
 
 
 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย  ลพบุรี 
ที ่ ๓๖๘/256๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติหน้ำที่ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย ลพบุรี  

ประจ ำภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
------------------------------------------- 

            ตำมที่ โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย ลพบุรี  ด ำเนินกำรมอบหมำยงำน                      
ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของโรงเรียนฯ ประจ ำภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
และมีประสิทธิภำพ อำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร มำตรำ ๓๙ แห่ง
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๓) และ มำตรำ ๒๗ 
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พ.ศ. ๒๕๔๗ มำตรำ ๓๙ (๑)                         
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๖ ค ำสั่ง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน ที่  ๑๖๒๖/๒๕๕๑ เรื่อง กำรมอบอ ำนำจกำรปฏิบัติรำชกำรแทนเกี่ยวกับพนักงำนรำชกำร                        
ลงวันที่ ๒๒ ธันวำคม ๒๕๕๑ จึงแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติหน้ำที่ตำมโครงสร้ำง              
กำรบริหำรงำนของโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย ลพบุรี ประจ ำภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔
ดังนี้ 
 

๑. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
๑.๑. ดร.สมิง   กุลธี  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
1.2 ว่ำที่ ร.ต.ธิติฏฐว์ัฒน์   เอมสถิตย์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
๑.๓. นำยวฒันกรณ์    จิวำลักษณ์  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 

 ๑.๔. นำยนฏกร    บุญล้อม  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
1.๕. นำงสำวกำญจน์สุดำ เรียงผำ   รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกลุ่มบริหำรงำนแผน 

   และงบประมำณ 
หน้าที่  

 ๑. วำงแผนพัฒนำโรงเรียน 
 ๒. ประสำนงำนกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ และส่งเสริมคุณภำพกำรบริหำร 
 ๓. ประสำนกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มบริหำรให้เกิดประสิทธิภำพตำมเป้ำหมำย 
 ๔. นิเทศ  ติดตำม  ตรวจสอบ  และพัฒนำกำรปฏิบัติงำนตำมปฏิทินของโรงเรียน 
 ๕. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริหำร 
 ๖. เป็นคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 
 ๗. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมำย 

 
 
 
 
 
 
 

  
//๒. กลุ่มบริหาร...    

 … 
… 

 

 



๒ 
 
๒. กลุ่มบริหารวิชาการ 
       ว่ำที่ ร.ต. ธิติฏฐว์ัฒน์  เอมสถิตย์   รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
        หน้าที่ 

1. เป็นที่ปรึกษำของผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเกี่ยวกับงำนวิชำกำรของโรงเรียน 
2. เป็นประธำนกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
3. เป็นที่ปรึกษำ แนะน ำ ช่วยเหลือ ในกำรบริหำรงำนกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
4. วำงแผนงำนด้ำนวิชำกำร ในด้ำนกำรจัดท ำแผนงำน โครงกำร ปฏิทินปฏิบัติงำน กำรท ำระเบียบ

และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำรของโรงเรียน รวมทั้งกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
ของกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

5. พัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส ำคัญ กำรจัดตำรำงเรียนตำรำงสอน กำรจัดครู
เข้ำสอนในชั้นต่ำง ๆ ให้ตรงตำมวำงแผนงำนด้ำนวิชำกำร ในด้ำนกำรจัดท ำแผนงำน โครงกำร
ปฏิทินปฏิบัติงำน กำรท ำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ 
รวมทั้งกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

6. พัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส ำคัญ กำรจัดตำรำงเรียนตำรำงสอน กำรจัดครู
เข้ำสอนในชั้นต่ำง ๆ ให้ตรงตำมแผนกำรเรียน และเป้ำหมำยของหลักสูตร 

7. วำงแผนด ำเนินกำรจัดท ำ และพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ รวมทั้งกำรพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่น 
8. กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ แผนกำรวัดและประเมินผลและกำรด ำเนินกำรเทียบโอนผลกำรเรียน 
9. ส่งเสริมและพัฒนำกระบวนกำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
10. กำรพัฒนำและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ กำรใช้เทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ รวมทั้งกำรพิจำรณำ   

  คัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถำนศึกษำ 
11. ส่งเสริมและพัฒนำกระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำ กำรแนะแนวกำรศึกษำ ระบบประกันคุณภำพ  

  กำรศึกษำภำยใน และมำตรฐำนกำรศึกษำ รวมทั้งกำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่ม 
  บริหำรวิชำกำร 

12. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนำและสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร รวมทั้งกำรประสำน 
  ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำวิชำกำรกับสถำนศึกษำและหน่วยงำนต่ำง ๆ  

13. ส่งเสริมและสนับสนุนงำนวิชำกำร แก่ บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงำน สถำนประกอบกำร 
  และสถำบันอื่นที่จัดกำรศึกษำ 

14. ระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนเพื่อพัฒนำกำรศึกษำ รวมทั้งกองทุนเพ่ือกำรศึกษำ 
15. พัฒนำระบบเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศและกำรประสำนงำนพัฒนำเครือข่ำยกำรศึกษำทั้ง 

  ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 
16. วำงแผนกำรรับนักเรียน  และกำรจัดท ำทะเบียนส ำมะโนผู้เรียน 
17. จัดศึกษำดูงำนส ำหรับครูและนักเรียน 
18. ประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
19. น ำเสนอพิจำรณำควำมดีควำมชอบของครูในสำยงำนของกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
20. วำงแผนจัดสรรงบประมำณของกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
21. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่โรงเรียนได้มอบหมำย 

 

 
 

//๑) ดร.วสัน...    
 … 

… 



๓ 
 
 ๑) ดร.วสัน     ปุ่นผล  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
 2) นำงสำวอุษำ  สัตย์ซื่อ  รองหัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
       หน้าที ่

๑. เป็นคณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
2. เป็นที่ปรึกษำ แนะน ำ ช่วยเหลือ ในกำรบริหำรงำนในกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 3.   ก ำกับติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกำรนิเทศ 
4. ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้องเพ่ือพัฒนำครูและนักเรียนทำงด้ำนวิชำกำรให้ทัน 

 ต่อควำมเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน 
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้มีโอกำสเข้ำรับกำรอบรมทำงวิชำกำรโดยทั่วถึงทุกกลุ่มสำระ 
     กำรเรียนรู้และทุกคน 
6. จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรปฏิบัติงำน โครงกำร กิจกรรม และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
     ในกลุ่มบริหำรวิชำกำรเพ่ือปรับปรุงพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น 
7. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่โรงเรียนได้มอบหมำย 

 

 คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ 
1) ว่ำที่ ร.ต.ธิติฏฐ์วัฒน์  เอมสถิตย์ รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร ประธำนกรรมกำร 
2) นำยวสัน ปุ่นผล หัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร/หัวหน้ำหลักสูตร รองประธำนกรรมกำร 
3) นำงสำวอุษำ สัตย์ซื่อ รองหัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร กรรมกำร 
   และหัวหน้ำทะเบียนและวัดผล 
4) นำงเสำวณ ี ณัฏฐประเสริฐ หัวหน้ำงำนนิเทศกำรศึกษำ กรรมกำร 
   และหัวหน้ำสำขำโลกศำสตร์และภูมิศำสตร์ 
5) นำงสำวสุชำดำ ฉำยสกุล หัวหน้ำงำนจัดกำรเรียนกำรสอน กรรมกำร 
6) นำยนิธิทัศน์ อักษร หัวหน้ำงำนสำรสนเทศ กรรมกำร 
   และหัวหน้ำสำขำฟิสิกส์และดำรำศำสตร์ 
7) นำงสำวนิภำพร กำบทอง หัวหน้ำสำขำวิทยำศำสตร์มัธยมศึกษำตอนต้น      กรรมกำร 
8) นำงสำวปรำรถนำ  พิศพันธ์ หัวหน้ำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ กรรมกำร 
9) นำงภคพร บัวทอง หัวหน้ำงำนรับนักเรียนหัวหน้ำสำขำเคม ี กรรมกำร 
10) นำงพรสุดำ วีระเดชชูชีพ หัวหน้ำงำนแนะแนว กรรมกำร 
11) นำงสำวบุษกร เขียวมั่น หัวหน้ำหอสมุดและศูนยว์ิทยบริกำร กรรมกำร 
12) นำงสำวเบญญพร พัฒน์เจริญ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรศูนยเ์รียนวิทยำศำสตร์ กรรมกำร 
   และเทคโนโลยี 
13) นำงสำววัชรี จันทร์เผือก หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ กรรมกำร 
14) นำงสำวกัญญำรัตน์  บุญไชย หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย กรรมกำร 
15) นำงกัลยำ ปัญญำ หวัหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ กรรมกำร 
   ศำสนำและวัฒนธรรม 
16) นำงปัณณภรณ์ ปำนสรวง หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ กรรมกำร 
17) นำยโสภณ กล่อมเกลี้ยง หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ กรรมกำร 
18) นำยพิพัฒน์พงษ์ ตำทอง หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ กรรมกำร 

  
//19) นำยชวลิต...    

 … 
… 



๔ 
 

19) นำยชวลิต สกุลทอง หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ กรรมกำร  
   และพลศึกษำ 
20) นำงรัฐพร กลิ่นบรรทม หัวหน้ำสำขำชีววิทยำ กรรมกำร 
21) นำงสำวอุษณีย์ น้อยศรี หัวหน้ำสำขำคอมพิวเตอร์ กรรมกำร 
22) นำงจิรภำ พลอยบุตร หัวหน้ำสำขำภำษำญี่ปุ่น กรรมกำร 
23) นำงสำววันเพ็ญ ทีฆำวงค์ หัวหน้ำส ำนักงำนกลุ่มบริหำรวิชำกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
24) นำงสำวนริศรำ มีส ำรำญ รองหัวหน้ำส ำนักงำนกลุ่มบริหำรวิชำกำร กรรมกำร 
   หัวหน้ำงำนส่งเสริมและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ และผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   ของโรงเรียน และหัวหน้ำกิจกรรมชุมนุม/ 
   เลขำนุกำรวิชำกำร 
25) นำยสุกฤษฏิ์  เฟ้นดี้ งำนส ำนักงำนกลุ่มบริหำรวิชำกำร/ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   หัวหน้ำงำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  
26) นำงสำวอัชพร เมำะรำษี งำนส ำนักงำนกลุ่มบริหำรวิชำกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
27) นำงสำวสตรีรัตน์ สนธิบ่ำย เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนกลุ่มบริหำรวิชำกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
       

๒.1. งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
      ๑) ดร.วสัน  ปุ่นผล  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
      ๒) นำงสำวสชุำดำ ฉำยสกุล  กรรมกำรผู้ช่วยเลขำนุกำร 
         หน้าที่  

๑. ศึกษำ วิเครำะห์เอกสำรหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑  
   หลักสูตรโรงเรียนวิทยำศำสตร์ภูมิภำค และข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับสภำพและควำมต้องกำร 
   ของสังคมชุมชนและท้องถิ่น 
๒.ประสำนงำนและจัดท ำโครงสร้ำงของหลักสูตรสถำนศึกษำ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำง 

กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๖๑ และวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย คุณลักษณะอันพึง  
ประสงค์ของหลักสูตรโรงเรียนวิทยำศำสตร์ภูมิภำค 

       ๓. ประสำนงำนและจัดท ำหลักสูตรร่วมกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ และกลุ่มโรงเรียนวิทยำศำสตร์ 
 จุฬำภรณรำชวิทยำลัย 

       ๔. ก ำกับ ติดตำมผลกำรใช้หลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนวิทยำศำสตร์ภูมิภำค 
 ๕. ประชำสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนวิทยำศำสตร์ภูมิภำคให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้รับทรำบ 
 ๖. ประสำนงำน และด ำเนินกำรจัดท ำตำรำงสอน 

         ๗. จัดให้นักเรียนได้เลือกเรียนวิชำเพ่ิมเติมตำมควำมถนัดและควำมสนใจ 
 ๘. ดูแลกำรจัดท ำเอกสำร หลักฐำน ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู เช่น แผนกำรจัดกำรเรียนรู้  

บันทึกหลังสอน นวัตกรรมที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
๙. ดูแลให้ครูเข้ำสอนตำมตำรำงสอน ตลอดจนติดตำมให้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำง ๆตรวจสอบ 
    กำรเข้ำสอนของครูผู้สอน 
๑๐. ประสำนงำนกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ด ำเนินกำรจัดสอนแทนเมื่อมีครูลำ หรือไปรำชกำร 

  ๑๑. ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ของครูและนักเรียนใน 
        กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ 

 

//๑๒. จัดท ำโครงกำร...    
 … 

… 



๕ 
 
         ๑๒. จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมและปฏิทินและสรุปผลกำรปฏิบัติงำนของงำนหลักสูตรกำรจัดกำรเรียน 
               กำรสอนและวิจัยกำรศึกษำ 
         ๑๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

   คณะกรรมการงานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
๑. ดร.วสัน    ปุ่นผล  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวสุชำดำ   ฉำยสกุล  รองประธำนกรรมกำร 
3. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสำระฯ กรรมกำร 
4. หัวหน้ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน/หัวหน้ำสำขำวิชำ กรรมกำร 
5. นำงสำวอมรรัตน์   อ้วนไตร  กรรมกำร 
6. นำงสำวนริศรำ   มีส ำรำญ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
7. นำยสุกฤษฏิ์    เฟ้นดี้  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
8. นำยพนำ    สำระยำม  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

       หน้าที่ 
๑. ประสำนงำนกับหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้/สำขำวิชำในกำรจัดอัตรำก ำลังเพ่ือน ำมำจัด    
    ตำรำงสอน 
๒. ประสำนงำน จัดท ำตำรำงสอนทุกภำคเรียน และรวบรวมตำรำงสอนของครู  ตำรำงกำรใช้    
     ห้องเรียน และตำรำงเรียนของนักเรียนให้มีควำมถูกต้อง เหมำะสม 
๓.  จัดให้นักเรียนได้เลือกเรียนวิชำเพ่ิมเติมตำมควำมถนัดและควำมสนใจ 
๔.  ให้ค ำแนะน ำในกำรท ำเอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอนของครู เช่น แผนกำรจัดกำรเรียนรู้  
     บันทึกหลังสอน นวัตกรรมที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรท ำวิจัยในชั้นเรียน 
5.  สรุป รวบรวมผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรสอนแทน และกำรท ำวิจัยในชั้นเรียนของครู 
6. ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ของนักเรียน เช่น กิจกรรมคลินิกวิชำกำร  
    ค่ำยวิชำกำรกำร กำรสอนเสริมนักเรียน ม.๓ , ม.๖ เพ่ือเตรียมพร้อมในกำรสอบ O–NET   
7. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้เข้ำรับกำรอบรม เพ่ือพัฒนำควำมรู้ และน ำมำใช้ในกำรจัด 

 กำรเรียนกำรสอนและกำรท ำวิจัยในชั้นเรียน ให้เกิดประสิทธิภำพมำกที่สุด 
8. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

๒.2. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
      ๑) นำยสุกฤษฏิ์  เฟ้นดี้   หัวหน้ำงำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
      ๒) นำงพรสุดำ  วีระเดชชูชีพ  รองหัวหน้ำงำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
         หน้าที่ 

๑. ประสำนงำนในกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ของกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน และดูแลด ำเนิน 
    กิจกรรมให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโรงเรียนวิทยำศำสตร์ 
    ภูมิภำค 

          ๒. ให้ค ำปรึกษำและร่วมมือในกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
              ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

๓. จัดท ำ โครงกำร/กิจกรรมและปฏิทินและสรุปผลกำรปฏิบัติงำนของงำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
๔. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

//คณะกรรมกำร...    
 … 

… 



๖ 
 
 คณะกรรมการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  กิจกรรมแนะแนว 

๑. นำงเสำวณี     ณัฎฐประเสริฐ    ประธำนกรรมกำร 
    (กิจกรรมศึกษำดูงำนนอกสถำนที่) 
2. ดร.วสัน  ปุ่นผล     รองประธำนกรรมกำร 
   (กิจกรรมฟังบรรยำย/หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ) 
3. นำงสำวกัญญำรัตน์  บุญไชย     กรรมกำร 
    (กิจกรรมอ่ำนหนังสือจำกรำยกำรที่โรงเรียนก ำหนดให้) 
4. นำงพรสุดำ  วีระเดชชูชีพ    กรรมกำร 
    (กิจกรรมพบครูที่ปรึกษำ) 

 กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ดร.วสัน  ปุ่นผล     กรรมกำร 
   (กิจกรรมค่ำยวิชำกำร) 
2. นำงกัลยำ  ปัญญำ     กรรมกำร 
   (กิจกรรมค่ำยปฏิบัติธรรม) 
3. นำงสำวนริศรำ มีส ำรำญ    กรรมกำร 
    (กิจกรรมชุมนุม) 
4. นำงปัณณภรณ์ ปำนสรวง    กรรมกำร 
    (กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนำรี) 
5. นำยธนัญชัย  ข ำปำน     กรรมกำร 
    (กิจกรรมกำรออกก ำลังกำยและเล่นกีฬำ) 

 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
๑. ว่ำที่ ร.ต.ธิติฎฐว์ัฒน์   เอมสถิตย์    กรรมกำร 
2. นำยธนัญชัย   ข ำปำน     กรรมกำร 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
  1. นำงสำวณัฐนันท ์ ค ำวิชิต     กรรมกำร 
      (กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ต่อโรงเรียน 
       ชุมชน และสังคม) 
  2. นำงสำวอรกัญญำ แก้วตระกูล    กรรมกำร 
      (กิจกรรมกำรน ำควำมรู้ไปใช้บริกำรสังคม) 

 กิจกรรมพัฒนาจิตส านึกความเป็นไทยและความเป็นประชาธิปไตย 
  ๑. นำงกัลยำ  ปัญญำ     กรรมกำร 
      (กิจกรรมควำมภูมิใจในควำมเป็นไทยและกำรปลูกฝังควำมรักชำติ) 
  2. นำงสำวณัฐนันท ์ ค ำวิชิต     กรรมกำร 
      (กิจกรรมกำรปลูกฝังควำมเป็นประชำธิปไตย) 
  3. นำยพิพัฒน์พงษ์      ตำทอง     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
      (กิจกรรมร ำไทยหรือนำฏศิลป์พื้นบ้ำนและดนตรีไทย)  

  

//4. นำยสิปปวิชญ์...    
 … 

… 



๗ 
 

 4. นำยสิปปวิชญ์ นำกรณ์     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 5. นำงสำวโสภำพรรณ พลพงษ์     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
     (กิจกรรมร ำไทยหรือนำฏศิลป์ ดนตรี หรือดนตรีพ้ืนบ้ำน) 

 หน้าที ่
   ๑. วำงแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนให้ถูกต้อง เหมำะสม และสอดคล้องเป้ำหมำย 
                      ของหลักสูตรโรงเรียนวิทยำศำสตร์ภูมิภำค 
 ๒. รับผิดชอบกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนตำมท่ีได้รับมอบหมำยร่วมกับผู้สอน 
 ๓. รับผิดชอบกำรจัดท ำเอกสำรประเมิน ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมระเบียบ 
 ๔. สรุปรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนเป็นลำยลักษณ์อักษร 
 ๕. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมำย 
 
