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รายงานการประชุมวิสามัญคณะครู-อาจารย์และบุคลากรโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ครั้งที ่๑ /๒๕๖๓ 

เมื่อวันที่    ๒๒   มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

ณ หอประชุม  โรงเรียนกันทรารมณ ์ อ าเภอกันทรารมย์   จังหวัดศรีสะเกษ 

.................................................................. ........ 
ผู้มาประชุม 

๑. นายนริศ  อัมภรัตน์    ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์  ประธานที่ประชุม 

๒. คณะครู-อาจารย์บุคลากรโรงเรียนกันทรารมณ์  จ านวน   ๑๔๑  คน 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นางสาวอัจฉริยา  อุทธิโท  ลากิจ 

๒. นางสาววาทินี  ชินบุตร  ลาคลอด 

๓. นายสมศักดิ์  นาเรือง   ลากิจ 

๔. นางพรทิพย์  นาเรือง   ลากิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. Miss  Ruelyn Q. Fernandez ครูต่างชาติ 
๒.  Miss Acosta  Chloe  Padio ครุต่างชาติ 
๓. Mr.Raymond Valcncia Prajenal ครูต่างชาติ 
๔. Mr.  Cyrel  Nino  Villordon  ครูต่างชาติ 
๕. Miss Rean  B. San  Nicolas  ครูต่างชาติ 
๖. Mr. Rixson  P. Ontanillas  ครูต่างชาติ 
๗. Miss Charlyn  Josue  ครูต่างชาติ 
๘. นางสาวรัตติยากรณ์  แพงศรี  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๙. นายอานนท์ อุ่นเมือง   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๐.  นายพันทวี  วงศ์ค าภู   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๑.  นางสาวภทิชา  สายวงศ ์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๒.  นางสาวนริศรา  สาธุภาค  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๓.  นางสาวสิรินญา  อินทร์สอน  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๔. นางสาวทิพย์ประภาพร  ภาดี  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๕.  นางสาววิชญาพร  แสงค า  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๖.  นายบุญตา  วงค์แสง   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๗.  นายธนโชติ  นักร้อง     นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๘.   นายธนวัตน์  กิ่งบุตรโคตร  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๑๙.   นายบดินทร  มานะวงศ์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๒๐.   นางสาวลัดดา  ส าเภา  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๒๑.   นางสาวสไบทิพย์  เครือสีดา  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๒๒.   นางสาวอรพรรณ  ไชยค า    นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   
๒๓.   นางสาวณัฐพร  กาลเมฆ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๒๔.   นางสาวจินตนา พิมพ์แมน  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๒๕.   นายธีรทัศน์  พิมพ์พัฒน์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
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๒๖.   นายธนุศิลป์  พละชาติ    นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๒๗.   นายพศิน  สีดารัตนิล  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๒๘.   นางสาวโศจิรัตน์ วงศ์ใหญ่  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๒๙.   นายธนภัทร  มุขขันธ์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 

 นายนริศ  อัมภรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์  เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้ว ได้
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

 ๑.๑  จากการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ก.ต.ป.น.)   เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด ๑๙  แนวปฏิบัติในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด  ๑๙  จ านวน  ๔๔  ข้อ
ให้รองอัครเจตน์  สีหะวงษ์เป็นแม่งานในการตอบแบบสอบถามในประเด็นการประเมินเกี่ยวกับ  โควิด  ๑๙ 
 ๑.๒ ในวันที่  ๒๑  มิถุนายน ๒๕๖๓  มีการมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล 
กันทรารมย์โดยเทศบาลต าบลกันทรารมย์ร่วมกับบริษัท ทีโอเอ  เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด  ใช้สถานที่ โดม
โรงเรียนกันทรารมณ์  มีผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมาร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับ 
 ๑.๓ แจ้งโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนกันทรารมณ์  แบ่งเป็น  ๕  ฝ่าย  ดังนี้ 
  ๑.๓.๑  ฝ่ายวิชาการ 
  ๑.๓.๒  ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน 
  ๑.๓.๓  ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
  ๑.๓.๔  ฝ่ายกิจการนักเรียน 
  ๑.๓.๕  ฝ่ายบริหารทั่วไป    

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
 -ไม่มี- 

มติที่ประชุม   -  

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

 ๔.๑  ผู้อ านวยการแจ้งเรื่อง  ค าสั่งแม่บทของโรงเรียนกันทรารมณ์ ประกาศใช้ ลงวันที่  ๘ พฤษภาคม  
๒๕๖๓  โดยโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนกันทรารมณ์  แบ่งเป็น  ๕  ฝ่าย  ดังนี้ 
  ๔.๑.๑  ฝ่ายวิชาการ 
  ๔.๑.๒  ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน 
  ๔.๑.๓  ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
  ๔.๑.๔  ฝ่ายกิจการนักเรียน 
  ๔.๑.๕  ฝ่ายบริหารทั่วไป    
    ๔.๒  โครงสร้างการบริหารแต่ละฝ่ายจะประกอบด้วยคณะกรรมการ  ๓  คณะ  ประกอบไปด้วย 
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    คณะที่ ๑  คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่าย  คณะที่ ๒  คณะกรรมการบริหารฝ่ายและคณะสุดท้าย คือ
คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายและต่อจากคณะท่ี ๒  จะเป็นงานแต่ละงานของแต่ละฝ่าย 
   ๔.๓  แจ้งรายละเอียด โครงสร้างการบริหารฝ่ายบริหารงานบุคคล  ดังนี้ 
    ๔.๓.๑  คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายบริหารงานบุคคล 
    ๑. นายนริศ  อัมภรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
    ๒. นายพิวัฒน์  ศรเพ็ชร รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล รองประธานกรรมการ 
    ๓. นายอัครเจตน์  สีหะวงษ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
    ๔. นางสุพัตรา  ดาวหน ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน กรรมการ 
    ๕. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล            กรรมการและเลขานุการ                          
    ๖. นางเมตตา  พูลสวัสดิ์      หัวหน้างานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ  
  ๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า การบริหารงานฝ่ายบริหารงานบุคคล 
  ๒) ก าหนดนโยบายการบริหารงานฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 ๓) ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารงานของฝ่ายบริหารงานบุคคลโรงเรียนกันทรารมณ์ให้เป็นไป 
         ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

  ๔) นิเทศ ก ากับ ติดตาม การบริหารงานฝ่ายบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
 ๔.๓.๒  คณะกรรมการบริหารฝ่ายบริหารงานบุคคล 
  ๑. นายพิวัฒน์  ศรเพ็ชร รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล  ประธานกรรมการ 
    ๒. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล รองประธานกรรมการ 
    ๓. นางเมตตา  พูลสวัสดิ์ หัวหน้างานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กรรมการ 
    ๔. นางจรูญศรี  ศรีสุธรรม หัวหน้างานเลื่อนเงินเดือน กรรมการ   
    ๕. นางนุชญนันท์  ศรเจริญฐิติกุล หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร กรรมการ 
    ๖. นางสาวรัตนธร  ชุปวา    หัวหน้างานส่งเสริมขวัญและก าลังใจบุคลากร กรรมการ 
    ๗. นางจงกล  บัวสิงห์ หัวหน้างานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กรรมการ 
    ๘. นางสาวทศพร  คูณทวี หัวหน้างานบริหารงานธุรการ กรรมการ 
    ๙. นางสาวอ าไพวรรณ  บุญยิ่ง หัวหน้างานทะเบียนประวัติข้าราชการครูฯ กรรมการ 
    ๑๐.นางสาวรัชชาภรณ์  ค าเนตร  หัวหน้างานหลักฐานการปฏบิัติราชการ กรรมการ 
    ๑๑.นางสาวพีรดา  บุษบงค์ เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ กรรมการ 
    ๑๒.นายก่อโชค  ต่อนค าสนธิ์ เจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติข้าราชการครูฯ กรรมการ 
    ๑๓.นางสาวลิขิต  ศิริบูรณ์ หัวหน้างานเลขานุการฝ่ายบริหารงานบุคคล  กรรมการและเลขานุการ 
    ๑๔.นางสาวสิริญาพร  โยธ ี หัวหน้างานสารบรรณ                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๑) จัดท าโครงสร้างการบริหารงานฝ่ายบริหารงานบุคคล 
  ๒) จัดท าแผนงาน โครงการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
  ๓) จัดท าระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานบุคคล 
  ๔) ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบและจัดบุคลากรในฝ่ายให้เหมาะสมกับ  
            ลักษณะของงาน 
  ๕) ประสานงานกับฝ่าย งาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ           
     มีประสิทธิภาพ 
  ๖) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานบุคคล 
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  ๗) เสนอความเห็นชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลแก่ผู้อ านวยการโรงเรียน 
  ๘) อ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของโรงเรียนแก่ผู้มาติดต่อให้ได้รับ 
            ความสะดวกและรวดเร็ว 
  ๙) สรุปประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายบริหารงานบุคคล 
   ๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ๔.๓.๓  งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 

