทรารมย์  
ในการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ส านักงานของกิจการธนาคาร 
2.  คัดเลือกตัวแทนนักเรียนเพ่ือเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนกันทรารมณ์ 
3. ร่วมเป็นกรรมการในการวางแผนกิจการธนาคาร 
4. ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนในการด าเนินกิจการธนาคาร 
4.  นางวริฐา  มานะศรีสุริยัน  งานพัสดุธนาคารโรงเรียน 

 

มีหน้ำที่   
1. คัดเลือกตัวแทนนักเรียนเพ่ือเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนกันทรารมณ์ 
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2. ร่วมเป็นกรรมการในการวางแผนกิจการธนาคาร 
3. ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนในการด าเนินกิจการธนาคาร 
4. ตรวจสอบการด าเนินงานของกิจการธนาคาร 
5. จัดหาวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในการด าเนินงานของกิจการธนาคาร 
 

5. นำงพรเพ็ญ  ทัดเทียม   งำนบัญชีธนำคำรโรงเรียน 
มีหน้ำที่   

1. คัดเลือกตัวแทนนักเรียนเพ่ือเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนกันทรารมณ์ 
2. ร่วมเป็นกรรมการในการวางแผนกิจการธนาคาร 
3. ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนในการด าเนินกิจการธนาคาร 
4. เป็นกรรมการในการตรวจสอบบัญชี และรายงานทางการเงินของกิจการธนาคาร 

6. นำงสมใจ  ค ำศรี  งำนบัญชีธนำคำรโรงเรียน 
มีหน้ำที่   

1. คัดเลือกตัวแทนนักเรียนเพ่ือเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนกันทรารมณ์ 
2. ร่วมเป็นกรรมการในการวางแผนกิจการธนาคาร 
3. ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนในการด าเนินกิจการธนาคาร 
4. ตรวจสอบการด าเนินงานของกิจการธนาคาร 

  
7.  นำงจันทร์ทิวำ  อบทอง  งำนประชำสัมพันธ์ธนำคำรโรงเรียน 
มีหน้ำที่   

1. คัดเลือกตัวแทนนักเรียนเพ่ือเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนกันทรารมณ์ 
 2. ร่วมเป็นกรรมการในการวางแผนกิจการธนาคาร 
 3. ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนในการด าเนินกิจการธนาคาร 
 4. ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของกิจการธนาคาร 
 
8.  นำงดำรุณี  อัมภรัตน์  งำนประชำสัมพันธ์ธนำคำรโรงเรียน 
มีหน้ำที่   

1. คัดเลือกตัวแทนนักเรียนเพ่ือเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนกันทรารมณ์ 
2. ร่วมเป็นกรรมการในการวางแผนกิจการธนาคาร 
3. ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนในการด าเนินกิจการธนาคาร 
4. ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของกิจการธนาคาร 

9.  นำงนิลบล  เงินดี  งำนกำรเงินธนำคำรโรงเรียน 
มีหน้ำที่   

1. คัดเลือกตัวแทนนักเรียนเพ่ือเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนกันทรารมณ์ 
2. ร่วมเป็นกรรมการในการวางแผนกิจการธนาคาร 
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3. ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนในการด าเนินกิจการธนาคาร 
4. ตรวจสอบเอกงานด้านการเงิน และรายงานทางการเงิน รวมทั้งจ านวนเงินสดของกิจการ 
 

10.  นำงสำวทิพย์ชริน  โพธิ์ทิพย์   งำนกำรเงินธนำคำรโรงเรียน 
มีหน้ำที่   

1. คัดเลือกตัวแทนนักเรียนเพ่ือเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนกันทรารมณ์ 
2. ร่วมเป็นกรรมการในการวางแผนกิจการธนาคาร 
3. ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนในการด าเนินกิจการธนาคาร 
4. ตรวจสอบเอกงานด้านการเงิน และรายงานทางการเงิน รวมทั้งจ านวนเงินสดของกิจการ 

 

12. งำนวิทยุสื่อสำรและกล้องวงจรปิด 
1. นายดุริยางค์  ก้อนค า  พนักงานราชการ      ประธานกรรมการ 
2. นายวุฒิพงษ์  พิมพร  พนักงานราชการ   กรรมการ 
3. นายชัยชนะ  โสภา  พนักงานราชการ             กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่   