 

2.3. งานทะเบียนและวัดผล 
      ๑) นำงสำวอุษำ  สัตย์ซื่อ      หัวหน้ำงำนทะเบียนและวัดผล 
      ๒) นำงสำวสุกัญญำ  เขียวทอง    รองหัวหน้ำงำนทะเบียนและวัดผล 
         หน้าที่ 

๑. ประสำนงำนวำงแผน ด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำร หลักฐำนเกี่ยวกับทะเบียนและวัดผล 
๒. จัดท ำ โครงกำร/กิจกรรมปฏิทินและสรุปผลกำรปฏิบัติงำนของงำนทะเบียนและวัดผล 
๓. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการงานทะเบียนและวัดผล 
    ๑. นำงสำวอุษำ  สัตย์ซื่อ   ประธำนกรรมกำร 
    ๒. นำงสำวสุกัญญำ    เขียวทอง  รองประธำนกรรมกำร 
    ๓. นำงสำวเบญญพร พัฒน์เจริญ  กรรมกำร 
    4. นำงสำวอัชพร  เมำะรำศี  กรรมกำร 
    5. นำงสำวสตรีรัตน ์ สนธิบ่ำย  กรรมกำร 
    6. นำยสุกฤษฏิ์  เฟ้นดี้   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่ 
1. จัดท ำโครงกำร กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงำนของงำนทะเบียนและวัดผล 
2. ก ำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรวัดผลและประเมินผลของสถำนศึกษำ 
3. ให้ควำมรู้เกี่ยวกับงำนวัดผลและประเมินผลกำรเรียนแก่ครู นักเรียน และผู้ปกครอง 
4. พัฒนำเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้มำตรฐำน 
5. ประสำนงำนจัดท ำ จัดเก็บข้อสอบ และด ำเนินกำรในกำรจัดสอบให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำ

ด้วยกำรวัดผลและประเมินผลทำงกำรศึกษำ 
6. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนวัดผลและประเมินผลกำรเรียนตำมระเบียบว่ำด้วยกำรวัดผล

ประเมินผลกำรเรียนและตำมแนวปฏิบัติของสถำนศึกษำ 
7. จัดท ำตำรำงสอบระหว่ำงภำค ปลำยภำคเรียนและตำรำงกำรสอบแก้ตัว 
8. ส ำรวจรำยชื่อนักเรียนที่มีเวลำเรียนไม่ครบเสนอต่อผู้บริหำรสถำนศึกษำ และประกำศ

รำยชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิสอบ 
9. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับนักเรียนที่ไม่มีสิทธิสอบ หรือมีผลกำรเรียนไม่ผ่ำนเกณฑ์ 

//10.ตรวจสอบ...    
 … 

… 
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10. ตรวจสอบและรวบรวมแบบบันทึกเวลำเรียนและประเมินผลกำรเรียนของ กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้จัดท ำระบบฐำนข้อมูลกำรวัดผลประเมินผลทำงกำรเรียน 

11. รวบรวมผลกำรเรียนทุกรำยวิชำของนักเรียน และบันทึกผลในแบบรำยงำนกำรพัฒนำ
คุณภำพ ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล (ปพ.๖) 

12. ด ำเนินกำรประกำศผลกำรสอบปลำยภำคและกำรสอบแก้ตัว 
13. ประสำนงำนกับครูที่ปรึกษำในกำรรำยงำนผลกำรเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทรำบ 
14. จัดท ำข้อมูล สถิติ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนแยกตำมระดับชั้นและกลุ่มสำระกำร

เรียนรู้เพื่อเป็นข้อมูลในกำรประชำสัมพันธ์และกำรพัฒนำ 
15. ดูแลและประสำนงำนกับครูผู้สอนและครูที่ปรึกษำในกำรสรุปผลกำรประเมินคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ กำรประเมินกำรอ่ำน กำรคิดวิเครำะห์และเขียนสื่อควำม กำรประเมินกิจกรรม
สำธำรณประโยชน์ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนตำมหลักสูตรโรงเรียนวิทยำศำสตร์ภูมิภำค 

16. จัดท ำหลักฐำนผลกำรเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น และรำยงำนผลกำรเรียนของนักเรียน
ส่งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

17. จัดท ำและตรวจสอบค่ำ GPA และ PR ของนักเรียน 
18. จัดเทียบโอนควำมรู้ ทักษะ ประสบกำรณ ์และผลกำรเรียนจำกสถำนศึกษำอ่ืน ตำมแนวทำง

ที่หน่วยงำนต้นสังกัดก ำหนด 
19. ออกเลขประจ ำตัวนักเรียนที่เข้ำใหม่ 

จัดท ำและรวบรวมข้อมูลประวัตินักเรียน บันทึกข้อมูลประวัติลงโปรแกรม Student 
20. ตรวจสอบคุณวุฒิกำรศึกษำ 
21. จัดท ำสถิติจ ำนวนนักเรียนและกำรจ ำหน่ำยนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
22. จัดท ำทะเบียนรำยชื่อนักเรียนตำมชั้นเรียน ส ำหรับกำรใช้งำนและบริกำรแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
23. จัดท ำแบบฟอร์มและใบค ำร้องในกำรด ำเนินงำนทุกประเภทของงำนทะเบียนนักเรียน 
24. จัดท ำเอกสำรหลักฐำนทำงกำรศึกษำ ระเบียนแสดงผลกำรเรียน (ปพ.๑) ประกำศนียบัตร

ของนักเรียนที่จบกำรศึกษำ (ปพ. ๒) แบบรำยงำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (ปพ.๓) และใบรับรอง
ผลกำรศึกษำ (ปพ.๗) ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

25. ตรวจสอบกำรจบหลักสูตรเพ่ือรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเสนอต่อกลุ่มบริหำร 
26. จัดท ำสำรสนเทศผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) และกำรทดสอบภำยนอก

ต่ำง ๆ 
27. ติดตำมประเมินผล และสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของงำนวัดผลและประเมินผลกำร

เรียน เพ่ือปรับปรุง พัฒนำงำนให้ดีขึ้น 
28. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

  2.4. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
        1) นำงสำวปรำรถนำ             พิศพันธ์ หัวหน้ำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 หน้าที ่

1. เป็นคณะกรรมกำรกำรประกันคุณภำพภำยในและภำยนอกของโรงเรียน 
2. ประสำนงำน จัดท ำ ก ำกับ ติดตำม กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของ

โรงเรียน 
 

//3.ติดตำม...  
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3. ติดตำมกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรควบคุมภำยในและภำยนอก 
4. จัดท ำ โครงกำร/กิจกรรมปฏิทินและสรุปผลกำรปฏิบัติงำนของงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
5. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการงานประกันการศึกษา 
    1. นำงสำวปรำรถนำ  พิศพันธ์   ประธำนกรรมกำร 
         2. นำยสุกฤษฏิ์  เฟ้นดี้   รองประธำนกรรมกำร 
  3. นำงสำวทัศนียำ อ่อยอำรีย์  กรรมกำร 
  4. นำงสำวธิดำ  เพชรคง   กรรมกำร 
  5. นำงสำวอัชพร  เมำะรำษี  กรรมกำร 
  6. นำงสำวธนัชพร โพธิ์เอม   กรรมกำร 
    7. นำงสำวมยุรี  ค้ำหมำก   กรรมกำร 
             ๘. นำงสำวเจษฎำภรณ์ ยวงใย   กรรมกำร 
    9. นำงสำววำทินี  อนุเสฐียร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
                   หน้าที่ 
    ๑. วำงแผนพัฒนำระบบประกันคุณภำพของสถำนศึกษำ 
    ๒. จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับสถำนศึกษำ 
          ๒.๑ ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำระดับสถำนศึกษำ 

      ๒.๒ จัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำน 
                       กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

              ๒.๓ จัดระบบบริหำรและสำรสนเทศ 
          ๒.๔ ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
          ๒.๕ จัดให้มีกำรติดตำม  ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
          ๒.๖ จัดให้มีกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
          ๒.๗ จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพภำยใน 
          ๒.๘ จัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
    ๓. ส่งเสริมกำรพัฒนำครูตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
    ๔. เตรียมกำรรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
    ๕. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมำย 
 

 2.5. งานรับนักเรียน 
       ๑) นำงภคพร     บัวทอง  หัวหน้ำงำนรับนักเรียน 
       ๒) นำงสำวนิภำพร กำบทอง  รองหัวหน้ำงำนรับนักเรียน 

        หน้าที ่ 
๑. ประสำนงำนกำรด ำเนินงำนกำรรับนักเรียนกับกลุ่มโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณ 

รำชวิทยำลัย 
๒. ประสำนงำนกับฝ่ำยบริหำร จัดท ำค ำสั่งคณะกรรมกำรรับนักเรียนในหน้ำที่ต่ำงๆตำมก ำหนด 
๓. ประสำนงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรรับนักเรียนของโรงเรียน 
๔. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรรับนักเรียนของโรงเรียนเพ่ือทรำบข้อมูล และรำยละเอียด 
     กำรรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และ ๔ ของทุกปีกำรศึกษำ 

//๕.จัดท ำโครงกำร...  
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๕. จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมปฏิทินและสรุปผลกำรปฏิบัติงำนของงำนรับนักเรียน 
            ๖. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

        คณะกรรมการงานรับนักเรียน 
1. นำงภคพร  บัวทอง ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวนิภำพร  กำบทอง รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวนฤขวัญ  ศรีเมือง กรรมกำร 
4. นำยคมกริช  เพ็ชรพลอย กรรมกำร 
5. นำงสำววนิดำ  น้อยตั้ง กรรมกำร  
6. นำงสำวธนัชพร  โพธิ์เอม กรรมกำร 
7. นำงสำวมยุรี  ค้ำหมำก กรรมกำร 
8. นำงทณิฒฎำ  เอ้ือสลุง กรรมกำร 
9. นำงสำวเจษฎำภรณ์ ยวงใย กรรมกำร 
10. นำงสำวณัฐนันท์  ค ำวิชิต   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

                 หน้าที่  
 ๑. ก ำหนดโครงสร้ำง แผนกำรรับนักเรียน 
 ๒. ก ำหนดแนวปฏิบัติ ขั้นตอนและวิธีกำรรับนักเรียนของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบำย 

   กำรรับนักเรียนจำกหน่วยงำนต้นสังกัด 
๓. จัดท ำคู่มือกำรรับนักเรียน แผ่นพับกำรรับสมัคร  อ ำนวยควำมสะดวกแก่นักเรียนและ 

                ผู้ปกครองที่สนใจ 
 ๔. จัดท ำประกำศผลกำรสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ำศึกษำต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และ ๔  
                    รอบแรก   
 ๕. จัดข้อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ำศึกษำต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และ ๔ สอบรอบสอง 
    ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย  
 ๖. จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ำศึกษำต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และ ๔ สอบรอบสอง   
      และประกำศผลกำรสอบคัดเลือก 

๗. จัดนักเรียนเข้ำชั้นเรียนตำมศักยภำพของนักเรียนและตำมควำมเหมำะสม 
๘. รำยงำนผลกำรรับนักเรียนต่อหน่วยงำนต้นสังกัด 
๙. ประเมินผลและสรุปผลกำรปฏิบัติงำน เพื่อปรับปรุง พัฒนำงำนให้ดีขึ้น 

  

  2.6. งานแนะแนว 
         ๑) นำงพรสุดำ  วีระเดชชูชีพ  หัวหน้ำงำนแนะแนว 
         ๒) นำงอรุณ ี  คมคำย   รองหัวหน้ำงำนแนะแนว 
           หน้าที่ 

๑. สนับสนุนกำรด ำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับชั้นและระดับสถำนศึกษำ 
    ๒. ติดต่อประสำนงำนกับบุคลำกรและหน่วยงำนที่เก่ียวข้องทั้งภำยในและนอกสถำนศึกษำ  
                          เพ่ือควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนแนะแนว 

๓. ประสำนงำนกับฝ่ำยวิชำกำรในกำรจัดให้นักเรียนเลือกวิชำเรียนและเลือกแนวทำงกำรศึกษำ  
    ต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
๔. จัดท ำ โครงกำร/กิจกรรมปฏิทินและสรุปผลกำรปฏิบัติงำนของงำนรับนักเรียน 

//๕.ปฏิบัติงำน...  
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                ๕. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
           คณะกรรมการงานแนะแนว 
   ๑. นำงพรสุดำ   วีระเดชชูชีพ  ประธำนกรรมกำร 
          ๒. ครูที่ปรึกษำ (ค ำสั่งครูที่ปรึกษำ ๓๗๐/๒๕๖๔) กรรมกำร 
          ๓. นำงอรุณ ี    คมคำย                  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
                   หน้าที่  

           ๑. จัดท ำระเบียนสะสมของนักเรียนทุกระดับชั้น 
           ๒. จัดบริกำรแนะแนว บริกำรแก่นักเรียนทุกคน ได้แก่ กำรรวบรวมข้อมูลนักเรียน 

                                   เป็นรำยบุคคล กำรให้ค ำปรึกษำ กำรบริกำรสนเทศ กำรบริกำรจัดวำงตัวบุคคล  
                                    และกำรติดตำมผลเพ่ือบริกำรผู้เกี่ยวข้องและมีส่วนได้เสีย 
                ๓. จัดท ำ และปรับปรุงหลักสูตรกิจกรรมแนะแนว 
                ๔. จัดกิจกรรมแนะแนวในชั่วโมงเรียนและแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แนะแนวทุกระดับชั้น 

           ๕. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำนักเรียน 
           ๖. จัดกิจกรรมส่งเสริมควำมสำมำรถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
           ๗. จัดรวบรวมข้อมูลสถิติ ผลกำรศึกษำต่อของนักเรียนที่จบกำรศึกษำ 
           ๘. โควตำศึกษำต่อ สอบตรง ประกอบด้วย ประชำสัมพันธ์ ตรวจสอบข้อมูล คัดเลือก  

                      ประสำนงำนกับมหำวิทยำลัย สร้ำงเครือข่ำยแนะแนวกำรศึกษำต่อ 
           ๙. รำยงำนผลกำรศึกษำต่อของนักเรียนเพ่ือเป็นกำรประชำสัมพันธ์สถำนศึกษำ 
           ๑๐. พัฒนำศูนย์สื่อ แหล่งเรียนรู้ของงำนแนะแนว 

              ๑๑. ด ำเนินงำนกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประกอบด้วย คัดเลือก บันทึกข้อมูล   
                          ตรวจสอบสัญญำ  

           ๑๒. จัดส่งสัญญำกู้ยืม และรำยงำนกำรพ้นสภำพนักเรียนต่อ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ 
       กำรศึกษำ 
 ๑๓. รำยงำนผลกำรศึกษำของนักเรียนกองทุนเงินกู้ยืม นักเรียนทุนทุกประเภท 

                 ๑๔. ด ำเนินงำนเกี่ยวกับทุนกำรศึกษำของโรงเรียน ประกอบด้วย หำทุน พิจำรณำ 
       คัดเลือก ประกำศผลนักเรียนได้รับทุน ด ำเนินงำนพิธีมอบทุนกำรศึกษำ 

           ๑๕. ติดตำมผล ประเมินผล สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนแนะแนว เพื่อปรับปรุง  
                                     พัฒนำงำนให้ดีขึ้น 
 

2.7. งานศูนย์วิจัย โครงงาน นวัตกรรม และการฝึกประสบการณ์พิเศษในสถาบันอุดมศึกษา    
         ๑) ดร.วสัน  ปุ่นผล  หัวหน้ำงำนวิจัย โครงงำน นวตักรรม  

และกำรฝึกประสบกำรณ์พิเศษในสถำบันอุดมศึกษำ 
         ๒) นำงวิภำว ี  ศรีหำนนท์        รองหัวหน้ำงำนวิจัย โครงงำน นวัตกรรม  

และกำรฝึกประสบกำรณ์พิเศษในสถำบันอุดมศึกษำ 
        หน้าที ่

๑. ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมและส่งเสริม สนับสนุนเกี่ยวกับกำรท ำวิจัยของครูทุกกลุ่มสำระฯ  
๒.  ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมและส่งเสริม สนับสนุนเกี่ยวกับกำรท ำโครงงำน นวัตกรรมและกำรฝึก  
     ประสบกำรณ์พิเศษในสถำบันอุดมศึกษำของนักเรียน  

//๓.ประสำนงำน...  



๑๒ 
 

๓.  ประสำนงำนกับหน่วยงำนอ่ืนๆ ทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียนในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ 
๔.  จัดท ำ โครงกำร/กิจกรรมปฏิทินและสรุปผลกำรปฏิบัติงำนของงำนงำนวิจัย โครงงำน  

       นวัตกรรม และกำรฝึกประสบกำรณ์พิเศษในสถำบันอุดมศึกษำ 
                    ๕. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
            คณะกรรมการงานศูนย์วิจัย โครงงาน นวัตกรรม และการฝึกประสบการณ์พิเศษในสถาบันอุดมศึกษา 

1. ดร.วสัน ปุ่นผล ประธำนกรรมกำร 
2. นำงวิภำว ี ศรีหำนนท์ รองประธำนกรรมกำร  
3. นำงสำวอุษณีย์ น้อยศรี กรรมกำร 
4. นำงสำววัชร ี จันทร์เผือก กรรมกำร 
5. นำงภคพร บัวทอง กรรมกำร 
6. นำยนิธิทัศน์ อักษร กรรมกำร 
7. นำงสำวนิภำพร กำบทอง กรรมกำร  
8. นำยโสภณ กล่อมเกลี้ยง กรรมกำร 
9. นำงสำวเบญญพร พัฒน์เจริญ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
10. นำงสำวทัศนียำ อ่อยอำรีย์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

          หน้าที ่ 
               ๑. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย กำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำคุณภำพงำนวิชำกำรใน 
   ภำพรวมของกลุ่มบริหำรวิชำกำรและของสถำนศึกษำ 

        ๒. ส่งเสริมให้ครูไดศ้ึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรเรียนรู้อย่ำง 
   หลำกหลำยในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
        ๓. จัดหำเอกสำรงำนวิจัย เพ่ือส่งเสริมกำรท ำผลงำนวิจัยและทำงวิชำกำรของครู 
        ๔. ให้ค ำปรึกษำและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ครูในกำรท ำวิจัยในชั้นเรียนและวิจัยกำรศึกษำ 
        ๕. จัดท ำท ำเนียบและเผยแพร่ผลงำนวิจัยของครู 

               ๖. จัดกิจกรรมและส่งเสริม สนับสนุนเกี่ยวกับกำรท ำโครงงำน นวัตกรรม และกำรฝึก 
                      ประสบกำรณ์พิเศษของนักเรียนทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นและมัธยมศึกษำ 
                      ตอนปลำย 

              ๗. ประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียนในกำรจัดกิจกรรม 
                                 ต่ำงๆ ของนักเรียน 
               ๘. จัดท ำ โครงกำร/กิจกรรมและปฏิทินและสรุปผลกำรปฏิบัติงำนของงำนวิจัย โครงงำน 
                                 นวัตกรรมและกำรฝึกประสบกำรณ์พิเศษ 
               ๙. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

2.8. งานส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 
         ๑) นำงสำวนริศรำ  มีส ำรำญ หัวหน้ำงำนส่งเสริมและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 
         ๒) นำยสุกฤษฏิ์  เฟ้นดี้  รองหัวหน้ำงำนส่งเสริมและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 
  หน้าที ่

๑. ด ำเนินกำรและส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดแหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
    ของทุกกลุ่มสำระฯ 
๒. รวบรวมสถิติต่ำงๆ เก่ียวกับกำรใช้แหล่งเรียนรู้ของทุกกลุ่มสำระฯ 

//๓.ประสำนงำน...  