   ๑. นางเมตตา  พูลสวัสดิ์    ครูช านาญการพิเศษ   หัวหน้างาน 
    ๒. นางจรูญศรี  ศรีสุธรรม  ครูช านาญการพิเศษ   เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   ๑) วางแผนการด าเนินงานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
 ๒) เป็นที่ปรึกษาผู้บริหารด้านการวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง 
 ๓) รวบรวมหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง 
 ๔) รวบรวม  และจัดเตรียมข้อมูล  ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนนักเรียนในแต่ละ        
        ปีการศึกษา  เพ่ือจัดท ารายงานข้อมูลประกอบการวางแผนก าหนดอัตราก าลัง และการก าหนดต าแหน่ง 
 ๕) จัดท ารายงานข้อมูลข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนนักเรียนในแต่ละปีการศึกษาถึง 
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  เพ่ือพิจารณาจัดสรรอัตราก าลังต่อไป 
 ๖) ประสานงานกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  เพ่ือขออนุมัติอัตราต าแหน่งที่ขาดแคลน   
 ๗) จัดระบบเอกสารเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล เป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล  และการ 
        ก ากับ ติดตาม 
 ๘) จัดท ารายงานสถิติข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องทราบเมื่อ          
        สิ้นภาคเรียน 
 ๙) ประเมิน สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งเสนอต่อ 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 ๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๔.๓.๔ งานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
    ๑. นางเมตตา  พูลสวัสดิ์   ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน  
    ๒. นางจรูญศรี  ศรีสุธรรม   ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
    ๓.  นางสาวสมหมาย  พูนทา  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
    ๔.  นางสาวมุกชมพู  เพชรไกร   คร ู  เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ   
 ๑) วางแผนการด าเนินงานและจัดท าโครงการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
 ๒) ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ 
 ๓) จัดท าประกาศรับสมัครและสรรหาลูกจ้างชั่วคราว 
 ๔) จัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ 
 ๕) จัดท าใบสมัคร บัตรประจ าตัวผู้สอบ ทะเบียนวันรับสมคัร  
 ๖) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
 ๗) จัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
     ๘) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
 ๙) จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
 ๑๐) จัดท าสัญญาจ้าง 
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 ๑๑) ติดต่อประสานงานจัดท าเอกสารเกี่ยวกับครูชาวต่างชาติ  
 ๑๒) รายงานการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณไปที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
  เขต ๒๘  
 ๑๓) จัดท าทะเบียนคุมการเข้า – ออกของลูกจ้างชั่วคราว 
 ๑๔) จัดท ารายละเอียดเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว 
 ๑๕) จัดท าประกาศสรรหาผู้ประกอบการร้านถา่ยเอกสาร ท าสัญญาเช่าโดยประสานกับฝ่ายการเงิน 
 ๑๖) รวบรวมกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการย้าย การออกจากราชการ 
 ๑๗) ด าเนินการเรื่องการแต่งตั้ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๑๘) ด าเนินการเรื่องการบรรจุกลับเข้ารับราชการ 
 ๑๙) ด าเนินการเรื่องการรักษาราชการแทนและรักษาการในต าแหน่ง 
 ๒๐) ประเมิน สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน             
          เมื่อสิ้นปีการศึกษา     
 ๒๑) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๔.๓.๕  งานทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ๑. นางสาวอ าไพวรรณ  บุญยิ่ง   คร ู หัวหน้างาน 
    ๒. นางสาวรัชชาภรณ์  ค าเนตร คร ู  เจ้าหน้าที่ 
    ๓. นายก่อโชค  ต่อนค าสนธิ์     ครู                           เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ   
 ๑) วางแผนกรอบงานในการด าเนินงานทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๒) จัดท าทะเบียนประวัติของข้าราชการและลูกจ้างประจ าให้เป็นปัจจุบันและเก็บรักษาทะเบียน 
        ประวัติไม่ให้สูญหาย 
 ๓) ส่งเอกสารหลักฐานในการขอแก้ไข ชื่อ สกุล ในทะเบียนประวัติ ให้เป็นปัจจุบัน 
 ๔) ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน 
 ๕) จัดท าทะเบียนข้อมูลประวัติอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๖) บันทึกการพัฒนาตนเองของบุคลากรลงแฟ้มทะเบียนประวัติ 
 ๗) ตรวจสอบข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเมื่อบุคลากรคนใดคนหนึ่งได้รับค าสั่งให้ย้าย/โอน หรือเปลี่ยนแปลง  
        สถานที่ปฏิบัติราชการ 
 ๘) ด าเนินการขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 ๙) ขอหนังสือรับรองขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศขออนุญาตลาอุปสมบทขอพระราชทานเพลิง   
        ศพลาศึกษาต่อ  
  ๑๐) ด าเนินการเรื่องการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 ๑๑) จัดท าท าเนียบบุคลากรและโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
 ๑๒) ประเมิน สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          เสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรยีน     
 ๑๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย  
  ๔.๓.๖  งานหลักฐานการปฏิบัติราชการ 
    ๑. นางสาวรัชชาภรณ์  ค าเนตร คร ู  หัวหน้างาน 
    ๒. นางสาวอ าไพวรรณ  บุญยิ่ง  คร ู  เจ้าหน้าที่ 
    ๓. นายก่อโชค  ต่อนค าสนธิ์       ครู                             เจ้าหน้าที่ 
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หน้าที่และความรับผิดชอบ   
 ๑) วางแผนกรอบงานในการด าเนินงานหลักฐานการปฏิบัติราชการ 

  ๒) ตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการของบุคลากรในโรงเรียน 
    ๓) จัดท าหลักฐานการมาปฏิบัติราชการ การลาของขา้ราชการครูและลูกจ้างประจ า 
    ๔) รวบรวม ติดตามใบลา สถิติการลา มาสายลงในทะเบียน งบวันลา เสนอใบลา ให้ผู้อ านวยการอนุมัต ิ
 ๕) ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การมาลงเวลาปฏิบัติราชการประจ าวันของข้าราชการครูและบุคลากร 
        ทางการศึกษา ตามระเบียบและกฎหมายก าหนด 

 ๖) ลงทะเบียนใบลาบุคลากร  และจัดท าเกียรติบัตรผู้ไม่มีวันลาในรอบ  6  เดือน 
 ๗) ตรวจสอบจ านวนวันลาของบุคลากร  สรุปรายงานการลาของบุคลากรในรอบ  6  เดือนและรอบปี   