1. จัดหาและบริการงานวิทยุสื่อสารและกล้องวงจรปิดอย่างมีคุณภาพ  เพียงพอ 
2. ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องใช้และเครื่องอ านวยความสะดวก  เทคโนโลยี ให้ใช้การได้อย่างมีคุณภาพ   
3. จัดท าทะเบียน วัสดุ ครุภัณฑ์ และด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
4. สรุป ประเมินผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา 

 

13. งำนเทคโนยีคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 
 1.นายชัยชนะ   โสภา พนักงานราชการ  ประธานกรรมการ 
 2. นายวุฒิพงษ์ พิมพร พนักงานราชการ        รองประธานกรรมการ 

3. นายดุริยางค์  ก้อนค า พนักงานราชการ      กรรมการและเลขานุการ   
มีหน้ำที่   

1. จัดหาและบริการงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอย่างมีคุณภาพ  เพียงพอ 
2. ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องใช้และเครื่องอ านวยความสะดวก  เทคโนโลยี ให้ใช้การได้อย่างมีคุณภาพ   
3. จัดท าทะเบียน วัสดุ ครุภัณฑ์ และด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
4. สรุป ประเมินผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา 

 
14. งำนประเมินผลกำรด ำเนินงำนบริหำรงำนทั่วไป 

1. นายวีระชัย  พละศักดิ์   ครู/ช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร   ครู/ช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ  
3. นายแสงทอง  บริสาร   ครู/ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นายสนั่น  ศิริกุล   ครู/ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นายวิชา  กิ่งทอง   ครู/ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
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6. นางสาววิไล  อุกาพรหม  ครู/ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
7. นางสาวรัตตินันท์  ศรีทอง  ครู/ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
8. ว่าที่ร.ต.วชิระวิชญ์  โกศลศิรศักดิ์ ครู/ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
9. นางศศิร์อร  โกศลศิรศักดิ์  ครู/ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
10. นางสาวพนิตนันท์  กุลบุตร  ครู/ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
11. นางสาวทศพร  คูณทวี  ครู/ช านาญการ  กรรมการ 
12. นางสาวลิขิต  ศิริบูรณ์  ครู/ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
13. นายพัฒนา  พานจ านงค์  ครู/ช านาญการ    กรรมการ 
14. นางสาวจารุพร  แก้วลา  ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
15. นายวิโรจน์  มั่นธรรม            ครู/ช านาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
16. นางสาวกิตติยาภรณ์  แน่นดี     พนักงานราชการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

 
มีหน้ำที่   

1.  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
2.  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการหรืองานต่างๆ ของกลุ่มบริหารงานทั่วไป  
3. สรุปประเมินผลการด าเนินงานบริหารงานทั่วไปเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

งานการวางแผนงานธุรการ 
นางเด่นดวง   ยศวิจิตร 

 

งานบริหารงานธุรการ 
นางเด่นดวง   ยศวิจิตร 

 

งานบริหารงานสารบรรณ 
นางสาวทศพร   คูณทวี 

งานวางแผนการปฏิบัติราชการ 
นางสาวทศพร   คูณทวี 

 

1. งานรวบรวมข้อมูล  ระเบียบและ 
    แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการ   
2. งานแผนงานธุรการ 
3. งานประเมินผลงานวางแผนงานธุรการ 
 

1.  งานก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
2.  งานจัดบุคลากร 
3.  งานการจัดสถานที่  
4. งานประเมินผลงานบริหารงานธุรการ 
  
 

1. การลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร
และหนังสือราชการ 
2. การโต้ตอบหนังสือราชการ 
3. การเก็บรักษาและท าลายหนังสือ
ราชการ 
4.งานบริการงานสารบรรณ 
5. งานประเมินผลงานบริหารงาน                  
สารบรรณ 
 
 

1. รวบรวมและจัดท าแผนแม่บท
โรงเรียนเพ่ือพรรณนางานของบุคลากร
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ต่างๆในโรงงเรียน 
2. วางแผนขออนุญาตให้บุคลากร
เดินทางไปราชการในเขตพ้ืนที่/นอกเขต
พ้ืนที่ 
3. งานประเมินผลงานวางแผนการ 
ปฏิบัติราชการ 
 