๑๓ 
 

๓.  ประสำนงำนด้ำนแหล่งเรียนรู้กับหน่วยงำนอื่นๆ ทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียน 
๔. จัดท ำ โครงกำร/กิจกรรมปฏิทินและสรุปผลกำรปฏิบัติงำนของงำนพัฒนำแหล่งเรียนรู้ 

                   ๕. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
           คณะกรรมการงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน 
   1. นำงสำวนริศรำ    มีส ำรำญ ประธำนกรรมกำร 
   2. นำยสุกฤษฏิ์     เฟ้นดี้ รองประธำนกรรมกำร 
      3. ครูผู้สอน                       กรรมกำร 
      4. นำงสำวเบญญพร    พัฒน์เจริญ          กรรมกำรและเลขำนุกำร 
      5. นำงสำวสุชำดำ    ฉำยสกุล กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
      6. นำงสำวอัชพร     เมำะรำษี  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
    ๑) บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ 
     ๑) นำยนิธิทัศน์   อักษร   หัวหน้ำ 
     ๒) นำงสำวเจษฏำภรณ์  ยวงใย รองหัวหน้ำ    
     ๓) ว่ำที่ ร.ต.หญิง นพมำศ  แย้มชุมพร      ผู้ช่วย 
     ๒)  ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
     ๑) นำงสำวเบญญพร  พัฒน์เจริญ หัวหน้ำ 
     ๒) นำงสำววันเพ็ญ  ทีฆำวงค์  รองหัวหน้ำ    
     ๓) ห้องนิทรรศการแสดงตัวอย่างสัตว์ 
     ๑) นำงสำวศศิกุล  บุญเพ็ญ  หัวหน้ำ  
     ๒) นำงสำวจำรุณี  บุญเพ็ญ  รองหัวหน้ำ    
     ๔) ห้องนิทรรศการแสดงพันธุ์ไม้ 
     ๑) นำงรัฐพร   กลิ่นบรรทม หัวหน้ำ 
     ๒) นำงสำวพรนิภำ  พูลสะดี  รองหัวหน้ำ    
    ๕) ห้องธรณีวิทยา ๑ 
     ๑) นำงสำวสุพัตรำ   ยี่สุ่นทอง  หัวหน้ำ 
     ๒) ว่ำที่ ร.ต.หญิงนพมำศ แย้มชุมพร รองหัวหน้ำ    
    ๖) ห้องธรณีวิทยา ๒ 
     ๑) นำงสำวสุชำดำ  ฉำยสกุล  หัวหน้ำ 
     ๒) นำยนิธิทัศน์   อักษร  รองหัวหน้ำ    
    ๗) ห้องดาราศาสตร์ 
      ๑) นำยกิตติเดช   อ่อนละมัย หัวหน้ำ 
     ๒) นำยนิธิทัศน์   อักษร  รองหัวหน้ำ      
     ๓) นำงสำวสุชำดำ  ฉำยสกุล  ผู้ช่วย 
     ๔) นำงทณิฒฎำ   เอ้ือสลุง  ผู้ช่วย 
    ๘) ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์    
     ๑) นำงสำวจำรุณี  บุญเพ็ญ  หัวหน้ำ 
         ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ ม.๑  
     2) นำงสำวเจษฎำภรณ์  ยวงใย  รองหัวหน้ำ    
                                หอ้งปฏิบัติกำรฟิสิกส์ 

//3) นำงทณิฒฎำ...  



๑๔ 
 
     3) นำงทณิฒฎำ        เอ้ือสลุง  ผู้ช่วย 
                                หอ้งปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ ม.๒  
     4) นำงสำวนวินดำ  พิมพำพันธ์ ผู้ช่วย 
                                หอ้งปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ ม.๓ 
     5) นำงสำวทิพวรรณ  จอมภำลี  ผู้ช่วย 
                                หอ้งปฏิบัติกำรเคมี 
     6) นำงสำวพรนิภำ  พูลสะดี  ผู้ช่วย 
                                 หอ้งปฏิบัติกำรชีววิทยำ 
     ๙) สวนวรรณคดี  
     ๑) นำงสำวกัญญำรัตน์ บุญไชย  หัวหน้ำ 
     2) นำงสวง    พลอยเจริญ รองหัวหน้ำ     
     3) นำงสำวบุษกร  เขียวมั่น  ผู้ช่วย    
     4) นำงสำวนฤขวัญ  ศรีเมือง  ผู้ช่วย 
     5) นำงสำวพรพิมล  บุญประสพ ผู้ช่วย 
     ๑๐) สวนหิน 
     ๑) นำงสำวสุพัตรำ  ยี่สุ่นทอง  หัวหน้ำ 
     ๒) นำงสำวเจษฎำภรณ์ ยวงใย  รองหัวหน้ำ    
     ๑๑) สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
     ๑) นำงรัฐพร   กลิ่นบรรทม หัวหน้ำ 
     2) นำงสำวณัฐนันท ์  ค ำวิชิต  รองหัวหน้ำ     
     3) ครูและบุคลำกรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ผู้ช่วย 
         วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
     ๑๒) ศูนยไ์ฮโดรโปนิกส์ 

1) นำงสำวนริศรำ  มีส ำรำญ  หัวหน้ำ 
2) นำยสุกฤษฏิ์   เฟ้นดี้  รองหัวหน้ำ    
3) นำงสำวอัชพร  เมำะรำศี  ผู้ช่วย 
4) นำงสำวธิดำ   เพชรคง  ผู้ช่วย 

    ๑๓) พืชทะเลทราย 
     ๑) นำงสำวอ ำนวยพร  ศรีสวัสดิ์  หัวหน้ำ 
     ๒) นำงสำวทิพวรรณ  จอมพำลี  รองหัวหน้ำ  
     3) นำงสำวพรนิภำ  พูลสะดี  ผู้ช่วย   
     ๑๔) ศูนย์กีฬา/สนามบาส 
     ๑) นำยชวลิต   สกุลทอง  หัวหน้ำ 
     ๒) นำยพิเชษฐ์   สนธิบ่ำย  รองหัวหน้ำ   
     ๓) นำยธนัญชัย   ข ำปำน  ผู้ช่วย 
     ๔) นำยนรวิชญ์   ชูวงษ์  ผู้ช่วย 
     ๑๕) ศูนย์ PCSHSL STEM LAB  
     1) นำยโสภณ   กล่อมเกลี้ยง หัวหน้ำ 
     2) นำงสำวอุษณีย์  น้อยศรี     รองหัวหน้ำ    

//3)นำงสำวเวณิกำ...  



๑๕ 
 
     3) นำงสำวเวณิกำ  รอดลันดำ  ผู้ช่วย 
     4) นำงสำวกฤษฎำรัตน์ เครื่องชนะ ผู้ช่วย 
     5) นำยพนำ   สำระยำม  ผู้ช่วย 
     ๑๖) ห้องดนตรี / นาฎศิลป์ / ทัศนศิลป์ 
     1) นำยพิพัฒน์พงษ์  ตำทอง  (ดนตรีสำกล)    หัวหน้ำ 
     2) นำยทศพร   กระจ่ำงฤทธิ์ (ดนตรีไทย)      รองหัวหน้ำ 
     ๓) นำงสำวโสภำพรรณ พลพงษ์  (ทัศนศิลป์) 
     4) นำยสิปปวิชญ์  นำกรณ์  (นำฏศิลป์) 
     ๑๗) ห้องสมุด/มุมความรู้ของกลุ่มสาระฯ  
     ๑) หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ ทุกกลุ่มสำระฯ  หัวหน้ำ 
     ๒) รองหัวหน้ำกลุ่มสำระฯทุกกลุ่มสำระฯ  ผู้ช่วย 
    ๑๘) ห้องประชุมพระมงคลภาวนาวิกรม (หลวงปู่ฟัก ภทฺทจารี), ห้องประชุมแคแสด 
     ห้องเรียนรวม 1 , ห้องเรียนรวม 2 และ Shop2 
     ๑) ดร.วสัน    ปุ่นผล  หัวหน้ำ 
     2. นำยกิตติเดช   อ่อนละมัย รองหัวหน้ำ       
     3) นำงสำวอัชพร  เมำะรำษี  ผู้ช่วย 
     4) นำยพนำ   สำระยำม  ผู้ช่วย 
     5) นำงสำวสตรีรัตน์  สนธิบ่ำย  ผู้ช่วย 
                   หน้าที่  

๑. ส ำรวจแหล่งกำรเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทั้งใน
สถำนศึกษำ ชุมชน ท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่บริกำร และนอกเขตพ้ืนที่บริกำรที่อยู่
ใกล้เคียง  

๒. จัดท ำทะเบียนแหล่งเรียนรู้และเอกสำรเผยแพร่แหล่งกำรเรียนรู้แก่ครู 
นักเรียน  

๓. จัดตั้งและพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้รวมทั้งพัฒนำให้เกิดองค์ควำมรู้  
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งกำรเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนในกำร

จัดกระบวนกำรเรียน โดยครอบคลุม ภูมิปัญญำท้องถิ่น  
๕. ส่งเสริมให้ครูน ำภูมิปัญญำของท้องถิ่นมำบูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนรู้  
๖. ส่งเสริมให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร สะอำด ปลอดภัย สภำพแวดล้อมร่มรื่น 

และมีแหล่งเรียนรู้ส ำหรับผู้เรียน  
๗. ส่งเสริมให้มีกำรสร้ำงและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำและใช้

ประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำเพ่ือพัฒนำกำร
เรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลำกรของสถำนศึกษำ  

๘. งำนอ่ืน ๆ ที่ทำงโรงเรียนมอบหมำย  
 

    2.9. งานสารสนเทศ 
   ๑) นำยนิธิทัศน์  อักษร   หัวหน้ำงำนสำรสนเทศ 
          ๒) นำงสำวนริศรำ  มีส ำรำญ         รองหัวหน้ำงำนสำรสนเทศ 
  

//หน้ำที่...  



๑๖ 
 

   หน้าที่ 
 ๑.  จัดท ำทะเบียนเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศของกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
 ๒.  จัดท ำระบบฐำนข้อมูลด้ำนสำรสนเทศทำงกำรศึกษำให้สอดคล้องกับระบบฐำน 
                                ข้อมูลโรงเรียน 

 ๓.  ด ำเนินกำรบันทึกตรวจสอบและรำยงำนข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล (DMC) ร่วมกับ                                                                  
งำนทะเบียนวัดผล 

   ๔.  จัดท ำ โครงกำร/กิจกรรมปฏิทินและสรุปผลกำรปฏิบัติงำนของข้อมูลสำรสนเทศ      
   ๕.  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการงานสารสนเทศ 
     ๑. นำยนิธิทัศน์   อักษร    ประธำนกรรมกำร 
     ๒. นำงสำวสุชำดำ  ฉำยสกุล        รองประธำนกรรมกำร 
     ๓. นำงสำวอัชพร  เมำะรำศี    กรรมกำร  
     ๔. นำยพนำ    สำระยำม    กรรมกำร 
     5. ครูและบุคลำกรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กลุ่มงำนวิชำกำร   กรรมกำร 
     6. นำงสำวนริศรำ  มีส ำรำญ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     7. นำงสำวสตรีรัตน ์ สนธิบ่ำย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
         หน้าที ่

๑. พัฒนำระบบและจัดท ำระบบฐำนข้อมูลด้ำนสำรสนเทศทำงวิชำกำร 
    ให้สอดคล้องกับระบบฐำนข้อมูลโรงเรียน 
๒. รวบรวมและจัดท ำทะเบียน เกียรติบัตร ผลกำรแข่งขันต่ำงๆ ของกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

    ๓. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

    2.10. งานนิเทศการศึกษา 
   ๑) นำงเสำวณี     ณัฎฐประเสริฐ  หัวหน้ำงำนนิเทศกำรศึกษำ 
            ๒) นำงวรรณภำ เจริญสุข   รองหัวหน้ำงำนนิเทศกำรศึกษำ 
            3) นำงสำวศศิกุล บุญเพ็ญ   รองหัวหน้ำงำนนิเทศกำรศึกษำ 

      หน้าที่ 
  ๑. จัดระบบกำรนิเทศงำนวิชำกำรและกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ 
  ๒. ติดตำม ประสำนงำนส่งเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำระบบและกระบวนกำรนิเทศ  
                         งำนวิชำกำรและกำรเรียนกำรสอน 

  ๓.  จัดท ำ โครงกำร/กิจกรรมปฏิทินและสรุปผลกำรปฏิบัติงำนนิเทศกำรศึกษำ      
  ๔.  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการนิเทศการศึกษา 
1. นำงเสำวณ ี  ณัฏฐประเสริฐ  ประธำนกรรมกำร  
2. นำงวรรณภำ  เจริญสุข   รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวอุษณีย์  น้อยศรี   กรรมกำร 
4. นำงสำวกัญญำรัตน์ บุญไชย   กรรมกำร 
5. นำงสำวเบญญพร  พัฒน์เจริญ  กรรมกำร 
6. นำงสำววัชร ี  จันทร์เผือก  กรรมกำร 

// 7.นำงกัลยำ...  



๑๗ 
 

7. นำงกัลยำ  ปัญญำ   กรรมกำร 
8. นำงปัณณภรณ์  ปำนสรวง  กรรมกำร 
9. นำยโสภณ  กล่อมเกลี้ยง  กรรมกำร 
10. นำยพิพัฒน์พงษ์  ตำทอง   กรรมกำร 
11. นำยชวลิต  สกุลทอง   กรรมกำร 
12. นำงสำวศศิกุล  บุญเพ็ญ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 หน้าที ่
 ๑. ด ำเนินกำรนิเทศงำนวิชำกำรและกำรเรียนกำรสอนรูปแบบหลำกหลำย 
 ๒. จัดให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบกำรณ์ กำรจัดระบบนิเทศภำยในสถำนศึกษำ 
 ๓. ประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเพ่ือปรับปรุงพัฒนำกำรนิเทศ 
 ๔. ปฏิบัติงำนต่ำงๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

     2.11. งานเครือข่ายและความร่วมมือทางวิชาการ 
      1) ดร.วสัน  ปุ่นผล  หัวหน้ำงำนเครือข่ำยและควำมร่วมมือทำงวิชำกำร 
      2) นำงศีรณำ  คงตะโก  งำนเครือข่ำยและควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงประเทศ 
      3) นำงสำวเบญญพร พัฒน์เจริญ งำนเครือข่ำยและควำมร่วมมือทำงวิชำกำรภำยในประเทศ 
            หน้าที่ 

     ๑. ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ช่วยเหลือ ในกำรสร้ำงเครือข่ำยและควำมร่วมมือทำงวิชำกำร 
         ทั้งภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ 
     ๒. ติดต่อประสำนงำนกับบุคลำกรและหน่วยงำนที่เก่ียวข้องทั้งในและต่ำงประเทศ 
     ๓. ก ำกับ ติดตำม ส่งเสริม สนับสนุนกำรด ำเนินงำนสร้ำงเครือข่ำยและควำมร่วมมือทำงวิชำกำร 
         ทั้งภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ 

  ๔. จัดท ำ โครงกำร/กิจกรรมปฏิทินและสรุปผลกำรปฏิบัติงำนเครือข่ำยและควำมร่วมมือ 
      ทำงวิชำกำร      
  ๕. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

  คณะกรรมการงานเครือข่ายการศึกษา 
 ๑. ดร.วสัน ปุ่นผล    ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำวเบญญพร   พัฒน์เจริญ    รองประธำนกรรมกำร  

         (หัวหน้ำผู้ประสำนเครือข่ำยและควำมร่วมมือทำงวิชำกำรภำยในประเทศ) 
    3. นำงวิภำว ี        ศรีหำนนท์ กรรมกำร  
         (ผู้ชว่ยประสำนเครือข่ำยและควำมร่วมมือทำงวิชำกำรภำยในประเทศ) 
    4. นำยนิธิทัศน์        อักษร กรรมกำร  
         (ผู้ชว่ยประสำนเครือข่ำยและควำมร่วมมือทำงวิชำกำรภำยในประเทศ) 
    5. นำงศีรณำ       คงตะโก                      กรรมกำร  
          (หัวหน้ำผู้ประสำนเครือข่ำยและควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงประเทศและหัวหน้ำผู้ประสำนงำน SSHS) 
       6. นำงปัณณภรณ์      ปำนสรวง กรรมกำร  
         (ผู้ช่วยผู้ประสำนงำน SSHS) 
       7. นำงสำววนิดำ      น้อยตั้ง กรรมกำร  
        (ผู้ช่วยผู้ประสำนงำน SSHS/ผู้ช่วยผู้ประสำนงำน THAI-RUSSIA) 

//8.ดร.วสัน...  



๑๘ 
 
                8. ดร.วสัน        ปุ่นผล กรรมกำร  
                       (ผู้ช่วยผู้ประสำนงำน KOSEN) 
       9. นำงสำววัชลี        บัวตำ กรรมกำร  
                       (ผู้ช่วยผู้ประสำนงำน KOSEN) 
        ๑0. นำยคมกริช      เพ็ชรพลอย กรรมกำร  
                        (ผู้ช่วยผู้ประสำนงำน KOSEN/ผู้ช่วยผู้ประสำนงำน THAI-RUSSIA) 
            ๑1. นำงสำวอุษณีย์       น้อยศรี กรรมกำร  
                         (หัวหน้ำผู้ประสำนงำนโครงกำร JOCV) 
      12. นำงปัณณภรณ์       ปำนสรวง กรรมกำร 
              (หัวหน้ำผู้ประสำนงำน THAI-RUSSIA) 
     1๓. นำงจิรภำ        พลอยบุตร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
             (หัวหน้ำผู้ประสำนงำน KOSEN) 
 หน้าที ่  

 ๑. ประสำนงำนและสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรในทุกระดับทั้งในประเทศและ  
               ต่ำงประเทศ 

                             ๒. ก ำกับ ควบคุม ดูแลกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงนักเรียนให้เป็นไปตำมกรอบที่ก ำหนด 
          ๓. อ ำนวยควำมสะดวกและแก้ไขปัญหำในกำรติดต่อสื่อสำรกับเครือข่ำยควำมร่วมมือทำง 
              วิชำกำรในทุกระดับทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

                            ๔. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

      2.12. ศูนย์การส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
   ๑. ว่ำที่ ร.ต.ธิติฏฐว์ัฒน์ เอมสถิตย์          หัวหน้ำศูนย์ฯ 
   ๒. ดร.วสัน    ปุ่นผล          รองหัวหน้ำศูนย์ 
   ๓. นำงสำวอุษำ   สัตย์ซื่อ          ผู้ชว่ย 
   4. นำงสำววันเพ็ญ   ทีฆำวงค์          ผู้ชว่ย 
        หน้าที ่  
                             ๑. เป็นที่ปรึกษำ ให้ค ำแนะน ำ ส่งเสริมและสนับสนุนควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร 

                      สู่มำตรฐำนโรงเรียนวิทยำศำสตร์ 
                   ๒. จัดท ำแผน โครงกำรและกิจกรรม ทีส่่งเสริมและสนับสนุนควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร 
                      สู่มำตรฐำนโรงเรียนวิทยำศำสตร์ 
                   ๓. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมำย 

   ๑) คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมการประกวด / แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
    1) นำงวิภำว ี  ศรีหำนนท์ ประธำนกรรมกำร 
    2) นำงสำวเบญญพร พัฒน์เจริญ รองประธำนกรรมกำร 
    3) นำงสำวทัศนียำ  อ่อยอำรีย์  กรรมกำร 
    4) หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ๘ กลุ่มสำระฯ กรรมกำร 
    5)นำงสำวนริศรำ  มีส ำรำญ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  

//2)คณะกรรมกำร...  