        เพ่ือรายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  
 ๘) ประเมิน สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานหลักฐานการปฏิบัติราชการเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน  
        เมื่อสิ้นปีการศึกษา     
 ๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย                                                                      
  ๔.๓.๗ งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
   ๑ นางจงกล  บัวสิงห์      ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
    ๒ นางสาวรัตนธร  ชุปวา     ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
    ๓ นางนุชญนันท์  ศรเจริญฐิติกุล   ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ  
    ๑) วางแผนกรอบงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 ๒) รวบรวม  ระเบียบ  หลักเกณฑ์  คู่มือ  แนวปฏิบัติ  ว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 ๓) ส ารวจ  รวบรวม  ข้อมูล  เกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์     
        และการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ของบุคลากร    
 ๔) จัดท าทะเบียนผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และการได้รับพระราชทาน เครื่อง 
        ราชอิสริยาภรณ์ของบุคลากร      
 ๕) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ  ของข้าราชการครู  เพื่อพิจารณาเสนอขอ   
       พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของแต่ละปี 
 ๖) จัดท าค าเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ถึงส านักงานเขตพ้ืนที่ 
        การศึกษาต้นสังกัด 
 ๗) ติดตาม  ตรวจสอบ  ผลการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคลากร 
 ๘) ประสานงานกับบุคคลที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เพื่อประกอบพิธีมอบหรือ    
        เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 ๙) ประเมิน สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน            
        เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 ๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๔.๓.๘  งานพัฒนาบุคลากร 
    ๑. นางนุชญนันท์  ศรเจริญฐิติกุล   ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
    ๒. นางสาวรัตนธร  ชุปวา    ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
    ๓. นางจงกล  บัวสิงห์     ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ   
 ๑) วางแผนการด าเนินงานและจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากร 
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 ๒) จัดท าคู่มือ มาตรฐานวิชาชีพ และเอกสารแนะน าการปฏิบัติงานเพ่ือมอบแก่ข้าราชการครูและบุคลากร 
        ทางการศึกษา 
 ๓) ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครู 
        และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา 
 ๔) พิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานของบุคลากร โดยรายงานผลการเข้าร่วม 
        อบรม สัมมนา และศึกษาดูงานทุกครั้ง 
 ๕) ประเมิน สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากรเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อสิ้นปี 
        การศึกษา 
 ๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย                       
  ๔.๓.๙  งานเลื่อนเงินเดือน 
    ๑. นางจรูญศรี  ศรีสุธรรม  ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
    ๒. นางเมตตา  พูลสวัสดิ์  ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ   
 ๑) วางแผนกรอบงานเลื่อนเงินเดือนและรวบรวมระเบียบว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน                 
        ที่เป็นปัจจุบัน 
 ๒) แจ้งให้ครูและบุคลากรทราบ เกี่ยวกับระเบียบและแนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือน  
 ๓) รวบรวมและจัดท าสถิติข้อมูล เกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร 
 ๔) จัดท าคู่มือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานมอบให้ครูและบุคลากร 
 ๕) ด าเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานครูและบุคลากรปีละ  2  ครั้ง         
 ๖) ออกค าสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร 
 ๗) ประสานงาน จัดท าเอกสาร ร่วมตรวจสอบข้อมูลกับสหวิทยาเขต  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        มัธยมศึกษา เขต 28  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเลื่อนเงินเดือน ครูและบุคลากร 
 ๘) ท าค าสั่งเลื่อนเงินเดือนครูและบุคลากร  
 ๙) พัฒนางานเลื่อนเงินเดือนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๑๐) เก็บรวมรวมเอกสาร ค าสั่ง ให้เป็นระเบียบเพ่ือสะดวกต่อการสืบค้นติดตาม 
 ๑๑) นิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานการเลื่อนเงินเดือน  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๑๒) ประเมิน สรุป และรายงานผลการด าเนินงานการเลื่อนเงินเดือนเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนตาม   
          ก าหนดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 
 ๑๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๔.๓.๑๐ งานประเมินครูผู้ช่วยและเลื่อนวิทยฐานะครู 
   ๑. นางสาวรัตนธร  ชุปวา    ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
    ๒. นางจงกล  บัวสิงห ์  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
    ๓. นางนุชญนันท์  ศรเจริญฐิติกุล   ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ   
     ๑) วางแผนกรอบงานประเมินครูผู้ช่วยและเลื่อนวิทยฐานะครู 
 ๒) ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่   
 ๓) จัดหา หรือจัดท าเอกสารแนะน าการปฏิบัติงาน 
 ๔) ออกค าสั่งคณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วย 
 ๕) รวบรวมคะแนน เอกสารการประเมินครูผู้ช่วย ประเมินทุก 6 เดือน จนครบ 2 ปี 
 ๖) รายงานผลการประเมินต่อผู้อ านวยการโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
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         เขต ๒๘   
 ๗) ท าหนังสือราชการขอมี ขอเลื่อนวิทยฐานะไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘  
 ๘) ขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินขอมี ขอเลื่อนวิทยฐานะไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
         มัธยมศึกษา  เขต ๒๘ 
 ๙) ก ากับ ติดตาม และประสานงาน กับครู และผู้ที่เก่ียวข้อง ในการให้มีหรือเลื่อนต าแหน่ง และ 
     วิทยฐานะ 
 ๑๐) รายงานผลการประเมินไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘  
 ๑๑) ประเมิน สรุป และรายงานผลการด าเนินงานการเลื่อนเงินเดือนเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนตาม 
           ก าหนดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘ 
 ๑๒) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
  ๔.๓.๑๑ งานส่งเสริมขวัญก าลังใจบุคลากร 
    ๑. นางสาวรัตนธร  ชุปวา    ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
    ๒. นางจงกล  บัวสิงห ์  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
    ๓. นางนุชญนันท์  ศรเจริญฐิติกุล   ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ   
 ๑) วางแผนกรอบการด าเนินงานและจัดท าโครงการสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากร 
 ๒) ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนางานทุกด้าน 
 ๓) เสนอขอรางวัลเชิดชูเกียรติ เช่น คุรุสดุดี หนึ่งแสนครูดี ครูดีในดวงใจ ฯลฯ 
 ๔) ส ารวจความพึงพอใจของบุคลากร 
 ๕) ให้ขวัญและก าลังใจในโอกาสต่าง ๆ  เช่น เยี่ยมคลอด เยี่ยมป่วย 
 ๖) แสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ 
 ๗) จัดท าหนังสืออนุสรณ์ครูเกษียณอายุราชการ 
 ๘) ประเมิน สรุป และรายงานผลการด าเนินงานส่งเสริมขวัญก าลังใจบุคลากรเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน  
        เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 ๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๔.๓.๑๒ งานวินัยและรักษาวินัย 
    ๑. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร    ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
    ๒. นางเมตตา  พูลสวัสดิ์     ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่  
หน้าที่และความรับผิดชอบ   
 ๑) วางแผนกรอบการด าเนินงานวินัยและรักษาวินัย 
 ๒) รวบรวม กฎ ระเบียบข้าราชการ ว่าด้วยวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ  จัดท าเป็นคู่มือเพ่ือการศึกษา 
        เรียนรู้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 ๓) นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามหลักวินัยและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 ๔) บันทึกการว่ากล่าว ตักเตือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  กรณีเกี่ยวกับการลา มาสาย          
        การจัดการเรียนรู้ และการปฏิบัติหน้าที่ราชการอ่ืน ๆ ที่จะส่งผลกับการรักษาวินัยและจรรยาบรรณ 
        วิชาชีพ 
 ๕) ด าเนินการทางวินัยตามระเบียบ 
 ๖) ประเมิน สรุป และรายงานผลการด าเนินงานวินัยและรักษาวินัยเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน    
        เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 ๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
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  ๔.๓.๑๓  งานเวรยามรักษาความปลอดภัย 
    ๑. นางจงกล  บัวสิงห ์  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
    ๒. นางสาวรัตนธร  ชุปวา    ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
    ๓. นางนุชญนันท์  ศรเจริญฐิติกุล   ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ   
 ๑) วางแผนกรอบงานการด าเนินงานเวรยามรักษาความปลอดภัย 
 ๒) เสนอแต่งตั้งครู  ลูกจ้างและยาม ให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงเรียนในวันหยุดราชการ     
       และกลางคืน   
 ๓) จัดท าสมุดบันทึกเหตุการณ์ในขณะปฏิบัติหน้าที่ 
 ๔) ก ากับ ติดตาม  การด าเนินงานเวรยามรักษาความปลอดภัย 
 ๕) ประเมิน สรุป และรายงานผลการด าเนินงานเวรยามรักษาความปลอดภัยเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน    
        เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 ๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
   ๔.๓.๑๔ งานบริหารงานธุรการ 
   ๑. นางสาวทศพร  คูณทวี    ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
    ๒. นางสาวลิขิต  ศิริบูรณ์  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
    ๓. นางสาวพีรดา  บุษบงค์     ครูผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ 
    ๔. นางสาวสิริญาพร  โยธี     ครูธุรการ   เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ   
 ๑) วางแผนกรอบการด าเนินงานและจัดท าโครงการพัฒนางานบริหารงานธุรการ 
 ๒) รวบรวมข้อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นปัจจุบัน 
 ๓) จัดท าเอกสารแบบพิมพ์ต่างๆ  ที่ใช้ในงานธุรการไว้ใช้ในโรงเรียน 
 ๔) จัดท าเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานธุรการและเผยแพร่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
 ๕) ก าหนดแผนงานธุรการและจัดท าแผนงานธุรการเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามแผน 
 ๖) ก าหนดขอบข่ายงานธุรการ  
 ๗) จัดท าพรรณนางานธุรการ 
 ๘) จัดท าค าสั่งแม่บท 
 ๙) ประเมินและพัฒนาบุคลากรด้านธุรการ 
 ๑๐) จัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 
 ๑๑) จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ส านักงานฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 ๑๒) จัดให้มีสถานที่ท างานธุรการ 
 ๑๓) จัดสถานที่ปฏิบัติงานภายในห้องธุรการให้เป็นสัดส่วนและสะดวกแก่การให้บริการ 
 ๑๔) จัดห้องธุรการให้มีความเหมาะสม มั่นคงและปลอดภัย 
 ๑๕) ประเมินความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการและน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา 
 ๑๖) น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 
 ๑๗) ประเมิน สรุป และรายงานผลการด าเนินงานบริหารงานธุรการเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน  
         เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 ๑๘) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๔.๓.๑๕  งานสารบรรณ 
    ๑.  นางสาวสิริญาพร  โยธี     ครูธุรการ   หัวหน้างาน 
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    ๒.  นางสาวทศพร  คูณทวี     ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
    ๓.  นางสาวลิขิต  ศิริบูรณ์  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
    ๔. นางสาวพีรดา  บุษบงค์    ครูผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ   
 ๑) วางแผนกรอบการด าเนินงานสารบรรณ 
 ๒) จัดท าทะเบียนรับ - ส่งเอกสารและหนังสือราชการ 
 ๓) ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสารที่ถูกต้องตามระเบียบของงานสารบรรณ 
 ๔) ควบคุมการขออนุญาตถ่ายเอกสารของโรงเรียน 
 ๕) จัดท าหลักฐานสารบรรณเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือให้สามารถตรวจสอบและติดตามเรื่องต่างๆได้สะดวก 
 ๖) แยกหมวดหมู่หนังสือราชการ  จัดเก็บหนังสือเข้าแฟ้มให้เป็นระเบียบค้นหาได้สะดวกรวดเร็ว 
 ๗) สรุปสถิติจ านวนหนังสือรับ-ส่ง หนังสือราชการเป็นประจ าทุกเดือน 
 ๘) ประเมินผลงานลงทะเบียนรับ- ส่ง เอกสารและหนังสือราชการ 
 ๙) จัดท าหลักฐานโต้ตอบหนังสือราชการที่ถูกต้องตามระเบียบของงานสารบรรณ 
 ๑๐) จัดท าระบบโต้ตอบหนังสือราชการ  โดยระบบ e - office , SMSS 
 ๑๑) ประเมินผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโต้ตอบหนังสือราชการ 
    ๑๒) จัดระบบเก็บรักษาและท าลายหนังสือราชการ 
 ๑๓) ก าหนดแนวปฏิบัติในการด าเนินการไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ 
 ๑๔) จัดท าหลักฐานให้สามารถค้นหาหนังสือราชการหรือหลักฐานต่างๆได้สะดวกและรวดเร็ว 
 ๑๕) จัดท าหลักฐานทางเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเก็บรักษาและท าลายหนังสือราชการ 
 ๑๖) ประเมินผลงานเก็บรักษาและท าลายหนังสือราชการ 
   ๑๗) จัดระบบด้านการบริการงานสารบรรณ 
 ๑๘) น าวัสดุครุภัณฑ์  บุคลากรในการให้บริการได้เพียงพอ 
 ๑๙) บ ารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์  ปรับปรุงการบริการให้มีประสิทธิภาพ 
 ๒๐) ประเมินผลและน าผลมาปรับปรุงการบริการให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
   ๒๑) จัดท าเอกสารเพื่อวางแผนให้บุคลากรเดินทางไปราชการนอกเขตพ้ืนที่  
 ๒๒) จัดท าหลักฐานการไปราชการของบุคลากรและรวบรวมข้อมูลเพื่อการตรวจสอบ 
 ๒๓) จัดท าหลักฐานการไปราชการของบุคลากรและรวบรวมข้อมูลและรายงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๒๔) ประเมินผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานวางแผนการปฏิบัติราชการ 
 ๒๕) น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 
 ๒๖) ประเมิน สรุป และรายงานผลการด าเนินงานสารบรรณเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน  
         เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
  ๒๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๔.๓.๑๖  งานเลขานุการฝ่ายบริหารงานบุคคล 
    ๑. นางสาวลิขิต  ศิริบูรณ์   ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
    ๒. นางสาวทศพร  คูณทวี       ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่  