 
 

หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ 
นางเด่นดวง   ยศวิจิตร 

 



 
 

-116- 
 

นำงเด่นดวง  ยศวิจิตร  ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ  หัวหน้ำกลุ่มงำนธุรกำร 
 

 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 
1. ปฏิบัติงานแทนรองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานทั่วไปเมื่อรองผู้อ านวยการ
โรงเรียนกลุ่มบริหาร                  งานทั่วไปไม่สามารถปฏิบัติงานที่โรงเรียนได้  

           2.  วางแผน /ประเมินผลงาน/บริหารงานธุรการ 
3.  ควบคุมดูแลประสานการด าเนินงานวางแผนและประเมินผลงานธุรการงานบริหารงาน
ธุรการงานบริหารงานสารบรรณและงานวางแผนการปฏิบัติราชการ ให้เกิดประสิทธิภาพและ
เต็มประสิทธิผลต่อองค์กรโรงเรียน 

           4.  ควบคุม/ดูแลและให้ค าปรึกษากลุ่มงานธุรการโรงเรียน 
5.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องตามได้รับมอบหมาย 
 

1.งำนกำรวำงแผนธุรกำร 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร  ครู/ช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสิริญาพร  โยธี  ครูธุรการ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1.1  งำนรวบรวมข้อมูล  ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงำนธุรกำร 

1.1.1  รวบรวมข้อมูล  ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการเป็นลายลักษณ์
อักษรและเป็นปัจจุบัน 
1.1.2   จัดท าเอกสารแบบพิมพ์ต่างๆ  ที่ใช้ในงานธุรการไว้ใช้ในโรงเรียน 
1.1.3  จัดท าเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานธุรการและเผยแพร่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
1.1.4  จัดท าหลักฐานการด าเนินงานธุรการเพ่ือการตรวจสอบ 
1.1.5  จัดการประเมินในรูปแบบของคณะกรรมการในหน่วยงานและวิเคราะห์ผล
การประเมินเพ่ือน าผลมาปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน 
1.1.6  งานประเมินผลกลุ่มงานรวบรวมข้อมูล  ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
ธุรการ 
1.1.7  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องตามได้รับมอบหมาย 

1.2 งำนท ำแผนงำนธุรกำร 
1.2.1 ก าหนดแผนงานธุรการและจัดท าแผนงานธรุการเป็นลายลักษณ์อักษรให้
ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามแผน 
1.2.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตามแผนตามที่ได้ก าหนดไว้ 
1.2.3 ประเมินผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามแผน 
1.2.4 งานประเมินผลกลุ่มงานท าแผนงานธุรการ 
1.2.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามได้รับมอบหมาย 
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2. งำนบริหำรธุรกำร 

  1. นางเด่นดวง       ยศวิจิตร   ครู/ช านาญการพิเศษ     ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสิริญาพร   โยธ ี  ครูธุรการ กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้ำที่ 
2.1 งำนก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

   2.1.1 ก าหนดขอบข่ายงานธุรการ 
   2.1.2 แต่งตั้งบุคลากรเป็นลายลักษณ์อักษรและมีบุคลากรครบทุกงาน 
   2.1.3 จัดบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามลักษณะงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ 
                             อย่างถูกต้องเรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 

2.1.4 ติดตามงานต่างๆ เพื่อความรวดเร็วในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 
2.1.5 งานประเมินผลกลุ่มงานบริหารงานธุรการ 
2.1.6 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามได้รับมอบหมาย 

3. งำนบริหำรงำนสำรบรรณ   นำงสำวทศพร  คูณทวี   
มีหน้ำที่ 

1. ก าหนดขอบข่ายงานสารบรรณ 
  2.   แต่งตั้งบุคลากรเป็นลายลักษณ์อักษรและมีบุคลากรครบทุกงาน 
  3.  จัดบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามลักษณะงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
  เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 

4.  ติดตามงานต่างๆ เพ่ือความรวดเร็วในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 
5.  ควบคุม/ดูแล/ติดตาม และให้ค าปรึกษาด้านงานสารบรรณ 
6.  งานประเมินผลงานสารบรรณ 
7.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามได้รับมอบหมาย 