๑๙ 
 
   2) คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ STEM EDUCATION 
    ๑) นำงวิภำว ี  ศรีหำนนท์ ประธำนกรรมกำร  
    ๒) นำงสำวเบญญพร พัฒน์เจริญ            รองประธำนกรรมกำร 
    3) นำงสำวอุษณีย์  น้อยศรี             กรรมกำร 
    4) นำงสำววัชร ี  จันทร์เผือก กรรมกำร 
    5) นำงสำวสุชำดำ  ฉำยสกุล  กรรมกำร 
    6) นำยพนำ  สำระยำม  กรรมกำร 
    7) นำยโสภณ  กล่อมเกลี้ยง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   3) คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ สอวน.และ สสวท. 
    ๑) นำวสำวเบญญพร พัฒน์เจริญ    ประธำนกรรมกำร 
    ๒) นำงสำววัชรี        จันทร์เผือก    รองประธำนกรรมกำร (คณิตศำสตร์) 
    ๓) นำงภคพร  บัวทอง     กรรมกำร (เคม)ี 
    ๔) นำงรัฐพร  กลิ่นบรรทม    กรรมกำร (ชีววิทยำ) 
    5) นำงเสำวณี  ณัฎฐประเสริฐ    กรรมกำร (วิทยำศำสตร์โลกและอวกำศ)             
    6) นำงสำวอุษณีย์  น้อยศรี     กรรมกำร(คอมพิวเตอร์) 
    7) นำยนิธิทัศน์  อักษร     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
             (ฟิสิกส์และดำรำศำสตร์) 
    8) นำงสำวนริศรำ  มีส ำรำญ     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
             (วิทยำศำสตร์ ม.ต้น : IJSO)  
   4) คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิกวิชาการ 
    ๑) ดร.วสัน   ปุ่นผล  ประธำนกรรมกำร 
    ๒) นำงสำวเบญญพร พัฒน์เจริญ            รองประธำนกรรมกำร 
    ๓) นำงสำวจำรุณี  บุญเพ็ญ  กรรมกำร 
    5) นำงสำวทัศนียำ  อ่อยอำรีย์  กรรมกำร   
    ๔) นำงสำวเจษฎำภรณ์ ยวงใย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

                หน้าที่ 
              ๑. วำงแผนพัฒนำกิจกรรมยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
              ๒. ประสำนงำนกำรจัดกิจกรรมยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ  
              ๓. นิเทศติดตำมตรวจสอบและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย 

              ๔. ประสำนงำนกลุ่มสำระในกำรจัดกิจกรรมพัฒนำคุณภำพวิชำกำร  
                               เชน่ ค่ำยวิชำกำรกำรจัดกิจกรรมทำงวิชำกำรอ่ืน ๆ  ฯลฯ 

            ๕. รับผิดชอบกำรจัดกิจกรรมพัฒนำคุณภำพวิชำกำรตำมนโยบำยโรงเรียนวิทยำศำสตร์ 
            ๖. รับผิดชอบเรื่องกำรประกวดแข่งขันในระดับต่ำงๆ 
            ๗. เผยแพร่ควำมรู้  ควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำร 
            ๘. ส่งเสริมและพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย 
            ๙. ปฏิบัติงำนอื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมำย 
 

  

//2.13.หอสมุด...  



๒๐ 
 
     2.13. หอสมุดและวิทยบริการ  
         ๑) นำงสำวบุษกร  เขียวมั่น         หัวหน้ำหอสมุดและวิทยบริกำร  
         2) นำงสำวอุษณีย์  น้อยศรี  รองหัวหน้ำหอสมุดและวิทยบริกำร  
             หน้าที่ 
                    ๑. ด ำเนินกำรจัดท ำหอสมุดและวิทยบริกำร ให้มีวัสดุ ครุภัณฑ ์หนังสือ วำรสำรและสิ่งที่พิมพ์ 

              ต่ำงๆ ให้เพียงพอต่อกำรให้บริกำรคร ูบุคลำกรและนักเรียน  
               ๒. ด ำเนินกำรจัดท ำห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสืบค้นข้อมูล ห้อง VDO Conference  
                        และห้องประชุมแคแสดให้เพียงพอต่อกำรให้บริกำรครู บุคลำกรและนักเรียน 

          ๓. รับผิดชอบกำรติดตำมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมระเบียบกำรใช้หอสมุดและวิทยบริกำร 
          4. รับผิดชอบกำรติดตำมดูแลกำรจัดหอสมุดและวิทยบริกำร ให้มีควำมสะอำดเป็นระเบียบ 
              เรียบร้อยสวยงำม มีบรรยำกำศของห้องสมุดที่ดี 
          5. สอนและให้ค ำแนะน ำในกำรค้นคว้ำหนังสือในหอสมุดและวิทยบริกำรแก่นักเรียน 
          6. รวบรวมสถิติต่ำงๆ เก่ียวกับหอสมุดและวิทยบริกำรให้เป็นปัจจุบัน 
          7. ประสำนงำนด้ำนหอสมุดและวิทยบริกำร กับหน่วยงำนอื่นๆ ทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียน 
          8. จัดท ำ โครงกำร/กิจกรรมปฏิทินและสรุปผลกำรปฏิบัติงำนของหอสมุดและวิทยบริกำร 

                    9. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
       ๑) คณะกรรมการห้องสมุด 

     ๑. นำงสำวบุษกร  เขียวมั่น   ประธำนกรรมกำร 
     ๒. นำงสวง    พลอยเจริญ  รองประธำนกรรมกำร 
     3. นำงสำววำทินี   อนุเสฐียร   กรรมกำร 
     4. นำงสำวอุษำ   กองแก้ว   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
               หน้าที่ 

 ๑. จัดห้องสมุดให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ต่ำงๆ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
       ๒. ติดตำมดูแลกำรจัดและใช้ห้องสมุด)ให้มีบรรยำกำศเพ่ือเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
       ๓. ให้ค ำแนะน ำ และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรศึกษำค้นคว้ำแก่ผู้ใช้บริกำร 
       ๔. ให้บริกำรยืม-คืน หนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
       ๕. จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน และกำรศึกษำค้นคว้ำ 
       ๖. ประสำนงำนกับหน่วยงำนอ่ืนทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียนที่จะมำใช้ห้องสมุด 
       ๗. รวบรวมสถิติเก่ียวกับกำรใช้ห้องสมุด 

 ๘. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
    ๒) คณะกรรมการห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสืบค้นข้อมูล และห้อง VDO Conference 
     ๑. นำงสำวอุษณีย์  น้อยศรี   ประธำนกรรมกำร 
     ๒. นำงอัฌชำ     เฉลยจิตร์   รองประธำนกรรมกำร 
     ๓. นำงสำววำทินี   อนุเสฐียร   กรรมกำร 
     ๔. นำยพนำ   สำระยำม   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
                 หน้าที่ 

๑. จัดห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสืบค้น และห้อง VDO Conference ให้พร้อมใช้งำน 
    ได้ตลอดเวลำ มีควำมเหมำะสมและทันสมัย 

  

//๒.ติดตำม...  



๒๑ 
 

 
๒. ติดตำมดูแลกำรจัดและใช้ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสืบค้นข้อมูล  
    และห้อง VDO Conference ให้มีบรรยำกำศเพ่ือเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 

         ๓. ให้ค ำแนะน ำ และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรศึกษำค้นคว้ำแก่ผู้ใช้บริกำร 
 ๔. ประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่นทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียนที่จะมำใช้ 
    ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสืบค้นข้อมูล และห้อง VDO Conference 

         ๕. รวบรวมสถิติเก่ียวกับกำรใช้ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสืบค้นข้อมูล  
     และห้อง VDO Conference  

         ๖. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
    ๓) คณะกรรมการห้องประชุมแคแสด  
     ๑. นำยวสัน    ปุ่นผล   ประธำนกรรมกำร 
     ๒. นำยกิตติเดช   อ่อนละมัย  รองประธำนกรรมกำร 
     ๓. นำงสำวอัชพร   เมำะรำษี   กรรมกำร 
     ๔. นำยพนำ   สำระยำม   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
     5. นำงสำวสตรีรัตน ์  สนธิบ่ำย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
               หน้าที่ 

๑. จัดห้องประชุมแคแสดให้พร้อมใช้งำนได้ตลอดเวลำ มีควำมเหมำะสม 
๒. ติดตำมดูแลกำรจัดและใช้ห้องประชุมแคแสด 
๓. ประสำนงำนกับหน่วยงำนอ่ืนทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียนที่จะมำใช้ 
    ห้องประชุมแคแสด 
๔. รวบรวมสถิติเก่ียวกับกำรใช้ห้องประชุมแคแสด 

                     ๕. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

  2.14. ส านักงานบริหารวิชาการ 
          ๑) นำงสำววันเพ็ญ ทีฆำวงค์   หัวหน้ำส ำนักงำนบริหำรวิชำกำร 
            ๒) นำงสำวนริศรำ มีส ำรำญ  รองหัวหน้ำส ำนักงำนบริหำรวิชำกำร 
            หน้าที่ 
           ๑. ควบคุมดูแลงำนในส ำนักงำนบริหำรวิชำกำร    
                ๒. ประสำนกำรปฏิบัติงำนในส ำนักงำนบริหำรวิชำกำรให้เกิดประสิทธิภำพตำมเป้ำหมำย 
                ๓. นิเทศ  ติดตำม  ตรวจสอบ  และพัฒนำกำรปฏิบัติงำนตำมปฏิทินของกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
                    ๔. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมำย 
           คณะกรรมการส านักงานบริหารวิชาการ 
 ๑.  นำงสำววันเพ็ญ ทีฆำวงค์  ประธำนกรรมกำร 
  (พัสดุ แผนงำน และกำรเงิน) 
 2. นำยนิธิทัศน์  อักษร  กรรมกำร 
  (งำนข้อมูลสำรสนเทศ)  
 3.  นำยพนำ     สำระยำม กรรมกำร 
  (แผนงำน และงำนข้อมูลสำรสนเทศ)  
  

//4.นำงสำวนริศรำ...  



๒๒ 
 
  4.  นำงสำวนริศรำ  มีส ำรำญ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  (งำนธุรกำร กำรประชุม ไปรำชกำร สวัสดิกำร และเลขำนุกำร) 
 5. นำงสำวอัชพร  เมำะรำษี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  (แผนงำน และงำนข้อมูลสำรสนเทศ) 
         หน้าที ่

๑.  ลงทะเบียนรับ -ส่งหนังสือ โต้ตอบหนังสือ แจกจ่ำย จัดเก็บรักษำตำมระเบียบสำรบรรณ 
๒.  ติดต่อนัดหมำย กำรประชำสัมพันธ์ เตรียมเรื่องและเตรียมกำรส ำหรับกำรประชุม รำยงำน 

         กำรประชุม และรำยงำนอ่ืน ๆ 
 ๓.  ติดต่อกับหน่วยงำนและบุคคลต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอก 

๔.  จัดท ำแบบฟอร์มที่เก่ียวข้องกับงำนวิชำกำรไว้บริกำร 
 ๕.  จัดท ำทะเบียนคุมทรัพย์สินที่รำชพัสดุและบัญชีพัสดุของกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
 ๖.  ก ำหนดระเบียบและกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สิน 
 ๗.  จัดเก็บ ควบคุม กำรเบิกจ่ำยพัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นระบบ 
 ๘.  ตรวจสอบสภำพ บ ำรุงรักษำและซ่อมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์ให้มีสภำพพร้อมใช้งำน 
 ๙.  งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย  
     10. ประสำนงำน ก ำหนดนโยบำยและจัดท ำแผนงำนของกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

11. จัดท ำเอกสำรแผนปฏิบัติงำน และปฏิทินปฏิบัติงำนกลุ่มบริหำรวิชำกำร  
12. ประสำนงำน ดูแล ติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำรของกลุ่ม  

         บริหำรวิชำกำร 
13. สรุป รวบรวม จัดระบบข้อมูล สำรสนเทศวิชำกำร 
14. งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 

    2.15. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/หัวหน้าสาขาวิชา 
           ๑.  นำงสำวกัญญำรัตน์     บุญไชย         หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
   ๒.  นำงสำววชัรี              จันทร์เผือก หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
   ๓.  นำงสำวเบญญพร พัฒน์เจริญ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
   ๔.  นำยนิธิทัศน์ อักษร หัวหน้ำสำขำฟิสิกส์และดำรำศำสตร์ 
   ๕.  นำงภคพร                บัวทอง          หัวหน้ำสำขำเคมี  
   ๖.  นำงรัฐพร กลิ่นบรรทม หัวหน้ำสำขำชีววิทยำ 
   ๗.  นำงสำวอุษณีย์ น้อยศรี หัวหน้ำสำขำคอมพิวเตอร์ 
   ๘.  นำงเสำวณ ี ณัฏฐประเสริฐ หัวหน้ำสำขำโลกศำสตร์และภูมิศำสตร์  
   9.  นำงสำวนิภำพร          กำบทอง หัวหน้ำสำขำวิทยำศำสตร์มัธยมศึกษำตอนต้น 
   10 นำงกัลยำ                 ปัญญำ        หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและ
      วัฒนธรรม 
   11. นำยชวลิต                 สกุลทอง หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
   12. นำยพิพัฒน์พงษ์       ตำทอง หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
   13. นำยโสภณ                กล่อมเกลี้ยง    หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
   14. นำงปัณณภรณ์ ปำนสรวง หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
   15. นำงจิรภำ พลอยบุตร หัวหน้ำสำขำภำษำญี่ปุ่น 

//หน้ำที่...  
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              หน้าที่  
                 ๑.  จัดท ำโครงสร้ำง แผนงำน งบประมำณ ปฏิทินปฏิบัติงำนของกลุ่มสำระ/สำขำ และ 
    ด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผน 
   ๒.  วิเครำะห์หลักสูตร ประสำนงำนกับครูในกลุ่มสำระ/สำขำในกำรจัดท ำโครงสร้ำงรำยวิชำ  

            แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้เป็นไปตำมหลักสูตร 
 ๓.  ดูแล ประสำนงำนกำรจัดท ำข้อสอบ จัดเก็บข้อสอบ ด ำเนินกำรสอบให้เป็นไปตำมระเบียบ 
           ตรวจสอบควำมเหมำะสมควำมถูกต้องของข้อสอบให้เป็นไปตำมระเบียบกำรวัดและ 
           ประเมินผลกำรศึกษำ 
 ๔.  ควบคุม ดูและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เป็นไปตำมหลักสูตร จัดครูเข้ำสอนแทน  
           เมื่อครูในกลุ่มสำระ/สำขำ ลำหรือไปรำชกำร 

๕.  ด ำเนินกำรจัดหำสื่อ พัฒนำดูแลห้องปฏิบัติกำร ห้องศูนย์สื่อแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มสำระ/     
     สำขำ ให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้และบริกำรแก่นักเรียน 
๖.  จัดท ำสำรสนเทศของกลุ่มสำระ/สำขำ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงพัฒนำงำนให้มี 
    ประสิทธิภำพและเผยแพร่ผลงำนแก่หน่วยงำนต่ำงๆ 
๗.  ให้กำรส่งเสริมกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรระดับต่ำงๆ 
๘. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของครูในกลุ่มสำระ/สำขำ และน ำมำวิจัยเพื่อปรับปรุงและ   
     พัฒนำให้ดียิ่งขึ้น 
๙.  สรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้ ผู้บริหำรทรำบ 
๑๐. ประเมินผลและสรุปผลกำรปฏิบัติงำน เพื่อปรับปรุง พัฒนำงำนให้ดีขึ้น 
๑๑. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่โรงเรียนมอบหมำย 

 

        2.16. ครูผู้สอน 
หน้าที ่ 

๑. เป็นครูผู้สอนประจ ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ แล้วด ำเนินกำรสอนตำมที่โรงเรียนมอบหมำย 
๒. ศึกษำวิเครำะห์หลักสูตร จัดท ำโครงสร้ำงรำยวิชำ แผนกำรเรียนรู้ และศึกษำเนื้อหำ 

              วิชำที่สอน 
๓. ดูแลและจัดกำรเรียนกำรสอนให้ตรงตำมหลักสูตรโรงเรียนวิทยำศำสตร์ภูมิภำค 
๔. จัดหำสื่อ พัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอน ดูแลห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร ตำมท่ีได้รับ   
    มอบหมำย 
๕. จัดท ำข้อสอบ ตรวจสอบข้อสอบให้ถูกต้องตำมระเบียบกำรวัดและประเมินผล 
๖. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 
  

//3. กลุ่มบริหำรแผน...  