๓. นางสาวพีรดา  บุษบงค์      ครูผู้ช่วย  เจ้าหน้าที่ 
    ๔. นางสาวสิริญาพร  โยธี       ครูธุรการ  เจ้าหน้าที่ 
หนา้ที่และความรับผิดชอบ   
 ๑) วางแผนกรอบการด าเนินงานเลขานุการฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 ๒) จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมฝ่ายบริหารงานบุคคลและประชุมประจ าเดือน 
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 ๓) บันทึกการประชุมฝ่ายบริหารงานบุคคลและบันทึกการประชุมประจ าเดือน 
  ๔) จัดท ารายงานการประชุมฝ่ายบริหารงานบุคคลและบันทึกการประชุมประจ าเดือน 
 ๕) ประเมิน สรุป และรายงานผลการด าเนินงานเลขานุการฝ่ายบริหารงานบุคคลเสนอต่อผู้อ านวยการ 
        โรงเรียนเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 ๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๔.๓.๑๗ คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายบริหารงานบุคคล   
    ๑. นายพิวัฒน์  ศรเพ็ชร       รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล   ประธานกรรมการ 
    ๒. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล  รองประธานกรรมการ 
    ๓. นางจรูญศรี  ศรีสุธรรม  หัวหน้างานเลื่อนเงินเดือน  กรรมการ 
    ๔. นางสาวลิขิต  ศิริบูรณ์  หัวหน้างานเลขานุการฝ่ายฯ  กรรมการ 
    ๕. นายก่อโชค  ต่อนค าสนธิ์   เจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติฯ  กรรมการ 
    ๖. นางเมตตา  พูลสวัสดิ์  หัวหน้างานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง    กรรมการและเลขานุการ 
    ๗. นางสาวสิริญาพร  โยธี    หัวหน้างานสารบรรณ                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๑) วางแผนการด าเนินงานประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายบริหารงานบุคคล   
    ๒) จัดท าหลักเกณฑ์และมาตรฐานการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล 
 ๓) นิเทศ ก ากับ ติดตาม การปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานบุคคล อย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ และให้  
        มีประสิทธิภาพ 
 ๔) ประเมิน สรุป และรายงานผลการด าเนินงานฝ่ายบริหารงานบุคคล ต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
        เมื่อสิ้นภาคเรียน 
 ๕) วิเคราะห์ผลการประเมิน เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานฝ่ายบริหารงานบุคคลต่อไป 
 ๖) ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
 ๗) ประเมิน สรุป และรายงานผลการด าเนินงานประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายบริหารงานบุคคลเสนอต่อ 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน 
 ๘) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๔.๔  แจ้งรายละเอียดโครงสร้างการบริหารฝ่ายวิชาการ  ดังนี้ 
   ๔.๔.๑  คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ 
        ๑. นายนริศ  อัมภรัตน์        ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ประธานกรรมการ 
    ๒. นายอัครเจตน์  สีหะวงษ์   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ              รองประธานกรรมการ 
    ๓. นายพิวัฒน์  ศรเพ็ชร   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป กรรมการ 
         ๔. นางสุพัตรา  ดาวหน         ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน กรรมการ 
      ๕. นางเรณู  ค าวงศ์              หัวหน้าฝ่ายวชิาการ กรรมการและเลขานุการ  
    ๖. นางศิริวรรณ  สาธุพันธ์     หัวหน้างานนิเทศภายใน     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หนา้ที่และความรับผิดชอบ 
    ๑) ให้ค าปรึกษา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ 
    ๒) ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการชุดต่างๆของฝ่ายวิชาการ ตามวาระโอกาส 
    ๓) ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดกิจกรรมของฝ่ายวิชาการ 
  ๔.๔.๒  คณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ 
    ๑. นายอัครเจตน์  สีหะวงษ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ประธานกรรมการ 
    ๒. นางเรณู  ค าวงศ ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ 
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    ๓. นางสุธาทิพย์  แสงงาม หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน กรรมการ 
    ๔. นายสุพัฒน์  บุญน า หัวหน้ากลุ่มฯภาษาไทย กรรมการ 
    ๕. นางณัฐกฤตา  แก้วโบราณ หัวหน้ากลุ่มฯคณิตศาสตร์ กรรมการ 
    ๖. นายศักดนัย  สืบเสน หัวหน้ากลุ่มฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
    ๗. นายทศพล  ศรีนวล หัวหน้ากลุ่มฯสังคมศึกษาฯ กรรมการ 
    ๘. นายสมศักดิ์  นาเรือง หัวหน้ากลุ่มฯสุขศึกษาและพลศึกษา   กรรมการ 
       ๙. นายแสงทอง  บริสาร หัวหน้ากลุ่มฯศิลปะ กรรมการ 
    ๑๐. นางจรรยา  เลิศล้ า หัวหน้ากลุ่มฯการงานอาชีพ กรรมการ 
    ๑๑. นางอุดมพร  ศรีส าอางค์ หัวหน้ากลุ่มฯภาษาต่างประเทศ  กรรมการ 
    ๑๒. นางนฤมล  สินธุรัตน ์ หวัหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการ 
    ๑๓. นายรัตนดิลก  ค าเพราะ หัวหน้างานแนะแนว กรรมการ 
    ๑๔. นางสาวอ าภา  จันทร์ผาย หัวหน้างานการศึกษาพิเศษ กรรมการ 
    ๑๕. นางนุชรี  เชื้อทองพิทักษ์   หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP,MEP)  กรรมการ     
       ๑๖. นางจตุพร พรเกียรติคุณ  หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์   
        และคณิตศาสตร์ (Gifted)   กรรมการ 
    ๑๗. นายไตรรัตน์  เชื้อทองพิทักษ์  หัวหน้างานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาสู่การเรียนรู้     
                                                                                              กรรมการ 
     ๑๘. นางสาวศิวัชญา  มั่นธรรม  หัวหน้างานการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา 
                                        ของเศรษฐกิจพอเพียง  กรรมการ  
     ๑๙. นายชยพล  ค าสิงห ์ หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์  กรรมการ 
    ๒๐. นางพัชรสุดา  อ่างมณี หัวหน้างานโรงเรียนมาตรฐานสากล กรรมการ 
     ๒๑. นางณัฐกฤตา  แก้วโบราณหัวหน้างานศูนย์คณิตศาสตร์  กรรมการ 
     ๒๒. นายเฉลิม  บัวสิงห ์ หัวหน้างานศูนย์หุ่นยนต์   กรรมการ 
    ๒๓. นางสาวภรพรรณกรณ์ ศิริพัชรโชติ หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาสื่อ  
         นวัตกรรมทางการศึกษา   กรรมการ 
        ๒๔. นายสมพงษ์  ละชั่ว    หัวหน้างานวัดและประเมินผลการเรียนรู้   กรรมการ        
      ๒๕. นางศิริวรรณ  สาธุพันธ ์ หัวหน้างานนิเทศภายใน    กรรมการและเลขานุการ 
       ๒๖. นางสาววิรยา แก่นค า    หัวหน้างานพัฒนาการเรียนรู้สูศ่ตวรรษที่ ๒๑     กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร 

หน้าที่และความรับผิดชอบ   
    ๑) จัดท าแผนงาน โครงการ โครงสร้างการบริหารวิชาการ ให้ครอบคลุมทุกงานในฝ่ายวิชาการ 
    ๒) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้ครอบคลุมทุกงานในฝ่ายวิชาการ 
    ๓) เป็นที่ปรึกษาของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและผู้อ านวยการโรงเรียน 
    ๔) ให้ค าแนะน า นิเทศการเรียนการสอน เพื่อให้บรรลุตามหลักสูตรและจุดมุ่งหมาย 
    ๕) เป็นผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการสอดส่องดูแลให้ครูผู้สอนด าเนินการจัดการเรียนการสอนได้ 
        ตามปกติ 
    ๖) เป็นคณะกรรมการให้ค าปรึกษาในการพิจารณาความดีความชอบของครูที่ปฏิบัติการสอน 
    ๗) ควบคุมดูแลส่งเสริมการปฏิบัติงานในฝ่ายวิชาการให้เป็นไปตามนโยบาย ค าแนะน าของคณะ 
        กรรมการบริหารและค าสั่งของหัวหน้าสถานศึกษา 
   ๔.๔.๓ งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
    ๑. นางเรณู  ค าวงศ์                      ครูช านาญการพิเศษ       หัวหน้างาน 
    ๒. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ  เจ้าหน้าที่ 
    ๓. หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   เจ้าหน้าที่ 
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    ๔. นางรัตติญากรณ์  ทุมแถวหนองคาย ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
    ๕. นางพัชรสุดา  อ่างมณี ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
หนา้ที่และความรับผิดชอบ  

 ๑) วางแผนการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๒) ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  มาตรฐานและ   
        ตัวชี้วัดในหลักสูตร  ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปญัหาและความต้องการของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น 
 ๓) วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย     
        คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายรวมทั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
 ๔) จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรท้องถิ่นและสาระที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
       เป้าหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้    
       เดียวกันและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
 ๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ  
        พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒   และที่ปรับปรุงแก้ไข รวมถึงนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นจาก 
        ต้นสังกัด 
 ๖) จัดท าตารางเรียน ตารางสอน ให้สอดคล้องกับโครงสร้างและหลักสูตรฯ 
 ๗) นิเทศการใช้หลักสูตรของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบประเมินผลหลักสูตรอย่างต่อเนื่องและ                  