 
3.1 งำนลงทะเบียนรับ - ส่งเอกสำรและหนังสือรำชกำร  นำงสำวสิริญำพร  โยธี    
มีหน้ำที่ 

   3.1.1  จัดท าทะเบียนรับ - ส่งเอกสารและหนังสือราชการ 
   3.1.2  ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสารทีถู่กต้องตามระเบียบของงานสารบรรณ 
   3.1.3  ควบคุมการขออนุญาตถ่ายเอกสารของโรงเรียน 
   3.1.4  จัดท าหลักฐานสารบรรณเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือให้สามารถตรวจสอบและ 
   ติดตามเรื่องต่างๆได้สะดวก 

3.1.5  แยกหมวดหมู่หนังสือราชการ  จัดเก็บหนังสือเข้าแฟ้มให้เป็นระเบียบค้นหา
ได้สะดวกรวดเร็ว 

   3.1.6  สรุปสถิติจ านวนหนังสอืรับ-ส่ง หนังสือราชการเป็นประจ าทุกเดือน 
   3.1.7  งานประเมินผลกลุ่มงานลงทะเบียนรับ - ส่ง เอกสารและหนังสือราชการ 
   3.1.8  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องตามได้รับมอบหมาย 
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3.2 งำนโต้ตอบหนังสือรำชกำร  นำงสำวสิริญำพร  โยธี   
มีหน้ำที่ 

   3.2.1  จัดท าหลักฐานโต้ตอบหนังสือราชการที่ถูกต้องตามระเบียบของงานสาร 
   บรรณ 
   3.2.2  จัดท าระบบโต้ตอบหนังสือราชการ  โดยระบบe - office , SMSS 
   3.2.3  ประเมินผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโต้ตอบหนังสือราชการ 
   3.2.4  งานประเมินผลกลุ่มงานโต้ตอบหนังสือราชการ 

3.2.5  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องตามได้รับมอบหมาย 
 

  3.3 งำนเก็บรักษำหนังสือรำชกำร นำงสำวชัชชญำ  เวียงค ำ   
มีหน้ำที่ 

   3.3.1  จัดระบบเก็บรักษาและท าลายหนังสือราชการ 
   3.3.2  ก าหนดแนวปฏิบัติในการด าเนินการไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและถูกต้องตาม 
   ระเบียบงานสารบรรณ 
   3.3.3  จดัท าหลักฐานให้สามารถค้นหาหนังสือราชการหรือหลักฐานต่างๆได้สะดวก 
   และรวดเร็ว 
   3.3.4  จัดท าหลักฐานทางเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเก็บรักษาและท าลายหนังสือ 
   ราชการ 
   3.3.5  งานประเมินผลกลุ่มงานเก็บรักษาและท าลายหนังสือราชการ 

3.3.5  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องตามได้รับมอบหมาย 
 

  3.4  งำนท ำลำยหนังสือรำชกำร  นำงสำวชัชชญำ  เวียงค ำ   
หน้ำที่ 

3.4.1  จัดระบบเก็บรักษาและท าลายหนังสือราชการ 
   3.4.2  ก าหนดแนวปฏิบัติในการด าเนินการไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและถูกต้องตาม 
   ระเบียบงานสารบรรณ 
   3.4.3  จัดท าหลักฐานให้สามารถค้นหาหนังสือราชการหรือหลักฐานต่างๆได้สะดวก 
   และรวดเร็ว 
   3.4.4  จัดท าหลักฐานทางเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเก็บรักษาและท าลายหนังสือ 
   ราชการ 
   3.4.5  งานประเมินผลกลุ่มงานเก็บรักษาและท าลายหนังสือราชการ 

3.4.6  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องตามได้รับมอบหมาย 
 
  3.5 งำนบริกำร/พัสดุ  กลุ่มงำนธุรกำร  นำงสำวอ ำไพวรรณ  บุญยิ่ง   

มีหน้ำที่ 
   3.4.1  จัดท าระบบด้านบริการงานธุรการ 
   3.4.2  จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ในการให้บริการด้านงานธุรการให้เพียงพอ 
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   3.4.3  จัดบ ารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ให้มีคุณภาพดีและมีประสิทธิภาพและน า 
   เทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ 
   3.4.4  งานประเมินผลกลุ่มงานบริการงานธุรการ/สารบรรณ 