๒๔ 
 
3. กลุ่มบริหารแผนและงบประมาณ 
     นำงสำวกำญจน์สุดำ  เรียงผำ  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรแผนและงบประมำณ 
 หน้าที่   
  ๑. ควบคุม ก ำกับ ติดตำม จัดท ำปฏิทินปฏิบัติงำน ประเมินผล  และตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน                             
       ของกลุมบริหำรแผนและงบประมำณ  
  ๒. ด ำเนินกำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน กำรขออนุมัติ เบิกเงินทุกรำยกำร และหลักฐำน 
                     กำรจัดซื้อ จัดจำง วัสดุ ครุภัณฑ์ใหถูกตองตำมระเบียบ  
  ๓. อ ำนวยควำมสะดวกและใหค ำปรึกษำ แนะแนวกำรปฏิบัติแกผูมำติดตอรำชกำร  
  ๔. ตรวจสอบกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน และงบกำรเงิน  
  ๕. ตรวจสอบรำยงำนกำรเงินในระบบ GFMIS 
 

นำงสำวอุษณีย์  น้อยศรี  หัวหน้ำกลุ่มแผนและงบประมำณ 
หน้าที่  

๑. ปฏิบัติหนำที่ในฐำนะหัวหน้ำกลุ่มบริหำรแผนและงบประมำณ 
๒. เปนที่ปรึกษำของรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำกลุ่มบริหำรแผนและงบประมำณเกี่ยวกับงำน

แผนงำนและงบประมำณของสถำนศึกษำ  
๓. ก ำกับ ติดตำม กำรด ำเนินงำนของกลุมบริหำรแผนและงบประมำณใหเปนไปตำมนโยบำยของ

กลุ่มท่ีก ำหนดไว้ 
๔. ก ำกับ ติดตำม กำรด ำเนินงำนของบุคลำกรในกลุมบริหำรแผนและงบประมำณอยำงตอเนื่อง 
๕. ก ำกับ ติดตำม ประสำนฝำยตำงๆ เพ่ือด ำเนินกิจกรรม งำน โครงกำร ให เปนไปตำมแผน                       

ปฏิบัติกำร และปฏิบัติกำรของสถำนศึกษำ  
๖. ก ำกับ ติดตำม ประสำนงำนให มีกำรรวบรวมขอมูล สถิติเกี่ยวกับงำนบริหำรแผนและ

งบประมำณใหเปนปจจุบัน เพ่ือน ำไปใชเปนแนวทำงในกำรพัฒนำและแกไขปญหำ 
๗. วินิจฉัยสั่งกำรงำนที่รับมอบหมำยไปยังงำนที่เก่ียวของ  
๘. ติดตำมผลสัมฤทธิ์และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเพ่ือสรุปปญหำ และอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน 

เพ่ือหำแนวทำงในกำรพัฒนำงำนใหมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  
๙. ติดตอประสำนงำนระหวำงสถำนศึกษำกับหนวยงำนภำยนอกในสวนที่เกี่ยวของกับกลุ่มงำนแผน 
    และงบประมำณ  
๙. ติดตอประสำนงำนระหวำงสถำนศึกษำกับหนวยงำนภำยนอกในสวนที่เกี่ยวของกับกลุ่มบริหำร 
    แผนและงบประมำณ  
๑๐. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

         คณะกรรมการกลุ่มบริหารแผนและงบประมาณ 
  ๑. นำงสำวกำญจน์สุดำ  เรียงผำ  ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงสำวอุษณีย์  น้อยศรี  รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำยธนัญชัย   ข ำปำน  กรรมกำร 
  ๔. นำยโสภณ  กล่อมเกลี้ยง กรรมกำร 
  ๕. นำงสำวชลธิชำ  รอดไพ  กรรมกำร 
  ๖. นำงสำวณัฐนันท์  ค ำวิชิต  กรรมกำร 
  ๗. นำงอัชฌำ  เฉลยจิตร์ กรรมกำร 

//๘.นำงสำวอรกัญญำ... 
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  ๘. นำงสำวอรกัญญำ  แก้วตระกูล กรรมกำร 
  ๙. นำยชยำกร  แตงนิ่ม  กรรมกำร 
  ๑๐. นำงสำวธนชัพร  โพธิ์เอม  กรรมกำร 
  ๑๑. นำงสำวมยุร ี  ค้ำหมำก กรรมกำร 
  ๑๒. นำงสำววำรุณี    ปัญญำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหนาที่  
  1. ร่วมวำงแผนพัฒนำงำนของกลุ่มบริหำรแผนและงบประมำณก ำกับ  
  2. ติดตำม ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนและกำรสรุปงำนกิจกรรมตำมโครงกำรของกลุมงำน     
   3.1. งานแผนงาน 

๑. นำงสำวอุษณีย์    น้อยศรี   หัวหน้ำงำน 
๒. นำงสำวณัฐนันท์  ค ำวิชิต  รองหัวหน้ำงำน (แผนงำนกลุ่มบริหำรแผนและ 

                      งบประมำณ) 
๓. นำงสำวอ ำนวยพร  ศรีสวัสดิ์  ผู้ช่วย (แผนงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล) 
๔. ดร.วสัน   ปุ่นผล  ผู้ช่วย (แผนงำนกลุ่มบริหำรวิชำกำร) 
๕. นำยพิเชษฐ์  สนธิบ่ำย ผู้ช่วย (แผนงำนกลุ่มอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม) 
๖. นำยพิพัฒน์พงษ์  ตำทอง  ผู้ช่วย (แผนงำนกลุ่มกิจกำรนักเรียนและหอพัก) 
๗. นำงสำวบุษกร  เขียวมั่น  ผู้ช่วย (แผนงำนกลุ่มโภชนำกำร) 
๙. นำงสำวกัญญำรัตน์  บุญไชย  ผู้ช่วย (แผนงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย) 
๑๐. นำงสำววชัร ี  จันทร์เผือก ผู้ช่วย (แผนงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์) 
๑๑. นำงสำวเบญญพร  พัฒน์เจริญ ผู้ช่วย (แผนงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และ                  

     เทคโนโลยี) 
๑๒. นำงศีรณำ  คงตะโก  ผู้ช่วย (แผนงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงประเทศ) 
๑๓. นำงกัลยำ  ปัญญำ  ผู้ช่วย (แผนงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ  

                      ศำสนำและวัฒนธรรม) 
๑๔. นำยชวลิต  สกุลทอง ผู้ช่วย (แผนงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและ 
       พลศึกษำ) 
๑๕. นำยพิพัฒน์พงษ์  ตำทอง  ผู้ช่วย (แผนงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ) 
๑๖. นำยโสภณ  กล่อมเกลี้ยง ผู้ช่วย (แผนงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ) 
๑๗. นำงสำวมยุร ี  ค้ำหมำก  เลขำนุกำร 
มีหนาที่  

๑. ศึกษำรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศ วิเครำะห์สภำพเบื้องต้นเกี่ยวกับสภำพปัญหำ และควำม 
    ต้องกำรของสถำนศึกษำ 

๒. จัดท ำร่ำงนโยบำยปฏิบัติงำน ให้อยู่ในกรอบของส ำนักบริหำรควำมเป็นเลิศด้ำน 
   วิทยำศำสตร์ศึกษำ  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และของกระทรวงศึกษำธิกำร 

๓. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำ 
๔. จัดท ำแผนกลยุทธ์ของสถำนศึกษำระยะ ๓-๕ ปี 

//๕.ประสำนงำน... 
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๕. ประสำนงำนกับ กลุ่มงำน ฝ่ำย กลุ่มสำระ ฯ  ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี   
   แผนพัฒนำกำรศึกษำประจ ำปี และแผนกลยุทธ์ของสถำนศึกษำ 

๖. ก ำกับติดตำม ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลงำนโครงกำร ของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำม 
   ปฏิทินปฏิบัติงำน 

๗. ประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อผู้บังคับบัญชำ 
๘. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

แผนงานกลุ่มบริหาร/แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มีหนาที่  

๑. จัดท ำแผนงำน / โครงกำร/กิจกรรม ของกลุ่มบริหำร/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ตำมกรอบ
ของส ำนักบริหำรควำมเป็นเลิศด้ำนวิทยำศำสตร์ศึกษำ  ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน และของกระทรวงศึกษำธิกำร 

๒. ก ำกับติดตำม ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลงำนโครงกำร ของกลุ่มบริหำร/กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ ให้เป็นไปตำมปฏิทินปฏิบัติงำน 

๓. รวบรวมรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มบริหำร/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ให้เป็นไปตำม
ปฏิทินปฏิบัติงำน 

๔. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

    3.2 งานพัสดุและสินทรัพย 
๑. นำงสำวธนัชพร  โพธิ์เอม  หัวหน้ำงำน  (หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ) 
๒. นำงอัชฌำ   เฉลยจิตร์ รองหัวหน้ำงำน  (เจ้ำหน้ำที่พัสดุ) 
๓. ว่ำที่ ร.ต.หญิงนพมำศ แย้มชุมพร ผู้ช่วย   (ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสดุ) 
๔. นำงสำวอนุสรำ  ศรีอินทร์ ผู้ช่วย   (ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสดุ)  
๕. นำงสำวพัชรี   คุ้มเกรง  เลขำนุกำร  (ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสดุ) 
๖. นำงสำวลักษณำ  ศิลำวรรณ ผู้ช่วยเลขำนุกำร  

  3.2.1 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
  หนาที่ 

๑. วำงแผนกำรบริหำรพัสดุให้เป็นไปตำมงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร 
๒. ควบคุมกำรปฏิบัติงำน จัดซื้อ จัดจ้ำง พัสดุ กำรลงบัญชีพัสดุ – ครุภัณฑ์ กำรเบิกจ่ำย

พัสดุ กำรเก็บรักษำ กำรบ ำรุงรักษำพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือต่ำงๆ ให้ถูกต้องตำม
ระเบียบกำรพัสดุ  

๓. ตรวจร่ำงสัญญำซื้อ สัญญำจ้ำง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อยเรื่องเกี่ยวกับงำนพัสดุ 
ตรวจสอบและเก็บรักษำใบส ำคัญหลักฐำนและเอกสำรที่เกี่ยวกับพัสดุ ให้มีควำมถูกต้อง
เรียบร้อยและใช้เป็นหลักฐำนอ้ำงอิงในอนำคต 

๔. ควบคุม ตรวจสอบกำรจัดท ำระบบสินทรัพย์ของสถำนศึกษำและกำรรำยงำนข้อมูลใน
ระบบ GFMIS  

๕. ควบคุม ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำ เพื่อให้กำรท ำงำนเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

//๖.รำยงำนสรุป...  
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๖. รำยงำนสรุปควำมเห็นเกี่ยวกับงำนพัสดุ รวบรวมข้อมูลกำรปฏิบัติงำน เพื่อจัดท ำรำยงำน 
และน ำเสนอผู้บังคับบัญชำ 

๗. ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้อง เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
เป็นไปด้วยควำมสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 

๘. บริกำรข้อมูล ตอบปัญหำหรือชี้แจงเรื่องต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับงำนในควำมรับผิดชอบแก่
ผู้บังคับบัญชำ บุคคล หรือหน่วยงำนหรือส่วนรำชกำร เพื่อสนับสนุนงำนให้บรรลุภำรกิจ
ที่ก ำหนด 

๙. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  3.2.2 เจ้าหน้าที่พัสดุ 
  หนาที่  

๑. ปฏิบัติงำนขั้นต้นเกี่ยวกับกำรงำนพัสดุในกำรจัดหำ จัดซื้อ ว่ำจ้ำง กำรเก็บรักษำ กำร
น ำส่ง กำรซ่อมแซม และกำรบ ำรุงรักษำพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือต่ำงๆ เพื่อให้อยู่
ในสภำพดีพร้อมใช้งำน 

๒. ท ำทะเบียนกำรเบิกจ่ำยพัสดุ กำรเก็บรักษำใบส ำคัญหลักฐำนและเอกสำรที่เกี่ยวกับพัสดุ 
เพ่ือรวบรวมไว้เป็นหลักฐำนกำรด ำเนินงำน 

๓. ร่ำงและตรวจสัญญำซื้อ สัญญำจ้ำง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อยเรื่องเกี่ยวกับงำนพัสดุ 
เพ่ือเป็นหลักฐำนกำรด ำเนินงำน 

๔. รำยงำน สรุปควำมเห็นเกี่ยวกับงำนพัสดุ เพื่อจัดท ำรำยงำนน ำเสนอผู้บังคบบัญชำ 

๕. จัดท ำระบบสินทรัพย์ของสถำนศึกษำและรำยงำนข้อมูลในระบบ GFMIS  

๖. ศึกษำและเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับงำนพัสดุ เพ่ือร่วมพัฒนำให้ระเบียบกำรปฏิบัติงำนมี
ประสิทธิภำพและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

๗. ชี้แจงรำยละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงำนพัสดุ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนมีควำมโปร่งใส 

๘. ประสำนงำนกับบุคคลภำยในหน่วยงำนหรือภำยนอกหน่วยงำนเพ่ือให้บริกำรหรือขอ
ควำมช่วยเหลือในด้ำนที่ตนรับผิดชอบ 

๙. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

 ๓.๓ งานหน่วยพัสดุ 
๑. นำยธนัญชัย    ข ำปำน  หัวหน้ำหน่วยพัสดุ 
๒. นำงสำวอรุณกมล  วงษ์เอนก ผู้ช่วย 
๓. นำงสำวสุพัตรำ  ปรำบมำลัย ผู้ช่วย 
๔. นำยทองดี   สำลีมำ  ผู้ช่วย 
๕. นำยนรวิชญ ์   ชูวงษ์  ผู้ช่วย  
๖. นำยพิพัฒน์   รื่นชล  ผู้ช่วย 
๗. นำยเกียรติศักดิ์  มงคลชัย  ผู้ช่วย 
๘. นำงสำวรวด ี   บัวขำวสุทธิกุล ผู้ช่วย 
๙. นำงสำวสุภิดำ   มิตรสมำน ผู้ช่วย 
10. นำงสำวดวงมณี  ทวีสุข  ผู้ช่วย 
11. นำงสำวพัชรศิริ  ทัศนศรี  ผู้ช่วย 
12. นำงสำวสุนันทำ  แว่นจันทร์ ผู้ช่วย 

//13.นำงสำววันเพ็ญ...  
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13. นำงสำววันเพ็ญ  ฑีฆำวงค์  เจ้ำหน้ำที่หน่วยพัสดุกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
๑4. นำยพิพัฒน์พงษ์  ตำทอง  เจ้ำหน้ำที่หน่วยพัสดุกลุ่มกิจกำรนักเรียนและหอพัก 

    และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
๑5. นำงสำวณัฐนันท ์  ค ำวิชิต  เจ้ำหน้ำที่หน่วยพัสดุกลุ่มบริหำรแผนและงบประมำณ 
๑6. นำงสำวอ ำนวยพร     ศรีสวัสดิ์  เจ้ำหน้ำที่หน่วยพัสดุกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
๑7. นำงสำวนิภำพร  กำบทอง  เจ้ำหน้ำที่หน่วยพัสดุกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

    วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สำขำวิทยำศำสตร์ 
๑8. นำงสำววำทิน ี  อนุเสฐียร เจ้ำหน้ำที่หน่วยพัสดุกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
       วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สำขำคอมพิวเตอร์ 
๑9. นำงสำวอมรรัตน์  อ้วนไตร   เจ้ำหน้ำที่หน่วยพัสดุกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
20. นำยคมกริช   เพชรพลอย เจ้ำหน้ำที่หน่วยพัสดุกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
        ภำษำต่ำงประเทศ 
21. นำงสำวนฤขวัญ  ศรีเมือง  เจ้ำหน้ำที่หน่วยพัสดุกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
22. นำยสนอง   ยำจิตร  เจ้ำหน้ำที่หน่วยพัสดุกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ 
        ศำสนำและวัฒนธรรม 
23. นำยพิเชษฐ์   สนธิบ่ำย เจ้ำหน้ำที่หน่วยพัสดุกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ 
       และพลศึกษำ 
๒4. นำยโสภณ   กล่อมเกลี้ยง เจ้ำหน้ำที่หน่วยพัสดุกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
๒5. นำงพรสุดำ   วีระเดชชูชีพ เจ้ำหน้ำที่หน่วยพัสดุกิจกรรมแนะแนว 
๒6. นำงสำววนิดำ  น้อยตั้ง  เจ้ำหน้ำที่หน่วยพัสดุส ำนักงำนเลขำนุกำร 
๒7. นำงสำวบุษกร  เขียวมั่น  เจ้ำหน้ำที่หน่วยพัสดุงำนห้องสมุด 
๒8. ว่ำที่ ร.ต.หญิงนพมำศ  แย้มชุมพร ผู้ช่วยและเลขำนุกำร 

3.3.1 หัวหน้าหน่วยพัสดุ 
มีหนาที่ 

1.  ควบคุมและสั่งจ่ำยพัสดุ 
2.  ควบคุมกำรจัดท ำบัญชีวัสดุ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน และกำรบันทึกบัญชีทรัพย์สิน 
3.  ด ำเนินกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี แล้วรำยงำนต่อผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน พร้อมส่ง 

         ส ำเนำรำยงำน 
     ไปยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และ ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน 
4.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

3.3.2 ผู้ช่วย 
มีหนาที่ 

๑.  ประสำนงำนในกำรด ำเนินงำนของหน่วยพัสดุกับเจ้ำหน้ำที่หน่วยพัสดุกลุ่มงำน/ 
                                    กลุ่มสำระตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๒.  ดูแล ประสำนงำน ให้กำรด ำเนินกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปีเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย 

๓.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  

//3.3.3 เจ้ำหน้ำที่...  
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3.3.3 เจ้าหน้าที่หน่วยพัสดุกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ 
มีหนาที่ 

๑.  เบิกจ่ำยวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ต้องใช้งำนในกลุ่มงำน/กลุ่มสำระ จำกหัวหน้ำหน่วยพัสดุ  
๒.  จัดท ำทะเบียนคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ของกลุ่มงำน/กลุ่มสำระ ที่เบิกมำให้เรียบร้อย  
     พร้อมรับกำรตรวจสอบ  
๓.  ตรวจสอบพัสดุประจ ำปี แล้วรำยงำนต่อผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
๔. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

3.4. งานประมาณราคา 
๑. นำยโสภณ   กล่อมเกลี้ยง หัวหน้ำงำน 
๒. นำยพิพัฒน์พงษ์  ตำทอง  ผู้ช่วย 

 ๓. นำงสำวเวณิกำ  รอดลันดำ ผู้ช่วย 
 ๔. นำงสำวกฤษฎำรัตน์    เครื่องชนะ ผู้ช่วยและเลขำนุกำร 

มีหนาที่  
 ๑. เป็นที่ปรึกษำในกำรจัดท ำประมำณรำคำในกำรจัดซื้อ(ท่ีมีค่ำติดตั้ง) หรือร่วมกับ 

              คณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุในกำรจัดท ำรำคำกลำง 
 ๒. เป็นที่ปรึกษำในกำรจัดท ำประมำณรำคำในกำรจัดจ้ำง(ที่มิใช่งำนก่อสร้ำง) หรือร่วมกับ 

               คณะกรรมกำรจัดท ำร่ำงขอบเขตของงำนและรำคำกลำงในกำรจัดท ำรำคำกลำง 
 ๓. เป็นที่ปรึกษำในกำรจัดท ำประมำณรำคำในกำรจัดจ้ำง(ก่อสร้ำง) หรือร่วมกับ    

      คณะกรรมกำรจัดท ำแบบรูปรำยกำรและรำคำกลำงในกำรจัดท ำรำคำกลำง 
           ๔. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

 3.๕. งานการเงิน 
๑. นำยชยำกร  แตงนิ่ม  หัวหน้ำงำน 
๒. นำงสำวธนัชพร  โพธิ์เอม  รองหัวหน้ำงำน 
๓. นำงสำวจำรุณี  บุญเพ็ญ  ผู้ช่วย 
๓. นำยศิวกร  อำนุภำพ ผู้ช่วย 
๔. นำงสำวชลิดำ  วิสำชัย  เลขำนุกำร 
หนาที่  