   น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
 ๘) ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ 
 ๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   ๔.๔.๔ งานทะเบียนนักเรียน 
    ๑. นายสมพงษ์  ละชั่ว  ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
    ๒. นางสุธาทิพย์  แสงงาม  ครูช านาญการ   เจ้าหน้าที่ 
    ๓. นางสาวปรีดา  จริยานพิวาทย์ ครูพนักงานราชการ                เจ้าหน้าที่   
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๑) วางแผนการด าเนินงานทะเบียนนักเรียน 
     ๒) วางแผนและจัดท าแผนการจัดชั้นเรียน 3 ปีการศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๓) จัดท าเอกสารการรับสมัครประกอบใบสมัคร,คู่มือและจัดส่งโรงพิมพ์  
 ๔) ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนใหม่ในเขตพ้ืนที่บริการและนอกเขตพ้ืนที่บริการ 
 ๕) รับสมัครนักเรียน โดยใช้สัดส่วนที่เหมาะสม 
 ๖) วางแผนด าเนินการคัดเลือกนักเรียน  และจัดท าข้อสอบเพ่ือคัดเลือกนักเรียน 
 ๗) ประกาศผลสอบและนัดหมายการรายงานตัวนักเรียนและมอบตัว 
 ๘) จัดท าเอกสารด าเนินการมอบตัวนักเรียน และวางแผนการด าเนินการเพ่ือชี้แจงครูทราบ 
 ๙) เก็บเอกสารรับมอบตัวนักเรียนให้เป็นระบบและปลอดภัย 
 ๑๐) จัดชั้นเรียนให้เหมาะสม ตามแผนการรับนักเรียน 
 ๑๑) จัดปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 
     ๑๒) จัดหาแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน 
     ๑๓) ด าเนินการให้มีการขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนร่วมกับเจ้าหน้าที่งาน DMC  
     ๑๔) ด าเนินการให้มีการลงทะเบียนรายวิชา ลงทะเบียนภายหลังก าหนด การขอพักการเรียน การขอคืน 
         สภาพการเป็นนักเรียน และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 ๑๕) จัดท าบัตรประจ าตัวนักเรียน 
 ๑๖) รับและด าเนินการเกี่ยวกับค าร้องต่างๆ ของนักเรียน ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน เช่นการ 
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          ลาออก การพักการเรียน การเทียบโอน ย้าย การขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลวันเดือนปีเกิด เป็นต้น 
 ๑๗) ส่งแบบส ารวจและรายงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานทะเบียน ตรวจสอบวุฒิการศึกษา รวมทั้งรายงาน 
       ผลการเรียนของผู้ส าเร็จการศึกษาให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องตามระเบียบ 
 ๑๘) จัดระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการลงทะเบียนและเอกสารอื่นๆ ตามความจ าเป็น 
        ที่เก่ียวกับงานทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบ 
    ๑๘) ประเมิน สรุปและรายงานผลการด าเนินงานทะเบียนนักเรียนต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน 
 ๒๐) ปฏิบัติหน้าที่งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
   ๔.๔.๕  งานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
        ๑. นายสมพงษ์  ละชั่ว             ครูช านาญการพิเศษ   หัวหน้างาน 
    ๒. นางวรรณภา  ศรีใสย์           ครูช านาญการพิเศษ   เจ้าหน้าที่วัดผล ม.๑ 
    ๓. นางสาวขวัญจิต  ตรงเที่ยง       คร ู   เจ้าหน้าที่วัดผล ม.๑ 
    ๔. นางสุรจรรยา  ละชั่ว   ครูช านาญการพิเศษ   เจ้าหน้าที่วัดผล ม.๒ 
    ๕. นางรัตติญากรณ์  ทุมแถวหนองคาย ครูช านาญการพิเศษ   เจ้าหน้าที่วัดผล ม.๒ 
    ๖. นางสาวอรศิริ  ผิวจันทร์            ครู    เจ้าหน้าที่วัดผล ม.๓ 
    ๗. นางสาววาทินี  ชินบุตร  ครูช านาญการ   เจ้าหน้าที่วัดผล ม.๓ 
    ๘. นางสาววิวรรธณี สหธรรมมิกะชาติ ครู   เจ้าหน้าที่วัดผล ม.๔  
    ๙. นางสาวเกวลี  ป่าสนธิ์  คร ู   เจ้าหน้าที่วัดผล ม.๔ 
    ๑๐. นางสาววิรยา  แก่นค า  ครูช านาญการ   เจ้าหน้าที่วัดผล ม.๕ 
    ๑๑. นางสาวอ าภา  จันทร์ผาย  ครู         เจ้าหน้าที่วัดผล ม.๕ 
    ๑๒. นางสาววรรณสา  แก้วพวง  ครูช านาญการพิเศษ   เจ้าหน้าที่วัดผล ม.๖  
    ๑๓. นางสาวศิวัชญา  มั่นธรรม  ครูช านาญการ   เจ้าหน้าที่วัดผล ม.๖  
    ๑๔. ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้นทุกห้องเรียน     เจ้าหน้าที่ 
    ๑๕. ครูผู้สอนทุกระดับชั้นทุกห้องเรียน       เจ้าหน้าที่ 
    ๑๖. นางสาวปรีดา  จริยานพิวาทย์ ครูพนักงานราชการ   เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๑) จัดท าแผน โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานวัดผลและประเมินผลการเรียน 

๒) ก าหนดวิธีการสร้างเครื่องมือการวัดผลการเรียน จัดท าเอกสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการวัดผลการเรียน 
 ๓) พัฒนาระบบ การวิเคราะห์และปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลการเรียนทุกกลุ่มสาระ 
 ๔) ด าเนินการจัดท าคลังข้อสอบ การจัดเก็บข้อสอบและเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 
     ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๕) ด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (O-net) 
 ๖) น าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการเกี่ยวกับการวัดผลการเรียน 
 ๗) จัดท าและตรวจสอบเอกสาร ปพ.๑  ปพ.๒  ปพ.๓  ปพ.๗  และเอกสารรับรองอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับ 
        ชั้นที่รับผิดชอบ   
  ๘) รวบรวมผลสอบปลายภาค แบบประเมินผลการเรียนในระดับชั้นที่รับผิดชอบ น าเสนอ 
     ผู้อ านวยการเพ่ือขออนุมัติ ประกาศผลสอบและแยกชั้นเรียนให้ครูที่ปรึกษา น าไปจัดท า ปพ.๖ 
  ๙) ด าเนินการเกี่ยวกับการแก้ ๐ , ร, มส 
  ๑๐) รวบรวมผลการสอบแก้ตัวน าเสนอผู้อ านวยการเพ่ือขออนุมัติ และประกาศผล ในระดับชั้นที่ 
      รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
 ๑๑) สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของครูผู้สอนแต่ละคนต่อรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ  
      เพ่ือหาจุดพัฒนา  
 ๑๒) รวบรวมสถิติเก่ียวกับการวัดผล ประเมินผล เช่นสถิตินักเรียนที่สอบไม่ผ่าน สถิติการสอบแก้ตัว  
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   ๑๓) จัดระบบการเก็บเอกสาร การท าลายเอกสาร ระเบียบค าสั่งงานวัดผล ให้สะดวกในการค้นหาและ 
    ปลอดภัยในการเก็บรักษา 
  ๑๔) ร่วมมือกับกลุ่มสาระวิชาในการวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ 
   ๑๕) ตรวจสอบ ปพ. ๕ ของกลุ่มสาระวิชาต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย และสรุปผลการ ตรวจสอบต่อ 
         รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ เพื่อพัฒนา 
   ๑๖) เป็นเลขานุการร่วมกับหัวหน้าระดับชั้นและครูผู้สอนตรวจสอบคะแนนและผลการเรียนใน ปพ.๕  
          ในระดับชั้นที่รับผิดชอบ 
 ๑๗) สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนก่อนปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน 
   ๑๘) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
หน้าที่และความรับผิดชอบของครูที่ปรึกษา 
    ๑) เป็นกรรมการในการตรวจสอบผลการเรียนและความถูกต้องของเอกสาร  ปพ.๑ , ปพ.๖ 
     ๒) ตรวจสอบและผลการเรียนใน  ปพ. ๕, ปพ.๖  ให้ถูกต้องและแจ้งให้ครูผู้สอนแก้ไข 
     ๓) รวบรวมข้อมูลผลการตรวจสอบให้หัวหน้างาน  GPA/PR ที่ฝ่ายวิชาการเพ่ือพัฒนางาน 
   ๔) จัดท าเอกสาร ปพ.๖ ให้กับนักเรียนในชั้นที่ปรึกษาเพ่ือนักเรียนจะน าไปให้ผู้ปกครองรับทราบ 
หน้าที่และความรับผิดชอบของครูผู้สอนระดับชั้น  

๑) ศึกษาหลักสูตร  โครงสร้างหลักสูตร และระเบียบการวัดและประเมินผลของโรงเรียนและปฏิบัติตาม     
   อย่างเคร่งครัด 
๒) ตรวจสอบความถูกต้องรายวิชารหัสวิชาสาระพ้ืนฐานสาระเพ่ิมเติมค่าน้ าหนักหน่วยกิตและ 
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คะแนนเฉลี่ยของนักเรียน  เพ่ือน าไปลงในเอกสาร ปพ. ๖ 