3.4.4  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องตามได้รับมอบหมาย 
 

4. งำนวำงแผนกำรปฏิบัติรำชกำร    
1. นางสาวทศพร  คูณทวี    ครู/ช านาญการ    หัวหน้า 
2. นางสาวอ าไพวรรณ    บุญยิ่ง   ครผูู้ช่วย   เจ้าหน้าที่  
มีหน้ำที่  

   4.1 รวบรวมและจัดท าค าสั่งแม่บทโรงเรียนเพื่อพรรณนางานของบุคลากรเกี่ยวกับ 
   บทบาทหน้าที่ต่างๆในโรงเรียน 

4.2 จัดท าเอกสารและออกค าสั่งไปราชการเพ่ือวางแผนให้บุคลากรเดินทางไป 
ราชการในเขตพ้ืนที่ 

   4.2 จัดท าเอกสารเพื่อวางแผนให้บุคลากรเดินทางไปราชการนอกเขตพ้ืนที่และท า 
   เรื่องขออนุญาตเขตพ้ืนที่ 

4.3  จัดท าหลักฐานการไปราชการของบุคลากรและรวบรวมข้อมูลเพื่อการ 
ตรวจสอบ 
4.4  จัดท าหลักฐานการไปราชการของบุคลากรและรวบรวมข้อมูลและรายงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา 
4.5  ประเมินผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานวางแผนการปฏิบัติราชการ 
4.6  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามได้รับมอบหมาย 

 

5. งำนกรรมกำรและเลขำนุกำรกลุ่มงำนธุรกำร   นำงสำวลิขิต  ศิริบูรณ์   
มีหน้ำที่ 

5.1  วางแผน  จัดท า  พัฒนางาน มีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร สามารถน าเสนอให้
ผู้เกี่ยวข้องหรือสนใจเข้าใจ ระบบการบริหารงานภายในโรงเรียน 
5.2  ดูแล  พัฒนาห้องส านักงาน  ห้องผู้อ านวยการให้มีความสะดวก  พร้อมต้อนรับผู้มาใช้
บริการได้ 
5.3  ด าเนินการตามนโยบาย  โครงการ  กิจกรรมที่ผู้อ านวยการมอบหมาย 
5.4  เป็นกรรมการและเลขานุการ  การประชุมในกรณีต่างๆ ที่ผู้อ านวยการประชุม  หรือมี
ส่วนเกี่ยวข้อง 
5.5  จัดท าเอกสาร/พิมพ์   วาระการประชุมประจ าเดือน  
5.6  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามได้รับมอบหมาย 
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6.  งำนประเมินผลกำรด ำเนินงำนกลุ่มงำนธุรกำร   
  1.  นางเด่นดวง  ยศวิจิตร  ครู/ช านาญการพิเศษ   ประธานกรรมการกรรมการ 
  2.  นางสาวทศพร  คูณทวี  ครู/ช านาญการ   กรรมการ 
  3.  นางสาวลิขิต  ศิริบูรณ์  ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  4.  นางสาวชัชชญา  เวียงค า ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
  5.  นางสาวสิริญาพร  โยธี  ครูอัตราจ้าง  กรรมการและเลขานุการ 

6.  นางสาวอ าไพวรรณ   บุญยิ่ง ครู      ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  

   6.1  ออกแบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจ กลุ่มงานธุรการ 
   6.2  เก็บรวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์ผลการประเมินการด าเนินงานกลุ่มงานธุรการ 
   6.3  น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานกลุ่มงานธุรการ 
   6.4  รายงานผลการปฏิบัติงาน /จัดท า ID  PLAN  กลุ่มงานธุรการ 
   6.5  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
 
ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่เพ่ือให้เกิดผลดีต่อทางราชการ         

   สั่ง  ณ  วันที่  13  กรกฎาคม    พ.ศ. 2561 

 

 
 
 
 

                (นายเยี่ยม   ธรรมบุตร) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ 

 
 
 
 
 

 