๑.  เบิก - จำยเงินทุกประเภทใหถูกตองตำมระเบียบ  
๒.  จัดท ำทะเบียนคุมกำรเบิกจ่ำยเงินทุกประเภทใหถูกตอง 
๓.  ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน ใบส ำคัญ กำรเบิกจำยเงินทุกประเภท  
๔.  น ำสงเงิน โอนเงิน กำรกันเงินไวเบิกเหลื่อมปตำมวิธีกำรที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด  
๕.  รวบรวมรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรจัดท ำเรื่องอนุมัติเบิกเงินงบประมำณประจ ำป  
๖.  ออกเอกสำรทำงกำรเงินตำมระเบียบกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ.๒๕๔๕  
๗.  เบิกจำยเงินงบประมำณประเภทตำงๆ ใหเปนไปตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำป 
     งบประมำณของสถำนศึกษำ 
๘.  จัดท ำและตรวจสอบควำมถูกตองของบัญชีเงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรตำมรำยงำน 
     เงินคงเหลือประจ ำวันกับงบยอดเงินฝำกธนำคำร ตลอดจนตรวจสอบควำมถูกตองของ 
     ทะเบียนคุมต่ำงๆ  

//๙.ด ำเนินกำร...  
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๙.   ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเบิกเงิน กำรรับเงิน กำรเก็บรักษำเงิน กำรจำยเงิน  
      กำรน ำสงเงิน กำรโอนเงิน กำรกันเงินไวเบิกเหลื่อมปโดยใหเปนไปตำมข้ันตอนและ 
      วิธีกำรที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด  
๑๐. เก็บรักษำใบเสร็จและจัดท ำทะเบียนคุมกำรใชใบเสร็จ  
๑๑. จัดท ำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม และติดตำมลูกหนี้เงินยืมให้ปฏิบัติตำมระเบียบ 
๑๒. ประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตอผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
๑๓. ตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยเงินเดือนและบ ำเหน็จบ ำนำญ 
๑๔. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีไดรับมอบหมำย 

  

 3.4 งานบัญชี 
๑. นำงสำวอรกัญญำ  แก้วตระกูล หัวหน้ำงำน 
๒. นำงสำววำรุณ ี  ปัญญำ  ผู้ช่วย 
๓. นำงสำวศิโรธร  ปัญญำ  เลขำนุกำร 
 หนาที่  

๑. จัดท ำบัญชีและทะเบียนคุมเงินแต่ละประเภท 
๒. ตรวจสอบรำยกำรขอเบิกเงินให้ถูกต้องตรงกับเอกสำรกำรจ่ำยเงิน 
๓. บันทึกบัญชีในระบบ GFMIS 
๔. วิเครำะห์รำยกำรบัญชีแยกประเภทเพ่ือจัดท ำงบกำรเงิน 
๕. ตรวจสอบกำรฝำก – ถอนเงินฝำกธนำคำร และจัดท ำงบเทียบยอดเงินฝำกธนำคำร 
๖. สรุปรำยกำรเบิกจ่ำยเงินแต่ละประเภทน ำส่งรำยงำน  
๗. จัดท ำรำยงำนกำรเงินประจ ำงวด 6 เดือนและ ๑๒ เดือน สงหนวยงำนตนสังกัดตำม

ระยะเวลำที่ก ำหนด 
๘. จัดท ำบัญชีและรำยงำนกำรเงินประจ ำปี ภำพรวมของหน่วยเบิก 
๙. เรียกรำยงำนประจ ำเดือนสรุปกำรขอเบิกเงินในระบบ GFMIS ส่งส ำนักงำนตรวจเงิน

แผ่นดิน 
๑๐. ตรวจสอบควำมถูกต้องของระบบบัญชีที่ผ่ำนกำรบันทึกในระบบ GFMIS และปรับปรุง

รำยกำรบัญชีที่เกิดขึ้น 
๑๑. จัดเก็บรำยละเอียดข้อมูลกำรตั้งเบิก กำรเบิกจ่ำยเงิน ใบส ำคัญคู่จ่ำยที่ผ่ำนกำรจ่ำยเงินแล้ว 
๑๒. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

3.5 งานเงินเดือนและบ าเหน็จบ านาญ 
๑. นำงสำวชลธิชำ  รอดไพ  หัวหน้ำงำน 
๒. นำยสิปปวิชญ ์  นำกรณ์  ผู้ช่วย 
๓. นำงสำวมยุร ี  ค้ำหมำก  เลขำนุกำร 
หนาที่ 

1. ตรวจสอบข้อมูลเงินเดือนและภำษีของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในทุกเดือน 
2. ประสำนงำน ขอควำมร่วมมือกับเจ้ำหนี้ในกำรด ำเนินกำรหักเงินเดือนและก ำหนดหนี้ที่จะ

บริกำรหักหนี้ 
3. ประมวลผลกำรเบิกเงินเดือน/ค่ำจ้ำงประจ ำ และบันทึกรำยกำรขอเบิกและหักหนี้  
4. ออกรำยงำน และตรวจสอบข้อมูลกำรเบิกเงินเดือน/ค่ำจ้ำงประจ ำ 

//5.ส่งเอกสำร...  
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5. ส่งเอกสำรกำรขอเบิกเงินเดือน/ค่ำจ้ำงประจ ำในแต่ละเดือน  ให้กรมบัญชีกลำงภำยในก ำหนด 
6. ตรวจสอบหลักฐำนตำมแบบขอรับและบันทึกข้อมูลลงในระบบ E – Pension ของ

กรมบัญชีกลำง 
7. ส่งข้อมูลในระบบบ ำเหน็จบ ำนำญพร้อมเอกสำรหลักฐำนไปคลังเขต 1 ส ำนักงำน

กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร และกรมบัญชีกลำง 
8. ติดตำม ตรวจสอบกำรสั่งจ่ำยและกำรปิดรอบกำรสั่งจ่ำยเงินเดือนและบ ำเหน็จบ ำนำญ  
9. บริกำรข้อมูลทำงด้ำนเงินเดือนและบ ำเหน็จบ ำนำญแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ 
10. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

 3.6 งานการเงินสวัสดิการโรงเรียน 
1. นำงสำวมยุรี  ค้ำหมำก  หัวหน้ำงำน 
2. นำยศิวกร   อำนุภำพ ผู้ช่วย 

    หน้าที่ 
1. รับเงินและเบิก – จ่ำยเงินสวัสดิกำรโรงเรียนให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรจัด   
     สวัสดิกำรภำยในส่วนรำชกำร 
2. จัดท ำบัญชี รับ – จ่ำย  และจัดเก็บเอกสำรหลักฐำน  ใบส ำคัญ  ของเงินสวัสดิกำร   

   โรงเรียนตรวจสอบควำมถูกต้องของบัญชีเงินฝำก  และเงินสดในมือ  ให้เป็นปัจจุบัน 
       ๓.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

 3.7  งานควบคุมภายใน 
1.  นำงอัชฌำ    เฉลยจิตร์  หัวหน้ำงำน 
๒.  นำงสำวธนชัพร  โพธิ์เอม  ผู้ช่วย 
หนาที่ 

๑. วิเครำะห์สภำพปัจจุบัน ปัญหำตำมโครงสร้ำงและภำรกิจของสถำนศึกษำ 
๒. วิเครำะห์ควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนพร้อมก ำหนดปัจจัยเสี่ยงและจัดล ำดับ 

ควำมเสี่ยง 
๓. ก ำหนดมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 
๔. วำงแผนจัดระบบควบคุมภำยในของสถำนศึกษำ 
๕. ก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรป้องกันควำมเสี่ยง 
๖. ประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อหน่วยงำนต้นสังกัด 
๗. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ไดรับมอบหมำย 

 

3.8 งานยานพาหนะ 
๑. นำยชยำกร  แตงนิ่ม  หัวหน้ำงำน 
๒. นำยจ ำเนียน  พจนเรขำ ผู้ช่วย (รถตู้หมำยเลขทะเบียนรถ นข ๔๕๘๑) 
๓. นำยธีรวุฒ ิ  ศิลำวรรณ ผู้ช่วย (รถตู้หมำยเลขทะเบียนรถ นข ๔๔๗๑) 
๔. นำยอนุชำติ  อ่ิมแสง  ผู้ช่วย (รถตู้หมำยเลขทะเบียนรถ นข ๓๒๔๕) 
๕. นำยอนุชำ  อ่ิมแสง  ผู้ช่วย (รถกระบะหมำยเลขทะเบียนรถ ผ ๑๓๔๗) 
6. นำยพิพัฒน์  รื่นชล  เลขำนุกำร 

//หนำที.่..  
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  หนาที่ 
๑. วำงแผนด ำเนินงำนยำนพำหนะและให้บริกำรบุคลำกรตำมระเบียบกำรใช้รถรำชกำร 
๒. จัดซ่อมแซมและตรวจสภำพยำนพำหนะให้พร้อมที่จะใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
๓. ควบคุมดูแลกำรใช้รถรำชกำรและกำรเบิกจ่ำยน้ ำมันเชื้อเพลิง 
๔. ควบคุมดูแลบ ำรุงรักษำและจัดท ำบัญชีรำยกำรซ่อมบ ำรุงตำมระเบียบงำนพัสดุ 
๕. ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรขออนุมัติใช้รถรำชกำรตลอดจนกำรรับผิดชอบกำรจัด

ยำนพำหนะแก่บุคลำกรตำมแนวปฏิบัติของโรงเรียน  
๖. ดูแลกำรต่อทะเบียนรถยนต์และท ำประกันภัยรถรำชกำรทุกคันของโรงเรียน 
๗. ประเมินและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
๘. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ไดรับมอบหมำย 

 

๓.๙ งานธุรการกลุ่มบริหารแผนและงบประมาณ 
1. นำงสำววำรุณี    ปัญญำ  หัวหน้ำงำน 
2. นำงสำวศิโรธร  ปัญญำ  ผู้ช่วย 
3. นำงสำวพัชร ี  คุ้มเกรง  ผู้ช่วย 
๔. นำงสำวชลิดำ  วิสำชัย  ผู้ช่วย 
๕. นำงสำวลักษณำ  ศิลำวรรณ เลขำนุกำร 
 หนาที่ 

1. ดูแลรับผิดชอบงำนกลั่นกรองหนังสือรำชกำร เสนอหนังสือรำชกำร  เอกสำรเข้ำ – ออก 
และเอกสำรอื่นๆ เก็บและรักษำเอกสำรรำชกำรของกลุ่มบริหำรแผนและงบประมำณ 

2. จัดท ำหนังสือรำชกำรโต้ตอบหน่วยงำนภำยนอกและภำยใน พิมพ์เอกสำรงำนต่ำงๆ 
จัดท ำบันทึก รำยงำน ร่ำงเอกสำรต่ำงๆ ท ำสถิติ แผนงำน แผนภำพ ตลอดจนสำมำรถ
วำงรูปแบบกำรพิมพ์งำนได้ 

3. ติดต่อประสำนงำน ต้อนรับผู้ที่มำติดต่อประสำนงำน จัดกำรนัดหมำยให้รอง
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรแผนและงบประมำณ และจัดหำของที่ระลึกในโอกำสต่ำงๆ 

4. บันทึกกำรประชุม จัดท ำวำระและรำยงำนกำรประชุมของกลุ่มบริหำรแผนและ
งบประมำณ 

5. จัดท ำเอกสำรกำรอนุมัติเดินทำงไปรำชกำรของรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรแผนและ
งบประมำณ 

6. ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมค ำสั่งกำรของรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรแผนและ
งบประมำณ 

๗. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  

//4. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล...  
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4. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
    นำยนฏกร   บุญล้อม  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 หน้าที่  
   ๑. เป็นที่ปรึกษำของผู้อ ำนวยกำรเก่ียวกับงำนบริหำรงำนบุคคลของโรงเรียน 
   ๒. เป็นประธำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
   ๓. เป็นที่ปรึกษำ แนะน ำ ช่วยเหลือ ในกำรบริหำรงำนบุคคล 

๔. วำงแผนงำนด้ำนบุคคล ในด้ำนกำรจัดท ำแผนงำน โครงกำร ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน                                        
กำรท ำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงำนด้ำนบุคคลของโรงเรียน รวมทั้งกำรพัฒนำ
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

   ๕. ประเมินผลและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
   ๖. น ำเสนอพิจำรณำควำมดีควำมชอบของครูในสำยงำนของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
   ๗. วำงแผนจัดสรรงบประมำณของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

  ๘. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่โรงเรียนมอบหมำย 
 

     นำงเสำวณี   ณัฎฐประเสริฐ หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 หน้าที่  
   1. ติดตำม ประสำน  ช่วยเหลือ แนะน ำในภำรกิจของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

2. ช่วยเหลือรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกลุ่มบริหำรงำนบุคคลในกำรวำงแผนงำนด้ำนบุคคล ใน   
    ด้ำนกำรจัดท ำแผนงำน โครงกำร ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน กำรท ำระเบียบและแนวปฏิบัติ  
    เกี่ยวกับงำนด้ำนบุคคลของโรงเรียน รวมทั้งกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของ  
    กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

   3. รวบรวมและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
   4. ร่วมวำงแผนจัดสรรงบประมำณของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

  5. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่โรงเรียนมอบหมำย 
 

      นำงสำวอ ำนวยพร  ศรีสวัสดิ์  หัวหน้ำงำนส ำนักงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 หน้าที ่
    1. ติดตำม ประสำน  ช่วยเหลือ ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนสำรบรรณของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

2. ช่วยเหลือรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกลุ่มบริหำรงำนบุคคลในกำรวำงแผนงำนด้ำนบุคคล ใน 
    ด้ำนกำรจัดท ำแผนงำน โครงกำร ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน กำรท ำระเบียบและแนวปฏิบัติ 
    เกี่ยวกับงำนด้ำนบุคคลของโรงเรียน รวมทั้งกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของ  
     กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

   3. รวบรวมและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
   4. ร่วมวำงแผนจัดสรรงบประมำณของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

  5. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่โรงเรียนมอบหมำย 
 

 คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ๑ นำยนฏกร   บุญล้อม    ประธำนกรรมกำร 
 ๒ นำงเสำวณี      ณัฏฐประเสริฐ   รองประธำนกรรมกำร 
 3 นำงวรรณภำ    เจริญสุข  กรรมกำร 

//4 นำงรัฐพร...  



๓๔ 
 
 4 นำงรัฐพร   กลิ่นบรรทม กรรมกำร 
 5 นำงสำววัชร ี  จันทร์เผือก   กรรมกำร 
 6 นำยนิธิทัศน์    อักษร  กรรมกำร 
 7 นำยทศพร  กระจ่ำงฤทธิ์ กรรมกำร 
 8 นำงสำวนฤขวัญ    ศรีเมือง        กรรมกำร 
 9 นำงสำวธิดำ  เพชรคง  กรรมกำร 
      10 นำยชยำกร   แตงนิ่ม  กรรมกำร 
 11 นำยพนำ  สำระยำม กรรมกำร 
 ๑2 นำงสำวอ ำนวยพร  ศรีสวัสดิ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 13 นำยนภพล    เต็มเปี่ยม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 14 นำงสุดำรัตน์  อำจข ำ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

๔.๑. งานส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  4.๑.1  นำงสำวอ ำนวยพร   ศรีสวัสดิ์  หัวหน้ำงำน 
  4.1.๒  นำงรัฐพร  กลิ่นบรรทม รองหัวหน้ำงำน 
  4.1.3  นำยนิธิทัศน์   อักษร  ผู้ช่วย 
  4.1.4  นำงสำวธิดำ  เพชรคง  ผู้ช่วย 
          4.1.5  นำงสุดำรัตน์  อำจข ำ  ผู้ช่วย 
  4.1.6  นำยพนำ  สำระยำม เลขำนุกำร 
  4.1.7  นำยนภพล  เต็มเปี่ยม ผู้ช่วยเลขำนุกำร  
       หน้าที่  

๑. ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนธุรกำร - สำรบรรณของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
  2. ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนแผนงำนและพัสดุของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
  3. จัดท ำตำรำงเวรยำม เวรประจ ำวัน และตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 

4. ประสำนงำนควำมร่วมมือระหว่ำงโรงเรียนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ 
 5. รวบรวมเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับงำนของ 
     กลุม่บริหำรงำนบุคคลให้เป็นปัจจุบัน 
๖. จัดท ำคู่มือส ำหรับประชำชนตำมพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวก 
    ในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ.2558 

 ๗. จัดท ำปฏิทินปฏิบัติงำนประจ ำปีของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  
๘. จัดท ำสื่อ นวัตกรรม เกี่ยวกับกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
๙. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

 

4.2. งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
        4.2.๑  นำงสำวธิดำ เพชรคง  หัวหน้ำงำน 
  4.2.๒  นำยนิธิทัศน์   อักษร  รองหัวหน้ำงำน 
  4.2.๓  นำงสำวนฤขวัญ   ศรีเมือง  ผู้ช่วย 
  4.2.4  นำงสำวอ ำนวยพร   ศรีสวัสดิ์  ผู้ช่วย 
  4.2.5  นำยชยำกร  แตงนิ่ม  ผู้ช่วย 
  4.2.6  นำยนภพล  เต็มเปี่ยม เลขำนุกำร  

//หน้ำที่...  



๓๕ 
 
          หน้าที่ 

 1. วิเคราะห์ภารกิจและแผนอัตราก าลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
 2. จัดท าแผนจัดสรรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 3. ด ำเนินกำรแต่งตั้ง หรือสั่งให้พ้นจำกสภำพกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและพนักงำนรำชกำร 
    อ ำนำจหน้ำที่ที่กฎหมำยก ำหนดหรือเมื่อได้รับอนุมัติจำก อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   
 4. รวบรวมรำยชื่อและข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีประสงค์จะขอ 
     ย้ำยและให้ควำมเห็นเสนอไปยังสถำนศึกษำที่ข้ำรำชกำรครูที่ประสงค์จะขอย้ำยไป 
     ปฏิบัติงำน 
 5. ด ำเนินเรื่องกำรโอน ย้ำย สับเปลี่ยนอัตรำ 
 6. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

  4.3. งานระบบทะเบียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
           4.3.๑ นางวรรณภา   เจริญสุข  หัวหน้ำงำน 
  4.3.๒ นำงสำวธิดำ  เพชรคง  รองหัวหน้ำงำน 
  4.3.๓ นำงสำวนฤขวัญ   ศรีเมือง  ผู้ช่วย 
  4.3.4 นำงสำวอ ำนวยพร   ศรีสวัสดิ์  ผู้ช่วย  
  4.3.5 นำยนภพล  เต็มเปี่ยม เลขำนุกำร 
 หน้าที ่
 ๑. จัดท ำทะเบียนบุคลำกรภำครัฐ ให้เป็นปัจจุบัน 
   ๒. ด ำเนินกำรในกำรขอเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ให้แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
                      ๓. ประชำสัมพันธ์ รวบรวม ตดิตำม ส่งเสริมบุคลำกรกำรขอใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ 
   ๔. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

  

 4.4. งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
         4.4.๑  นำงสำววัชร ี จันทร์เผือก   หัวหน้ำงำน 
         4.4.2  นำงเสำวณี     ณัฏฐประเสริฐ    รองหัวหน้ำงำน 
         4.4.3  นำงวรรณภำ   เจริญสุข  ผู้ช่วย 
 4.4.4   นำงสำววัชล ี บัวตำ  ผู้ช่วย 
  4.4.5  นำยนิธิทัศน์   อักษร  ผู้ช่วย 
  4.4.6  นำงสำวนฤขวัญ   ศรีเมือง  ผู้ช่วย 
  4.4.7  นำยนภพล  เต็มเปี่ยม เลขำนุกำร  
       หน้าที ่
  ๑. ด ำเนินกำรเรื่องกำรเลื่อนต ำแหน่ง เลื่อนระดับ เลื่อนวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครู 

 ๒. กำรส่งเสริมให้ควำมสะดวกแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ขอมีหรือ 
                       เลื่อนวิทยฐำนะหรือกำรจัดท ำผลงำนทำงวิชำกำร 

 ๓. งำนส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
      กำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  

//4. ส ำรวจ...  