    ๓) ด าเนินการวัดผลและลงคะแนนให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง 
 ๔) ลงคะแนนตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ให้ครบทุกหน่วยการเรียนรู้ 
 ๕) รวบรวมข้อมูลผลการตรวจสอบให้หัวหน้างานGPA/PR ที่ฝ่ายวิชาการเพ่ือพัฒนางาน 
    ๖) ส่ง ปพ.๕ (ตรวจสอบในเครื่องคอมพิวเตอร์) ที่หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา และน าส่งฝ่ายวิชาการตรวจสอบใน 
        สัปดาห์แรกของเดือนทุกเดือน       
 ๗) ติดตามด าเนินการแก้ ๐  ร  มส. ให้กับนักเรียน 
 ๘) รายงานปัญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเรียน ให้รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการรับทราบเพื่อหา 
        แนวทางปรับปรุงแก้ไข 
   ๔.๔.๖  งานกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     ๔.๔.๖.๑ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
      ๑. นายสุพัฒน์  บุญน า  คร ู หวัหน้ากลุ่มฯภาษาไทย 
      ๒. นางณัฐกฤตา  แก้วโบราณ ครูช านาญการพิเศษ   หัวหนา้กลุ่มฯคณิตศาสตร์     
     ๓. นายศักดนัย  สืบเสน  ครูช านาญการพิเศษ   หัวหน้ากลุ่มฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
     ๔. นายทศพล  ศรีนวล     ครชู านาญการ     หัวหน้ากลุ่มฯสังคมศึกษาฯ    
      ๕. นายสมศักดิ์  นาเรือง  ครูช านาญการพิเศษ   หัวหน้ากลุ่มฯสุขศึกษาฯ    
      ๖. นายแสงทอง  บริสาร  ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มฯศิลปะ       
      ๗. นางจรรยา  เลิศล้ า  ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มฯการงานอาชีพ      
      ๘. นางอุดมพร  ศรีส าอางค์      ครูช านาญการพิเศษ    หัวหน้ากลุ่มฯภาษาต่างประเทศ    
     ๙. นางนฤมล  สินธุรัตน์       ครูช านาญการพิเศษ   หัวหนา้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
หน้าที่และความรับผิดชอบ   
 ๑) วางแผนการด าเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๒) ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ผิดชอบตามความเหมาะสม 
 ๓) ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๔) ส่งเสริมและให้ความรู้ครูในการจัดท าหน่วยการเรียนรู้  และแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
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   เป็นส าคัญและให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และแผนการเรียนรู้บูรณาการ  
   เศรษฐกิจพอเพียงและอาเซียน 
๕) ส่งเสริมให้ครูจัดเนื้อหา สาระ กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียนทั้งด้าน       
   ความรู้ ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 ๖) ส่งเสริมการน าการจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
๗) ส่งเสริมการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นมามีส่วนร่วม ในการ       
   จัดการ เรียนรู้ตามความเหมาะสม 
๘) ก ากับ ติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู ส่งเสริมให้ครูจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้       
   สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ             
   สถานการณ์  การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง        
   และการปฏิบัติจริง  การส่งเสริมให้รักการอ่าน  และใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  การผสมผสานความรู้ต่าง ๆ       
   ให้สมดุลกัน  ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับเนื้อหา            
   สาระกิจกรรม  ทั้งนี้โดยจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัด       
   กระบวนการเรียนรู้และการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน  ท้องถิ่นมามีส่วน              
   ร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม  

 ๙)  จัดท าเอกสารการติดตามการจัดการ เรียนการสอนของครูและแบบรายงานผลการติดตาม 
  ๑๐)  ติดตามการจัดการเรียนการสอน และรายงานผลการติดตามให้ผู้บริหารทราบ 
  ๑๑) จัดประชุมหัวหน้าและรองหัวหน้าระดับทุกเดือน   เพ่ือก ากับติดตามการด าเนินงาน  
 ๑๒) จัดท าจ านวนคาบสอน  รายวิชา ส่งงานตารางเรียนตารางสอน 
    ๑๓) ประเมิน สรุปและรายงานผลการด าเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อสิ้นภาค 
          เรียน 
 ๑๔) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
    ๔.๔.๖.๒ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
      ๑. นางนฤมล  สินธุรัตน ์ ครูช านาญการพิเศษ   หัวหน้างาน 
      ๒. นายสุดเขตต์  สินธุรัตน์ ครูช านาญการ เจ้าหน้าที่ 
      ๓. นางชุติมา  ทีปีเนตร คร ู  เจ้าหน้าที่  
       ๔. นางสาวอรศิริ  ผิวจันทร์  คร ู  เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

๑) วางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ตาม   
    โครงสร้างของหลักสูตรโรงเรียน  
๒) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ให้สอดคล้อง   
    กับหลักสูตรโรงเรียน  

  ๓) ส ารวจ และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกเข้ากิจกรรมตามความต้องการ ความสนใจและความถนัด 
 ๔) ประเมินผลการด าเนินงาน และน าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
 ๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
   ๔.๔.๗  งานแนะแนว  
       ๑. นายรัตนดิลก  ค าเพราะ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
        ๒. นางพรทิพย์  นาเรือง ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
        ๓. นางปรียานุช สงสาร ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
       ๔. นายภรภัทร เจริญธง ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่     
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     ๕. นางสาวภัณฑิลา สะอาด   ครูช านาญการพิเศษ   เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๑) วางแผนการด าเนินงานแนะแนว 
  ๒) รบัส่งต่อนักเรียนจากครูที่ปรึกษาตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน    

๓) ให้การบริการ ด้านการให้ค าปรึกษา และช่วยเหลือแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ในด้าน การเรียน การศึกษา 
        ต่อ การประกอบอาชีพ ทุนการศึกษา การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม การเยี่ยมบ้านนักเรียนหรือด้าน      
        อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
 ๔) ประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรต่างเพ่ือจัดหาทุนการศึกษาส าหรับนักเรียน  
 ๕) จัดกิจกรรมคาบแนะแนว จัดหลักสูตรและคู่มือการด าเนินการด้านกิจกรรมแนะแนว  
 ๖) จัดบริการแนะแนวครบ 5 งาน  
   ๗) ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การแนะแนว  
    ๘) ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๙) ประเมิน สรุปและรายงานผลการด าเนินงานแนะแนว ต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน 
    ๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   ๔.๔.๘ งานการศึกษาพิเศษ  
     ๑. นางสาวอ าภา  จันทร์ผาย   คร ู   หัวหน้างาน 
    ๒. นางนุสรา  เงานอ   ครูอัตราจ้าง   เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ   
 ๑) วางแผนการด าเนินงานการศึกษาพิเศษ 
 ๒) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรองนักเรียน 
   ๓) จัดท าเอกสารการคัดกรองนักเรียน และด าเนินการคัดกรองนักเรียน 
   ๔) เขียนแผน IEP เพ่ือเสนอของบประมาณ 
   ๕) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างผู้เรียน 
 ๖) ประเมิน สรุปและรายงานผลการด าเนินงานการศึกษาพิเศษต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน 
   ๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
   ๔.๔.๙ งานห้องเรียนพิเศษ  
     ๔.๔.๙.๑  ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP, MEP) 
     ๑. นางนุชรี  เชื้อทองพิทักษ์ ครูช านาญการพิเศษ    หัวหน้างาน  
     ๒. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทุกคน             เจ้าหน้าที่   
     ๓. นางสาวสมหมาย  พูนทา ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่  
หน้าที่และความรับผิดชอบ  
 ๑) วางแผนการด าเนินงานห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ  
 ๒) จัดระบบบริหารหลักสูตรห้องเรียนพิเศษให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลของ สพฐ. 
 ๓) จัดท าแผนงานที่มุ่งเน้นผลงาน / โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานของงานห้องเรียนพิเศษ 
 ๔) ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการให้กับนักเรียน โดยเปิดโอกาสเข้าร่วมแข่งขันและทดสอบความรู้ 
     ทางวิชาการของสถาบันอื่นทางวิชาการในทุกระดับ 

๕) พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ และสร้างเครือข่าย 
    การศึกษากับหน่วยงานทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
๖) ติดต่อประสานงานจัดท าเอกสารเกี่ยวกับครูชาวต่างชาติ 
๗) ตรวจสอบ ติดตาม ประสานงาน รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
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๘) สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอรองผู้อ านวยการงานที่สังกัด และผู้อ านวยการโรงเรียนก่อน      
    ปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน 
๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

    ๔.๔.๙.๒  งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted) 
       ๑. นางจตุพร พรเกียรติคุณ   ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
      ๒. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทุกคน เจ้าหน้าที่ 
      ๓. นางนิออนด์  รอบคอบ   ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ   
      ๑) วางแผนการด าเนินงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted) 
   ๒) จัดระบบบริหารหลักสูตรพิเศษให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลของ สพฐ. 
      ๓) จัดท าแผนงานที่มุ่งเน้นผลงาน / โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานของงานห้องเรียนพิเศษ 

๔) ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการให้กับนักเรียน โดยเปิดโอกาสเข้าร่วมแข่งขันและทดสอบความรู้   
    ทางวิชาการของสถาบันอื่นทางวิชาการในทุกระดับ 

     ๕) พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสร้าง 
   เครือข่ายการศึกษากับหน่วยงานทางการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 

      ๖) ตรวจสอบ ติดตาม ประสานงานและรายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
  ๗) สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอ รองผู้อ านวยการงานที่สังกัด และผู้อ านวยการโรงเรียนก่อน      
       ปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน 
  ๘) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

    ๔.๔.๙.๓ งานแผนการเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) 
     ๑. นางณัฐกฤตา  แก้วโบราณ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
      ๒. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุกคน เจ้าหน้าที่ 
      ๓. นางสาวอัจฉริยา  อุทธิโท  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ   
  ๑) วางแผนการด าเนินงานแผนการเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) 
  ๒) จัดโครงสร้างหลักสูตรพิเศษให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ๓) จัดท าแผนงาน/โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานของห้องเรียนแผนการเรียนพิเศษที่มุ่งเน้นผลงาน/และ 
            ทักษะชีวิตภายใต้การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  

 ๔) ส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียน โดยเปิดโอกาสเข้าร่วม 
            แข่งขันและทดสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ของหน่วยงานต้นสังกัดและสถาบันอื่น 
   ในทุกระดับ 

 ๕) พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสร้าง 
            เครือข่ายการศึกษากับหน่วยงานทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
   ๖) ตรวจสอบ ติดตาม ประสานงานและรายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
   ๗) สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนก่อนปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน 

 ๘) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
    ๔.๔.๙.๔  งานแผนการเรียนพิเศษ กีฬาสู่ความเป็นเลิศ (ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
     ๑. นายสมศักดิ์  นาเรือง  ครูช านาญการพิเศษ   หัวหน้างาน 
     ๒. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาทุกคน   เจ้าหน้าที่ 
     ๓. นางสาวธิดารัตน์  ววิาสุขุ  ครูช านาญการ  เจ้าหน้าที่ 
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หน้าที่และความรับผิดชอบ   
  ๑) วางแผนการด าเนินงานแผนการเรียนพิเศษ กีฬาสู่ความเป็นเลิศ (ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
  ๒) จัดโครงสร้างหลักสูตรพิเศษให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
     ๓) จัดท าแผนงาน/โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานของห้องเรียนแผนการเรียนพิเศษที่มุ่งเน้นผลงาน/และ 
          ทักษะชีวิตภายใต้การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
     ๔) ส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ให้กับนักเรียน โดยเปิดโอกาสเข้าร่วมแข่งขันและ 
     ทดสอบความรู้ทางกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ของหน่วยงานต้นสังกัดและสถาบันอื่นในทุกระดับ 
  ๕) พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และสร้าง 
    เครือข่ายการศึกษากับหน่วยงานทางการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 
      ๖) ตรวจสอบ ติดตาม ประสานงานและรายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
      ๗) สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนก่อนปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน 
  ๘) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
   ๔.๔.๙.๕ งานแผนการเรียนพิเศษ นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ (ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
    ๑. นายทศพล  ศรีนวล  ครูช านาญการ  หัวหน้างาน 
    ๒. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ทุกคน  เจ้าหน้าที่ 
    ๓. นายพรชัย  สุปิงคลัด  ครูช านาญการ  เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ   
  ๑) วางแผนการด าเนินงานแผนการเรียนพิเศษ นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ (ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
  ๒) จัดโครงสร้างหลักสูตรพิเศษให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ๓) จัดท าแผนงาน/โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานของห้องเรียนแผนการเรียนพิเศษที่มุ่งเน้นผลงาน/ 
            และทักษะชีวิตภายใต้การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
  ๔) ส่งเสริมความเป็นเลิศทางนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ให้กับนักเรียน โดยเปิดโอกาสเข้าร่วมแข่งขัน 
  ๕) พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์  
        และสร้างเครือข่ายการศึกษากับหน่วยงานทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
  ๖) ตรวจสอบ ติดตาม ประสานงานและรายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
  ๗) สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนก่อนปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน 
  ๘) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๔.๔.๑๐  งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาสู่การเรียนรู้ 
   ๑. นายไตรรัตน์  เชื้อทองพิทักษ์  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
   ๒. ว่าที่ร้อยตรีวชิระวิชญ์  โกศลศิรศักดิ์ ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
   ๓. นางสาวภรพรรณกรณ์  ศิริพัชรโชติ ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
   ๔. นางพัชรสุดา  อ่างมณี  ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
   ๕. นายดุริยางค์  ก้อนค า  ครูพนักงานราชการ  เจ้าหน้าที่ 
   ๖. นางกนกวรรณ  ก้อนค า  ครูพนักงานราชการ  เจ้าหน้าที่ 
   ๗. นายชัยชนะ  โสภา  ครูพนักงานราชการ  เจ้าหน้าที่ 
   ๘. นายศุภโชค  มาศกุล   ครูอัตราจ้าง   เจ้าหน้าที่  
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
    ๑) วางแผนการด าเนินงานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาสู่การเรียนรู้  
 ๒) จดัท าทะเบียนวัสดุ-ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เสริม สัญญาณอินเตอร์เน็ตให้เป็นปัจจุบันและ 
        รายงานพัสดุประจ าปี 
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 ๓) พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยี  Internet  ให้สามารถใช้งาน และใช้ในการเรียนรู้ได้   
 ๔) จัดหาและบริการงานคอมพิวเตอร์เครือข่ายอินเตอร์เน็ตระบบDLTV/DLIT การสอนออนไลน์และใช้สื่อ 
       เพ่ือการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเพียงพอ 
 ๕) พัฒนาและส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
 ๖) พัฒนาสื่อและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 ๗) ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องใช้และเครื่องอ านวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีและสัญญาณอินเตอร์เน็ต ให้ใช้    
        การได้อย่างมีคุณภาพ 
 ๘) สนับสนุนการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 ๙) สรุป รายงานผลประเมินผลการด าเนินงานประจ าภาคเรียน และประจ าปี 
 ๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๔.๔.๑๑  งานพัฒนาการเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี ๒๑  
   ๑. นางสาววิรยา  แก่นค า  ครูช านาญการ  หัวหน้างาน  

๒. นางพัชรสุดา  อ่างมณี  ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
    ๓. นางสาวภรพรรณกรณ์   ศิริพัชรโชติ ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
   ๔. นางสาวศิวัชญา  มั่นธรรม  ครูช านาญการ  เจ้าหน้าที่ 
   ๕. นางสาวอรศิริ  ผิวจันทร์  คร ู  เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ  

๑) วางแผนการด าเนินงานพัฒนาการเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี ๒๑ 
๒) การด าเนินการจัดการเรียนรู้สู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (๓R๘C) การเรียนเชิงรุก (Active Learning)      

บูรณาการงานโรงเรียนมาตรฐานสากล (KTRR Model) โดยการเรียนรู้ร่วมกันในทางวิชาชีพ ในทุก
รายวิชาและทุกระดับชั้น ประเมินผล และรายงานผล น าผลที่ได้ไปปรับปรุง 

 ๓) ส่งเสริมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC: Professional Learning Community) ให้กับครู       
        และบุคลากรทางการศึกษา ติดตาม รวบรวม สรุปผลเพื่อเชื่อมโยงวิทยฐานะตามเกณฑ์วิทยฐานะ ว.๒๑   
  ๔) ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ พัฒนาวิชาชีพครู สู่การมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์วิทยฐานะ  
        ว.๒๑ และการเลื่อนเงินเดือนแบบใหม่  
  ๕) ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อนการเรียนรู้แนวใหม่ในศตวรรษท่ี ๒๑ การเรียนเชิงรุก     
        (Active Learning) การน านโยบายสู่การปฏิบัติ อาทิ โรงเรียนคุณภาพ สสวท. เพ่ือเป็นผู้น าด้านการ 
        จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) และอ่ืน ๆ สู่การน าสู่การปฏิบัติในการ 
        จัดการเรียนรู้ 
 ๖) สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนก่อนปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน 

๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๔.๔.๑๒ งานการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๑. นางสาวศิวัชญา  มั่นธรรม      ครูช านาญการ   หัวหน้างาน 
    ๒. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯทุกคน  เจ้าหน้าที่  
    ๓. นางชิสามาตา  กัณหา  คร ู  เจ้าหน้าที่  
หน้าที่และความรับผิดชอบ   
 ๑) วางแผนการด าเนินงานการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒) ศึกษาเอกสารการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓) วางแผนพัฒนาและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลัก 
        ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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๔) ติดตามและตรวจสอบครูผู้สอนเกี่ยวกับการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
    พอเพียงการบูรณาการบัญชีครัวเรียน และน าแผนการจัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียน 

 ๕) สรุปรายงานผลการพัฒนาจัดท ารูปเล่มเพ่ือเตรียมการประเมิน 
 ๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๔.๔.๑๓  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   ๑. นายชยพล  ค าสิงห์  ครชู านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
   ๒. นางสาววิรยา แก่นค า  ครูช านาญการ  เจ้าหน้าที่ 
   ๓. นางสุธาทิพย์  แสงงาม  ครูช านาญการ  เจ้าหน้าที่ 
   ๔. นายไพโรจน์  เทียบคุณ  ครูผู้ช่วย  เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ   
 ๑) เสนอโครงการ วางแผน และด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน   

๒) รวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ ข้อมูลพรรณไม้ และการเก็บรักษา เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษาและเผยแพร่สู่
ภายนอก 
๓) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความรัก และเห็นคุณค่าของพืชพรรณและ
ทรัพยากร 
๔) สรุปและรายงานผลการด าเนินการเป็นระยะให้โรงเรียนรับทราบต่อไป 
๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ๔.๔.๑๔  งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
   ๑. นางพัชรสุดา  อ่างมณี  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
    ๒. นางสาวภรพรรณกรณ์   ศิริพัชรโชติ ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
    ๓. นางปวีณา  สุร าไพ  ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
    ๔. นางนิออนด์  รอบคอบ  ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ  
 ๑) วางแผนการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 ๒) จัดท าแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
 ๓) พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพด้วยระบบ TOA  
 ๔) พัฒนาครูให้มีความพร้อมในด าเนินงานตามระบบบริหารจัดการคุณภาพตามระบบ TQA 
 ๕) จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
 ๖) จัดท าสาระรายวิชาเพ่ิมเติมและรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
     ๗) พัฒนาครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
     ๘) วิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วม 
     ๙) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ การด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
     ๑๐) ประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
     ๑๑) รวบรวมข้อมูล ปัญหา อุปสรรค การด าเนินงาน 
     ๑๒) ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ๑๓) สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนก่อนปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน 