๓๖ 
 
 
 4. ส ำรวจ ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย สภำพควำมต้องกำรจ ำเป็นในกำรฝึกอบรมและพัฒนำ 
                                 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
 5. ด ำเนินกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรส ำหรับบุคลำกรทำงกำรศึกษำหรือเตรียมควำม  
                                 พร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มส ำหรับผู้ได้รับกำรบรรจุเข้ำรับรำชกำรในต ำแหน่ง  
                                 “ครูผู้ช่วย” ตำมหลักเกณฑ์และวิธี ก.ค.ศ.ก ำหนด 
  6. ติดตำมประเมินกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นระยะๆ ทุกหกเดือน                 
                                ตำมแบบประเมิน ที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด และในกำรประเมินแต่ละครั้งให้ประธำนกรรมกำร 
    แจ้งผลกำรประเมินให้ครูผู้ช่วยและผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ ทรำบ และในส่วนของ 
     พนักงำนรำชกำรต้องจัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนปีละ ๒ ครั้ง  

 7. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

 4.5. งานส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา 
 4.5.๑  นำงรัฐพร  กลิ่นบรรทม หัวหน้ำงำน 
         4.5.๒  นำงเสำวณี     ณัฏฐประเสริฐ    รองหัวหน้ำงำน 
         4.5.๓  นางวรรณภา   เจริญสุข  ผู้ช่วย 
 4.5.4  นำงสำวอ ำนวยพร   ศรีสวัสดิ์  ผู้ช่วย 
 4.5.5  นำงสำวนฤขวัญ   ศรีเมือง  ผู้ช่วย 
 4.5.6  นำยนภพล  เต็มเปี่ยม เลขำนุกำร  
        หน้าที ่
  ๑. ด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนพนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงชั่วครำวในโครงกำร  
      และลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน 
  ๒. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน 
  ๓. งำนประสำน ส่งเสริม กำรจัดส่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
        ผู้บริหำรกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำง ไปเข้ำรับกำรฝึกอบรม  
       ประชุม สัมมนำหรือคณะท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนอื่น ๆ  
 ๔. กำรส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  5. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

4.6. งานวินัย ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
               4.6.๑  นำงสำวนฤขวัญ   ศรีเมือง  หัวหน้ำงำน 
  4.6.๒  นำงรัฐพร  กลิ่นบรรทม รองหัวหน้ำงำน 
    4.6.๓  นำงสำวธิดำ เพชรคง  ผู้ช่วย 
  4.6.4  นำงสำวสุชำดำ ฉำยสกุล  ผู้ช่วย 
  4.6.5  นำยนภพล  เต็มเปี่ยม เลขำนุกำร 
  หน้าที ่
   ๑. รวบรวม และติดตำมกำรลำทุกประเภทของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
       เพ่ือเสนอขออนุญำตเรื่องกำรลำต่อผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
  

//๒. ให้ด ำเนินตำม...  



๓๗ 
 
   ๒. ให้ด ำเนินตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรลำของข้ำรำชกำร และตำม 
        นโยบำยหลักเกณฑ์และวิธีกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ลพบุรี   
                                   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และกระทรวงศึกษำธิกำรตำมท่ี 
       กฎหมำยก ำหนด 

  3. ด ำเนินกำรสรุปกำรลำ มำสำย ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุก   
        ต ำแหน่ง เสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน และแจ้งให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
                            ทำงกำรศึกษำทรำบต่อไป 

  4. ดูแลเรื่องวินัยและกำรรักษำวินัยของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และ   
       ลูกจ้ำง ด ำเนินกำรโดยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ในกรณีต่อไปนี้ 

      4.1 กรณีควำมผิดวินัยไม่ร้ำยแรง 
      4.2 กรณีควำมผิดวินัยร้ำยแรง 
      4.3 กำรอุทธรณ ์
     4.4 กำรร้องทุกข ์

  5. กำรเสริมสร้ำงและกำรป้องกันกำรกระท ำผิดวินัย ด ำเนินกำรโดยผู้อ ำนวยกำร 
      สถำนศึกษำ 

      5.1 ผู้บริหำรแต่ละระดับ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชำ 
     5.2 ด ำเนินกำรให้ควำมรู้ ฝึกอบรม กำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจ กำรจูงใจ ฯลฯ  
                                                ในอันที่จะเสริมสร้ำงและพัฒนำเจตคติ  จิตส ำนึก  และพฤติกรรมของ 
                                                ผู้ใต้บังคับบัญชำ 
      5.3 สังเกต ตรวจสอบ ดูแล เอำใจใส่ ป้องกันและขจัดเหตุเพื่อมิให้ 
                                               ผู้ใต้บังคับบัญชำกระท ำผิดวินัยตำมควรแก่กรณี 

 6. ดูแลกำรออกจำกรำชกำร ด ำเนินกำรโดยผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
      6.1 กำรออกจำกรำชกำร 
      6.2 กำรให้ออกจำกรำชกำร กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรหรือไม่ 
          ผ่ำนกำรเตรียมควำมพร้อมและกำรพัฒนำอย่ำงเข้มต่ ำกว่ำเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. 
         ก ำหนด 
     6.3 กำรออกจำกรำชกำรไว้ก่อน 
      6.4 กำรออกจำกรำชกำรเพรำะเหตุรับรำชกำรนำนหรือเหตุทดแทน 
               6.4.1 กรณีเจ็บปว่ยโดยไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่โดยสม่ ำเสมอ 
                                             6.4.2 กรณีไม่ปฏิบัติงำนตำมควำมประสงค์ของทำงรำชกำร 
                                            6.4.3 กรณีสั่งให้ออกจำกรำชกำรเพรำะขำดคุณสมบัติทั่วไป  
         ตำมมำตรำ 30 แห่งกฎระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
              ทำงกำรศึกษำ กรณีเป็นผู้ไม่มีสัญชำติไทยกรณีเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่ง 
         ทำงกำรเมือง  สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น กรณีเป็น 
          คนไร้ควำมสำมำรถหรือจิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคที่  
         ก ำหนดในกฎ ก.ค.ศ. กรณีเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี                    
         กรณีเป็นกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองหรือเป็นเจ้ำหน้ำที่ใน 
          พรรคกำรเมือง หรือกรณี เป็นบุคคลล้มละลำย 

//6.4.4 กรณีขำด...  
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                                            6.4.4 กรณีขำดคุณสมบัติทั่วไป กรณีมีเหตุสงสัยว่ำเป็นผู้ไม่เลื่อมใสใน 
         กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น 
         ประมุข 
                                            6.4.5 กรณีมีเหตุอันสงสัยว่ำหย่อนควำมสำมำรถบกพร่องในหน้ำที่ 
         รำชกำรหรือประพฤติตนไม่เหมำะสม 
                              6.5 กรณีมีมลทินมัวหมอง 
                              6.6 กรณีได้รับโทษจ ำคุก โดยค ำสั่งของศำล หรือรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำ 
            ถึงท่ีสุดให้จ ำคุกในควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 

 7. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

 4.7. งานรักษาความปลอดภัย 
  4.7.1. นำยทศพร  กระจ่ำงฤทธิ์ หัวหน้ำงำน 
  4.7.2. นำยสำยัญ  จันทะปัญญำ ผู้ช่วย 
  5.7.3. นำยสำมำรถ  ท่ำจอหอ ผู้ช่วย 
  5.7.4. นำยเฉลิม ทองสุข  ผู้ช่วย 
  5.7.5. นำยนภพล เต็มเปี่ยม เลขำนุกำร 

  หน้าที ่
1. ดูแล ป้องกัน และรักษำทรัพย์สินของผู้ว่ำจ้ำงให้รอดพ้นจำกกำรโจรกรรม อัคคีภัย

และเหตุร้ำยอื่นๆ 
2. ดูแลรักษำควำมสงบเรียบร้อยภำยในบริเวณท่ีรับผิดชอบตลอด 24 ชั่วโมง 
3. ควบคุมดูแล กำรผ่ำนเข้ำ-ออก และอ ำนวยควำมสะดวกกำรจรำจร ของบุคคลและ

ยำนพำหนะ 
4. ตรวจเช็คทรัพย์สินที่จะน ำเข้ำหรือส่งออก ภำยในบริเวณที่รับผิดชอบตำมค ำสั่งของ

ผู้บริหำรโรงเรียน 
5. เปิด-ปิด ประตูทำงเข้ำ-ออก อำคำรหรือสถำนที่ตำมท่ีผู้บริหำรโรงเรียนก ำหนดให้ 
6. เปิด-ปิด ไฟฟ้ำ ตำมเวลำที่ผู้บริหำรโรงเรียนก ำหนดให้ 
7. ในยำมวิกำล เจ้ำหน้ำที่ รปภ. จะต้องเดินตรวจตรำตำมจุดต่ำงๆ ภำยในบริเวณ

หน่วยงำนรับผิดชอบ ทุกๆ 1 ชั่วโมง 
8. เจ้ำหน้ำที่ รปภ. ต้องบันทึกรำยงำนเหตุกำรณ์ประจ ำวันในกำรปฏิบัติหน้ำที่ทุกๆ 1 

ชั่วโมง เพ่ือรำยงำนต่อผู้บริหำรโรงเรียนเป็นประจ ำทุกวัน และต้องปฏิบัติตำมค ำสั่ง
อันชอบด้วยหน้ำที่และนโยบำยของผู้บริหำรโรงเรียนโดยเคร่งครัด 

9. ห้ำมเจ้ำหน้ำที่ รปภ.หลับยำมช่วงเวลำกลำงคืน  
10. ห้ำมเจ้ำหน้ำที่ รปภ.ละทิ้งจุดก่อนเวลำเลิก  
11. ห้ำมเจ้ำหน้ำที่ รปภ.ดื่มของมึนเมำ เข้ำมำปฏิบัติหน้ำที่โดยเด็ดขำด  

 

  

//5. กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป...  

//5. กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป...  
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5. กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
    นำยวัฒนกรณ์ จิวำลักษณ์  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป 
    หน้าที่  

 1. ก ำหนดนโยบำย วำงแผนงำน โครงกำร กิจกรรมของกลุ่มบริหำรทั่วไป 
 2. พัฒนำระบบบริหำรงำนของกลุ่มบริหำรทั่วไปให้มีประสิทธิภำพโดยเน้นกำรมีส่วนร่วม 
 3. จัดบุคลำกรรับผิดชอบด ำเนินงำนต่ำงๆในกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 
 4. ก ำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มบริหำรทั่วไปให้สอดคล้องกับ 
             วิสัยทัศน์  พันธกิจ และเป้ำประสงค์ของโรงเรียน 
 5. วำงแผนและด ำเนินกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมให้กำรด ำเนินงำนต่ำงๆของกลุ่มบริหำรทั่วไปมี   
             ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
 6. ส่งเสริมสนับสนุนครู และบุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มบริหำร  
            ทั่วไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 7. ประสำนงำนให้ควำมช่วยเหลือ ช่วยแก้ไขปัญหำ และเป็นที่ปรึกษำให้ครูและบุคลำกรที่ 
             ปฏิบัติงำนในกลุ่มบริหำรทั่วไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 8. เป็นผู้น ำในกำรแก้ไขปัญหำทำงด้ำนบริหำรทั่วไปและร่วมในกำรด ำเนินงำนของงำนต่ำงๆ ของ 
             กลุ่มบริหำรทั่วไปให้ปฏิบัติงำนด้วยควำมรำบรื่น 
 9. สรุป ประเมินผล กำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป และจัดท ำเอกสำร สรุปผลกำร 
             ด ำเนินงำนของกลุ่มบริหำรทั่วไปเสนอผู้บริหำร 
 10. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

 นำยพิเชษฐ์  สนธิบ่ำย    หัวหน้ำกลุ่มงำนทั่วไป 
  

 หน้าที ่
 ๑.  ร่วมวำงแผนพัฒนำกลุ่มงำนทั่วไป 
 ๒.  ร่วมประสำนงำนกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภำพงำนงำนทั่วไป 
 ๓.  ร่วมประสำนกำรปฏิบัติงำนในงำนทั่วไปให้เกิดประสิทธิภำพตำมเป้ำหมำย 
 ๔.  ร่วมนิเทศ  ติดตำม  ตรวจสอบ  และพัฒนำกำรปฏิบัติงำนตำมปฏิทินของกลุ่ม 
 ๕.  ร่วมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของงำนทั่วไป 
 ๖.   ปฏิบัติงำนร่วมกับกลุ่มบริหำรงำนอ่ืน  ๆ ที่ เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมำย เพ่ือให้                            
              กำรด ำเนินงำนเป็นตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด  
 ๗. ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ถ่ำยทอดควำมรู้ กำรบริหำรทั่วไปให้แก่บุคลำกรในกลุ่มงำน เพ่ือให้มี  
             ควำมเข้ำใจและสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องสมบูรณ์ และมีประสิทธิภำพ 
 ๘. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

 นำยพิพัฒน์พงษ์       ตำทอง    หัวหน้ำงำนกิจกำรนักเรียนและหอพัก 
    หน้าที่ 

 1.  วำงแผนกำรด ำเนินงำน งำนกิจกำรนักเรียนและงำนหอพัก 
 2. นิเทศ ก ำกับติดตำมงำนทุกงำนในงำนกิจกำรนักเรียนให้ด ำ เนินไปอย่ำงเป็นระบบ            
            ตำมระเบียบขอทำงรำชกำรและตำมแผนงำน/โครงกำร 
 3.  จัดท ำแผนงำนกิจกำรนักเรียนและงำนหอพักสอดคล้องกับนโยบำยและเกณฑ์กำร ประเมิน
      มำตรฐำนประกันคุณภำพภำยในโรงเรียน  

//4.  ร่วมวำงแผน...  
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 4.  ร่วมวำงแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม 
 5.  ร่วมวำงแผนและจัดกิจกรรมด ำเนินงำนแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมของนักเรียน 
 6.  ประสำนงำนกับบุคลำกรในโรงเรียนเพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจ ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำน 
 7.  เผยแพร่ประชำสัมพันธ์กิจกรรมงำนกิจกำรนักเรียนและงำนหอพักติดตำม สรุป ประเมินผล   
             และรำยงำนกำรด ำเนินงำน/โครงกำรต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 8.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
 

5.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
      5.1.1. งานธุรการโรงเรียน  
         5.1.๑.1. นำงอรุณี   คมคำย หัวหน้ำ  
    5.1.1.๒. นำงสำววนิดำ   น้อยต้ัง รองหัวหน้ำ 
    5.1.1.๓. นำงสำวโสภำพรรณ    พลพงษ์ ผู้ช่วย 
    5.1.1.๔. นำงสำวกนกรัตน์ ภูมิเรืองศรี เลขำนุกำร 
    5.1.1.๕. นำยณรงค์ศักดิ์  กุลธี ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
                  หน้าที่ 

 ๑.  วำงแผนพัฒนำงำนธุรกำร 
         ๒.  โต้ตอบหนังสือรำชกำร 
         ๓.  ประสำนและรำยงำนข้อมูลต้นสังกัด 
 ๔.  ปฏิบัติงำนสำรบรรณ 
 ๕.  รวบรวมระเบียบและแนวปฏิบัติที่ทันสมัยประกอบกำรใช้ในงำนที่เกี่ยวข้อง 
 ๖.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

  5.1.2. งานประชาสัมพันธ์    
   5.1.2.1. นำงสำวกัญญำรัตน์ บุญไชย หัวหน้ำ 
   5.1.2.2. ดร.วสัน    ปุ่นผล รองหัวหน้ำ 
   5.1.2.3. นำงพรสุดำ  วีระเดชชูชีพ ผู้ช่วย 
   5.1.2.4. นำงสำวอุษณีย์  น้อยศรี ผู้ช่วย 
   5.1.2.5. นำงสำวจำรุณ ี  บุญเพ็ญ ผู้ช่วย 
   5.1.2.6. นำยเกียรติศักดิ์  มงคลชัย ผู้ช่วย 
   5.1.2.7. นำยพนำ    สำระยำม เลขำนุกำร 
   หน้าที ่

1. จัดท ำแผนงำน/โครงกำร/แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และปฏิทินปฏิบัติงำนของ               
               งำนประชำสัมพันธ์ 

2. วำงแผนและด ำเนินงำนกำรประชำสัมพันธ์โรงเรียนให้ทันสมัยทันเหตุกำรณ์ตลอดเวลำ 
3. จัดบอร์ดประชำสัมพันธ์โรงเรียนรวมทั้ งเรื่ องที่ เกี่ยวกับกำรศึกษำและเรื่องอ่ืน  ๆ         
     ที่เกี่ยวข้อง 
4.  ประชำสัมพันธ์โรงเรียนให้เป็นที่รู้จักของชุมชนตำมควำมเหมำะสมตำมโอกำส   
     เช่น  ทำงวิทยุ เสียงตำมสำย และสื่อประชำสัมพันธ์อ่ืน ๆ 
5.  จัดประชำสัมพันธ์เสียงตำมสำยในโรงเรียน   

//6.บริกำร...  
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6.  บริกำรประชำสัมพันธ์ ประกำศ ในเรื่องที่เก่ียวข้องที่เร่งด่วน 
7.   บริกำรถ่ำยภำพบริกำรต่ำง ๆ ของโรงเรียน และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์โดยกำร 
     จัดบอร์ดหรือโดยวิธีกำรอ่ืนที่เหมำะสม 
8. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลภำพถ่ำยของงำนหรือกิจกรรมต่ำง ๆ และพร้อมให้บริกำร 
     เมื่อมีผู้ต้องกำร 
9.  ท ำหน้ำที่พิธีกร และประชำสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน 
10. สรุป ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
11. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  
  

  5.1.3. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา    
   5.1.3.1. นำยกิตติเดช  อ่อนละมัย หัวหน้ำ                                     
   5.1.3.2. นำงสำวอุษณีย์  น้อยศรี รองหัวหน้ำ 
   5.1.3.3. นำงอัฌชำ   เฉลยจิตร์ ผู้ช่วย 
   5.1.3.4. นำงสำววำทินี  อนุเสถียร ผู้ช่วย 
   5.1.3.5. นำยเกียรติศักดิ์  มงคลชัย ผู้ช่วย 
   5.1.3.6. นำยพนำ   สำระยำม เลขำนุกำร 
     หน้าที ่
     ๑.  พัฒนำเว็บไซต์ของโรงเรียนและจัดระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
                 ๒.  พัฒนำและส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
                ๓.  ดูแลกำรปฏิบัติงำนของงำนโสตทัศนศึกษำ  คอมพิวเตอร์  และเทคโนโลยีอ่ืน ๆ 
                ๔. จัดระบบกำรดูแลบ ำรุงรักษำพัสดุของงำนโสตทัศนศึกษำ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอ่ืนๆ  
                ๕.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
     