๑๔) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
  ๔.๔.๑๕  งานโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
     ๑.  นางศิริวรรณ  สาธุพันธ ์  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
    ๒.  นางสมใจ  ค าศรี  ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่  
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   ๓. นายวีระชัย  พละศักดิ์  ครูช านาญการพิเศษ    เจ้าหน้าที่ 
   ๔. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร  ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่   
       ๕. นางเรณู  ค าวงศ ์  ครูช านาญการพิเศษ    เจ้าหน้าที่ 
   ๖. นายณฤภง  ศรีละพล               ครูช านาญการพิเศษ           เจ้าหน้าที่  
   ๗. นายสุพัฒน์  บุญน า  คร ู  เจ้าหน้าที่ 
   ๘. นางณัฐกฤตา  แก้วโบราณ  ครูช านาญการพิเศษ           เจ้าหน้าที่ 
   ๙. นายศักดนัย  สืบเสน  ครูช านาญการพิเศษ            เจ้าหน้าที่ 
   ๑๐. นายทศพล  ศรีนวล  ครูช านาญการ            เจ้าหน้าที่ 
   ๑๑. นายสมศักดิ์  นาเรือง  ครูช านาญการพิเศษ           เจ้าหน้าที่ 
   ๑๒. นายแสงทอง  บริสาร  ครูช านาญการพิเศษ            เจ้าหน้าที่ 
   ๑๓. นางจรรยา  เลิศล้ า  ครูช านาญการพิเศษ            เจ้าหน้าที่ 
   ๑๔. นางอุดมพร  ศรีส าอางค์  ครูช านาญการพิเศษ            เจ้าหน้าที่ 
   ๑๕. นายอัครพงศ์  ณรงค์ชัย  ครูช านาญการพิเศษ            เจ้าหน้าที่ 
   ๑๖. นางนุสรา  เงานอ  ครูอัตราจ้าง             เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๑) วางแผนการด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
 ๒) จัดท าแผนกลยุทธ์ งานโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
 ๓) ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพ่ือพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
 ๔) รายงาน ก ากับ ติดตาม งานโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบต่อไป 
 ๕) สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนก่อนปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน 
 ๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๔.๔.๑๖ งานศูนย์คณิตศาสตร์ 
     ๑. นางณัฐกฤตา  แก้วโบราณ  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
     ๒. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุกคน  เจ้าหน้าที่  
   ๓. นายก่อโชค   ต่อนค าสนธิ์  คร ู  เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   ๑) วางแผนการด าเนินงานศูนย์คณิตศาสตร์ 
 ๒) จัดท าแผนกลยุทธ์ โครงการเพื่อพัฒนาศูนย์คณิตศาสตร์ 
 ๓) ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
 ๔) พัฒนาครูผู้สอนทุกโรงเรียนในสังกัดศูนย์เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 ๕) ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบต่อไป 
 ๖) สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนก่อนปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน 
 ๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๔.๔.๑๗ งานศูนย์หุ่นยนต์ 
     ๑. นายเฉลิม  บัวสิงห ์    ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
     ๒. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกคน   เจ้าหน้าที่ 
     ๓. นางนิออนด์  รอบคอบ  ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๑) วางแผนการด าเนินงานศูนย์หุ่นยนต์ 
    ๒) จัดท าแผนกลยุทธ์ โครงการเพื่อพัฒนาศูนย์หุ่นยนต์ 
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 ๓) ประสานงานเครือข่ายการศึกษาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหุ่นยนต์ 
 ๔) พัฒนาครูผู้สอนเพ่ือการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
 ๕) ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบต่อไป 
 ๖) สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนก่อนปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน 
 ๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๔.๔.๑๘  งานนิเทศภายใน  
     ๑. นางศิริวรรณ  สาธุพันธ์ ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
   ๒. หัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   เจ้าหน้าที่ 
     ๓. นางนุสรา  เงานอ ครูอัตราจ้าง  เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

๑) วางแผนการด าเนินงานนิเทศภายใน 
๒) วิเคราะห์ข้อมูลและนโยบาย  เพื่อวางแผนก าหนดรูปแบบกิจกรรมในการนิเทศครูผู้สอนในกลุ่มสาระ     
    การเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมาย 

 ๓) ก าหนดปฏิทินในการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๔) ด าเนินการนิเทศตามปฏิทินที่ก าหนด 
 ๕) เก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินผลการด าเนินงาน และความพึงพอใจผู้เกี่ยวข้อง 
 ๖) วิเคราะห์ข้อมูล รายงานผลการนิเทศให้ผู้บริหารและหน่วยงานต้นสังกัดต่อไป 
 ๗) สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนก่อนปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน 
 ๘) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๔.๔.๑๙ งานวิจัยและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา 
   ๑. นางสาวภรพรรณกรณ์  ศิริพัชรโชติ  ครูช านาญการพิเศษ  หวัหน้างาน 
   ๒. นางพัชรสุดา  อ่างมณี ครูช านาญการพิเศษ        เจ้าหน้าที่ 
   ๓. นางสาววิรยา  แก่นค า ครูช านาญการ  เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

๑) ก าหนดเป้าหมายและกลวิธีในการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
๒) สนับสนุนและพัฒนาให้เกิดการวิจัยที่เหมาะสมในสถานศึกษาและการขยายผลการน าไปใช้ประโยชน์ 
๓) วางแผนการด าเนินงานและประเมินผลการด าเนินงานพัฒนาระบบวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน  
    สถานศึกษา 
๔) วิจัยและพัฒนา และประเมินผลการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ สสวท. เพ่ือเป็นผู้น าด้านการจัดการ 
     เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี การเรียนรู้แนวใหม่ SMT สะเต็มศึกษา  
     ( STEM/STEAM ) และอ่ืนๆ สู่การน าสู่การปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้ 
๕) ติดตาม ประเมินผล สรุปเป็นสารสนเทศ และรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบต่อไป 

 ๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
   ๔.๔.๒๐  งานสหวิทยาเขตกันทรารมย์ 
   ๑. นางศิริวรรณ  สาธุพันธ์ ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
    ๒. นางสาวอ าภา  จันทร์ผาย              ครู                              เจ้าหน้าที่ 
       ๓. นางสาวปรีดา จริยานพิวาทย์ ครูพนักงานราชการ     เจ้าหน้าที่ 
   ๔. นางนุสรา  เงานอ ครูอัตราจ้าง  เจ้าหน้าที่ 
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หน้าที่และความรับผิดชอบ   
๑) ด าเนินงานจัดท าแผนงานและโครงการตามที่คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตได้มีการประชุมและ   

อนุมัติงบประมาณตามแผนการพัฒนาและยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ๒) ประสานงานเกี่ยวกับงานสารบรรณให้ทุกโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตกันทรารมย์รับทราบ 
 ๓) ประสานงานและด าเนินการจัดอบรม ประชุม คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตกันทรารมย์ 
 ๔) รวบรวมสรุปและรายงานผลการด าเนินงานเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนก่อนปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน 
 ๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๔.๔.๒๑  คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายวิชาการ 
   ๑. นายอัครเจตน์  สีหะวงษ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ      ประธานกรรมการ 
   ๒. นางเรณู  ค าวงศ ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ     รองประธานกรรมการ 
   ๓. นายสมพงษ์  ละชั่ว หัวหน้างานวัดและประเมินผลการเรียนรู้  กรรมการ 
   ๔. นางนุชรี  เชื้อทองพิทักษ์ หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ  กรรมการ 
   ๕. นางนฤมล  สินธุรัตน์ หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน        กรรมการ 
   ๖. นางรัตติญากรณ์  ทุมแถวหนองคาย เจ้าหน้าท่ีงานพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา     กรรมการ 
   ๗. นางสาวศิวัชญา  มั่นธรรม หัวหน้างานการจัดการเรียนรู้ตาม      
      หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   กรรมการ 
   ๘. นางสาววิรยา  แก่นค า หัวหน้างานพัฒนาการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ กรรมการ 
   ๙. นางสาวอรศิริ  ผิวจันทร ์ เจ้าหน้าทีง่านวัดและประเมินผลการเรียนรู้ กรรมการ 
   ๑๐. นางศิริวรรณ  สาธุพันธ ์ หัวหน้างานนิเทศภายใน         กรรมการและเลขานุการ 
   ๑๑. นางสาวปรีดา จริยานพิวาทย์ เจ้าหน้าที่งานทะเบียนนักเรียน     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ  
  ๑) วางแผนการด าเนินงานประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายวิชาการ 

๒) จัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานวิชาการเม่ือสิ้นภาคเรียน ในระดับหน่วยงานย่อยภายในโรงเรียน 
    โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 ๓) ออกแบบและประเมินผลการปฏิบัติงานวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๔) วิเคราะห์ผลการประเมินบุคลากรและการด าเนินงานวิชาการ 
 ๕) น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการพิจารณาความดีความชอบและพัฒนาการด าเนินงานวิชาการ 
 ๖) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนก่อนปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน 
 ๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืนๆ  
 ๕.๑  นายอัครเจตน์  สีหะวงษ์  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการแจ้งในที่ประชุม  ดังนี้ 
  ๕.๑.๑  เรื่องรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ของโรงเรียนกันทรารมณ์ ใช้รูปแบบที่  ๕  การ
สลับกลุ่มนักเรียนมาเรียนโดยเป็นกลุ่ม ๒  กลุ่ม โดยเลขที่คี่มาเรียนในสัปดาห์แรกเลขที่คู่เรียนออนไลน์ที่บ้าน
และเลขท่ีคู่มาเรียนในสัปดาห์ที่สองเลขที่ค่ีเรียนออนไลน์ที่บ้านสลับกันไป 
  ๕.๑.๒  โรงเรียนเปิดท าการเรียนการสอนภาคเรียนที่  ๑  ในวันที่  ๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๓และปิด
ภาคเรียนในวันที่  ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓   เปิดท าการเรียนการสอนภาคเรียนที่  ๒  ในวันที่  ๑ ธันวาคม  
๒๕๖๓  และปิดภาคเรียนในวันที่  ๑๐  เมษายน  ๒๕๖๔  
  ๕.๑.๓  ขอความยืดหยุ่นด้านการวัดผลและการให้ความส าคัญกับการเว้นระยะห่างแต่ละบุคคลการ
เตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด  ๑๙ 
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มติที่ประชุม    รับทราบ    

ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๑๐  น. 

 

                                              

   (นางสาวลิขิต  ศิริบูรณ์)                (นายพิวัฒน์  ศรเพ็ชร)                        (นายนริศ  อัมภรัตน์) 
ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล      ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ 
                ผู้ตรวจรายงานการประชุม            ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 