  5.1.4. งานอนามัยโรงเรียน   
   5.1.4.๑ นำงวิยะดำ   คงด ำ หัวหน้ำ 
   5.1.4.2 นำงสำวอมรัตน์  อ้วนไตร รองหัวหน้ำ 
   5.1.4.3 นำงสำวอรุณกมล วงษ์อเนก ผู้ช่วย  (ครูผู้ดูแลฯ หอพัก ๑) 
   5.1.4.4 นำงสำวสุพัตรำ   ปรำบมำลัย ผู้ช่วย  (ครูผู้ดูแลฯ หอพัก ๑) 
   5.1.4.5 นำยนรวิชญ ์  ชูวงษ์ ผู้ช่วย  (ครูผู้ดูแลฯ หอพัก ๒) 
   5.1.4.6 นำยทองดี   สำลีมำ ผู้ช่วย  (ครูผู้ดูแลฯ หอพัก ๒) 
   5.1.4.7 นำยเกียรติศักดิ์  มงคลชัย ผู้ช่วย  (ครูผู้ดูแลฯ หอพัก ๓) 
   5.1.4.8 นำยพิพัฒน์  รื่นชล ผู้ช่วย  (ครูผู้ดูแลฯ หอพัก ๓) 
   5.1.4.9 นำยกิติศักดิ์  น้อยเจริญ ผู้ช่วย  (ครูผู้ดูแลฯ หอพัก ๓) 
   5.1.4.10 นำงสำวสภุิดำ  มิตรสมำน ผู้ช่วย  (ครูผู้ดูแลฯ หอพัก ๔) 
   5.1.4.11 นำงสำวรวด ี  บัวขำวสุทธิกุล ผู้ช่วย  (ครูผู้ดูแลฯ หอพัก ๔) 
   5.1.4.12 นำงสำวพัชรศิร ิ ทัศนศรี ผู้ช่วย  (ครูผู้ดูแลฯ หอพัก ๕) 
   5.1.4.13 นำงสำวดวงมณี ทวีสุข ผู้ช่วย  (ครูผู้ดูแลฯ หอพัก ๕)  
   5.1.4.14 นำงสำวสุนันทำ    แว่นจันทร์ ผู้ช่วย  (ครูผู้ดูแลฯ หอพัก ๖) 
   5.1.4.15 นำงเหมือนขวัญ สำยจันทร์ยูน ผู้ช่วย 
   5.1.4.16 นำงสำวเพ็ญนภำ กองมะเริง เลขำนุกำร 

//หน้ำที่...  
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   หน้าที ่
     1.  จัดท ำแผนงำน โครงกำร ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เกี่ยวกับงำนอนำมัยโรงเรียน 
     2. ประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขในกำรส่งเสริมสุขภำพนักเรียนโดยกำรจัดกิจกรรม 
              ส่งเสริมสุขภำพอนำมัย เช่น กำรตรวจสุขภำพนักเรียนประจ ำปี บริกำรตรวจฟัน 
     3. ให้บริกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้นโดยให้บริกำรแก่บุคลำกรในโรงเรียนอย่ำงทั่วถึงและ  
        ทันท่วงทีส่งต่อนักเรียนที่ป่วย และประสำนงำนกับผู้ปกครอง 
     4. ดูแลห้องพยำบำลให้สะอำดถูกสุขลักษณะและจัดห้องพยำบำลให้ถูกต้องตำมเกณฑ์ที่ 
        ก ำหนดมำตรฐำน 
     5. จัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ยำ และเวชภัณฑ์ที่ใช้ในกำรรักษำพยำบำล ให้พร้อมต่อกำร 
         ใช้งำนมีกำรควบคุมและเก็บรักษำอย่ำงเป็นระบบเพ่ือกำรรักษำพยำบำลเบื้องต้นได้ 
         ทันท่วงที 
     6.จัดท ำสถิติน้ ำหนักและส่วนสูงของนักเรียนภำคเรียนละ 1 ครั้ง และประสำนงำนกับครูที่ 
                             ปรึกษำและเจ้ำหน้ำที่อนำมัยในกำรแก้ไขปัญหำนักเรียนที่มีน้ ำหนักและส่วนสูงต่ ำกว่ำ 
        เกณฑ์มำตรฐำน 
     7. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและให้ควำมรู้กิจกรรมเกี่ยวกับโรคติดต่อต่ำง ๆ  
             สิ่งเสพติดทุกชนิดรวมทั้งอุบัติเหตุต่ำง ๆ 
     8. จัดท ำและน ำเสนอสถิติ ประเมินผลงำนของงำนอนำมัยในโรงเรียน และรำยงำนผลกำร 
             ด ำเนินงำนต่อหัวหน้ำกลุ่มบริหำรบุคคล 
     9. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  
 

  5.1.5. งานบริการและประสานชุมชน 
           5.1.5.1. นำงสำวนภิำพร   กำบทอง หัวหน้ำ 
           5.1.5.2. นำยพิพัฒน์พงษ์  ตำทอง ผู้ช่วย 
           5.1.5.3. นำงวิยะดำ    คงด ำ ผู้ช่วย 
  5.1.5.4. นำยนรวิชญ ์  ชูวงษ์ ผู้ช่วย 
           5.1.5.5. นำงสุดำรัตน ์  อำจข ำ เลขำนุกำร 
           5.1.5.6. นำงสำวสุพัตรำ  ปรำบมำลัย ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
       หน้าที่ 

     1.  รวบรวม วิเครำะห์ ข้อมูลของชุมชน เพ่ือน ำไปใช้สร้ำงควำมสัมพันธ์ชุมชนกับโรงเรียน 
    2.  ให้บริกำรแก่ชุมชนในทุกด้ำนที่สำมำรถท ำได้ เช่น ด้ำนข่ำวสำร ด้ำนวัสดุครุภัณฑ์  
            และด้ำนวิชำกำร  
 3.  สนับสนุนและมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและประเพณีไทย                
            โดยเข้ำร่วมในงำนประเพณี ศำสนำ และงำนเกี่ยวกับชุมชน 
 4.  ด ำเนินงำนในกำรที่จะให้ชุมชนเข้ำมำช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนในด้ำนต่ำง  ๆ   
            ตำมควำมเหมำะสม 
 5.  จัดท ำข้อมูลสถิติต่ำงๆ ที่ควรทรำบเกี่ยวกับชุมชนในท้องถิ่น หรือสถำนที่ส ำคัญต่ำง ๆ  
           เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรกิจกรรมร่วมกับชุมชน 
 6.  สนับสนุนส่งเสริมให้มีกำรจัดตั้งองค์กรต่ำง ๆ เพ่ือช่วยเหลือโรงเรียน 
 7.  จัดเก็บสถิติ ข้อมูล เอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวกับงำนสัมพันธ์ชุมชน 

//8.สรุป...  
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 8.  สรุป ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 9.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

  5.1.6. งานร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน   
         5.1.6.1. นำยชยำกร                    แตงนิ่ม  หัวหน้ำ 
 5.1.6.2. นำงสำวกฤษฎำรัตน์  เครื่องชนะ ผู้ช่วย 
         5.1.6.3. นำงฐิติมำ                      เอกคม  ผู้ช่วย 
 ๕.๑.๖.๔  นำงสำวศุภกำญจน์           เชื้อพรหม         ผู้ตรวจสอบบัญชี  
         5.1.6.๕. นำงสำวปรำรถนำ          พิศพันธุ์  ผู้ตรวจสอบบัญชี 
         5.1.6.๖. นำงสำวพรพิมล               บุญประสพ   เลขำนุกำร 
  หน้าที่   
          1.  ควบคุมดูแลคณะกรรมกำรด ำเนินงำนร้ำนค้ำสวัสดิกำรโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณ 
                                รำชวิทยำลัย ลพบุรี  ให้ด ำเนินงำนตำมระเบียบ ข้อบังคับของร้ำนค้ำสวัสดิกำรโรงเรียน 
                                วทิยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย ลพบุรี  
         2.  ตรวจสอบระบบกำรจัดท ำบัญชีสินค้ำของร้ำนค้ำสวัสดิกำรโรงเรียนวิทยำศำสตร์                   
                                จุฬำภรณรำชวิทยำลัย ลพบุรี   
         3.  ตรวจสอบระบบบัญชีรำยรับ รำยจ่ำยประจ ำเดือนของร้ำนค้ำสวัสดิกำรโรงเรียน 
                                วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย ลพบุรี 
         4.  จัดสรรเงินรำยได้ให้เป็นไปตำมระเบียบ ข้อตกลงในกำรประชุมของคณะกรรมกำร 
         ๕.  พิจำรณำจ่ำยเงินตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรฯ เป็นผู้ก ำหนด 
         ๖.  ให้ข้อเสนอแนะให้ค ำปรึกษำในกำรด ำเนินงำนของร้ำนค้ำสวัสดิกำรฯ 
         7.  วำงกรอบหรือก ำหนดแนวปฏิบัติในกำรด ำเนินงำนของร้ำนค้ำสวัสดิกำรฯ ให้เป็นไปตำม 
                                ระเบียบของทำงรำชกำร 
          ๘.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

 5.1.7. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  
   5.1.7.1. นำยพิเชษฐ ์  สนธิบ่ำย  หัวหน้ำ 
   5.1.7.2. นำยธนัญชัย   ข ำปำน  ผู้ช่วย (ศูนย์กีฬำ) 
   5.1.7.3. นำยโสภณ   กล่อมเกลี้ยง  ผู้ช่วย (โซน SHOP) 
   5.1.7.4. นำยภำณุวัฒน์  ปัญญำ  ผู้ช่วย (อำคำรมหำพรหมรำชินี) 
   5.1.7.5. นำงสำวอ ำนวยพร         ศรีสวัสดิ์  ผู้ช่วย (อำคำรกันภัยมหิดล) 
   5.1.7.6. นำยกิตติเดช  อ่อนละมัย  ผู้ช่วย (อำคำรจ ำปีสิรินธร) 
   5.1.7.7. นำงสำวบุษกร  เขียวมั่น  ผู้ช่วย (หอสมุดและวิทยบริกำร) 
   5.1.7.8. นำยพิพัฒน์พงษ์ ตำทอง  ผู้ช่วย (อำคำรศิลปะ) 
   5.1.7.9. คนงำน แม่บ้ำน ช่ำงชำย/หญิง  ผู้ช่วย  
   5.1.7.10. นำงสุดำรัตน ์  อำจข ำ   เลขำนุกำร 
  

//หน้ำที่...  
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   หน้าที ่
          1.  วำงแผนในกำรพัฒนำ ปรับปรุง ซ่อมแซม อำคำรสถำนที่และระบบสำธำรณูปโภคให้ 
                                    มีควำมพร้อมต่อกำรใช้งำน 
          2.  นิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนอำคำรสถำนที่และสำธำรณูปโภคให้เป็นไปด้วย 
                                    ควำมเรียบร้อย 

3.  ด ำเนินกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรสถำนที่และสำธำรณูปโภคให้ 
     สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4.  จัดสร้ำงสวนหย่อมตกแต่งอำคำรสถำนที่และสิ่ งแวดล้อมในบริ เวณต่ำง  ๆ                          
       ของโรงเรียนให้สะอำดเรียบร้อยร่มรื่นและสวยงำม 

          5.  ก ำหนดระเบียบแนวปฏิบัติกำรใช้อำคำรสถำนที่ของโรงเรียนให้เรียบร้อยและ 
                                     เหมำะสมตลอดจนอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้อำคำรสถำนที่ 
          6.  ประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวกให้กับหน่วยงำนและประชำชนที่มำใช้อำคำร  
                                    สถำนที่ของโรงเรียนในกำรด ำเนินกำรกิจกำรต่ำง ๆ 

7.  สรุปประเมินผลกำรด ำเนินงำนของอำคำรสถำนที่และสำธำรณูปโภคและจัดท ำ  
     เอกสำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนเสนอหัวหน้ำกลุ่มบริหำรทั่วไป 

          8.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

5.1.8  งานบริหารจัดการทรัพยากรน ้าและบริหารจัดการขยะ 
 5.1.8.๑ นำยธนัญชัย  ข ำปำน     หัวหน้ำ 
 5.1.8.๒ นำยพิพัฒน์พงษ์       ตำทอง     รองหัวหน้ำ 
 5.1.8.๓ นำยสนอง  ยำจิตร     ผู้ช่วย 

5.1.8.๔ นำยพิพัฒน์  รื่นชล     ผู้ช่วย 
5.1.8.๕ นำยเกียรติศักดิ์  มงคลชัย     ผู้ช่วย 
5.1.8.๖ นำยทองดี  สำลีมำ     ผู้ช่วย 
5.1.8.๗ นำงสำวสุพัตรำ  ปรำบมำลัย    ผู้ช่วย 
5.1.8.๘ นำงสำวดวงมณี  ทวีสุข     ผู้ช่วย  
5.1.8.๙ นำงสำวอนุสรำ  ศรีอินทร์    ผู้ช่วย  
5.1.8.๑๐ นำยนรวิชญ์  ชูวงษ์     ผู้ช่วย 
5.1.8.๑๑ คนงำน แม่บ้ำน ช่ำงชำย/หญิง     ผู้ช่วย  
5.1.8.1๒ นำงเหมือนขวัญ สำยจันทร์ยูน          ผู้ช่วย 
5.1.8.1๓ นำยกิตติศักดิ์  น้อยเจริญ        ผู้ช่วย 
5.1.8.๑๔ นำงสุดำรัตน์  อำจข ำ      เลขำนุกำร 
หน้าที ่

๑. ก าหนดกรอบนโยบายและแผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรน  าและบริหารจัดการ
ขยะภายในโรงเรียน 

๒. เสนอแผนงาน โครงการ และมาตรการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน  าและ
บริหารจัดการขยะต่อผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ

๓. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้าใจของครู บุคลากร นักเรียนและ
ผู้ปกครองในการบริหารจัดการทรัพยากรน  าและบริหารจัดการขยะของโรงเรียน 

//๔.ด าเนินการ...  



๔๕ 
 

๔. ด าเนินการจัดซื อ จัดจ้าง ที่เกี่ยวกับการเรื่องทรัพยากรน  าและเรื่องจัดการขยะให้
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตาม กฎหมายและระเบียบที่ทาง
ราชการก าหนด 

๕. ควบคุม  ดูแลการบริหารจัดการทรัพยากรน  าและบริหารจัดการขยะให้มีความยั่งยืน
และเป็น 
รูปธรรม ตำมนโยบำย 

6.  นิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำและบริหำร
จัดกำรขยะให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

7. สรุปประเมินผลกำรกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำและบริหำรจัดกำรขยะและจัดท ำ
เอกสำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนเสนอหัวหน้ำกลุ่มบริหำรทั่วไปและผู้บริหำรโรงเรียน
ต่อไป 

8.  เผยแพร่ประชำสัมพันธ์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำและ
บริหำรจัดกำรขยะของโรงเรียน  

9.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

  5.1.9. งานโภชนาการ  
    ๕.๑.๙.1 นำงสำวบุษกร  เขียวมั่น   หัวหน้ำ 
    ๕.๑.๙.2 นำงสำววำทินี  อนุเสถียฐ  รองหัวหน้ำ 
    ๕.๑.๙.๓ นำงสำวธนัชพร   โพธิ์เอม       ผู้ช่วย    
    ๕.๑.๙.4 นำงสำวดวงมณี  ทวีสุข    ผู้ช่วย  
    ๕.๑.๙.5 นำงสำวพัชรศิริ  ทัศนศรี   ผู้ช่วย  
    ๕.๑.๙.6 นำงสุดำรัตน์  อำจข ำ   ผู้ช่วย 
    ๕.๑.๙.7 นำงสำวสุพัตรำ  ปรำบมำลัย  ผู้ช่วย 
    ๕.๑.๙.8 นำงสำวสุนันทำ  แว่นจันทร์  ผู้ช่วย 
    ๕.๑.๙.9 นำงสำวสุภิดำ  มิตรสมำน  ผู้ช่วย 
    ๕.๑.๙.๑0 คนครัวชำย/หญิง    ผู้ช่วย 
    ๕.๑.๙.11 นำงสำวปรำรถนำ       พิศพันธ์   เลขำนุกำร  
    ๕.๑.๙.๑2 นำงสำวอนุสรำ  ศรีอินทร์  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   หน้าที่ 

   ๑.  วำงแผนพัฒนำงำนโภชนำกำร 
   ๒.  จัดระบบเมนูอำหำรและกำรบริกำรโภชนำกำรให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
   ๓.  นิเทศ  ติดตำม  ควบคุมคุณภำพและแก้ปัญหำกำรด ำเนินกำรให้บริกำรอำหำรให้กับ 
                                    นักเรียนอยู่ประจ ำและบุคลำกรในโรงเรียน 
   ๔.  จัดระบบดูแล  บ ำรุงรักษำพัสดุงำนโภชนำกำรให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน 
   5.  ควบคุม  ดูแลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสุขภำพอนำมัย 
   6.  ควบคุม  ดูแลสุขลักษณะทำงด้ำนโภชนำกำรของโรงประกอบอำหำรและโรงอำหำร 
  7.  ควบคุมดูแลกำรรับประทำนอำหำรของนักเรียน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นไปตำมสุขลักษณะอนำมัย 
   8.  สรุปรำยงำนเหตุกำรณ์ประจ ำวัน กรณีพบปัญหำระหว่ำงปฏิบัติหน้ำที่ 
   9.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

//5.2. งำนกิจกำรนักเรียน...  



๔๖ 
 
5.2. งานกิจการนักเรียนและหอพัก 
 

  5.2.1. คณะกรรมการบริหารงานกิจการนักเรียนและหอพัก  
5.2.1.1 นำยพิพัฒน์พงษ์       ตำทอง   ประธำนกรรมกำร 
5.2.1.2 นำยสนอง  ยำจิตร   รองประธำนกรรมกำร 
5.2.1.3 นำยพิเชษฐ์  สนธิบ่ำย    กรรมกำร 
5.2.1.๔ นำงสำวอ ำนวยพร  ศรีสวัสดิ์   กรรมกำร 
5.2.1.๕ นำงสำวสุกัญญำ    เขียวทอง     กรรมกำร 
5.2.1.๖ นำงสำวบุษกร  เขียวมั่น   กรรมกำร 
5.2.1.๗ นำงสำวณัฐนันท์  ค ำวิชิต   กรรมกำร 
5.2.1.๘ นำยธนัญชัย  ข ำปำน   กรรมกำร 
5.2.1.๙ นำงพรสุดำ  วีระเดชชูชีพ  กรรมกำร 
5.2.1.๑๐ นำงวิยะดำ  คงด ำ   กรรมกำร 
5.2.1.๑๑ นำงสำววำทิน ี  อนุเสถียฐ      กรรมกำร 
5.2.1.๑๒ นำงสำวชมพูนุท  ชำวบ้ำนเกำะ  กรรมกำร 
5.2.1.๑3 นำงสำวปรำรถนำ         พิศพันธ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
5.2.1.๑4 นำงมัณฑนำ   สมบุญ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
5.2.1..๑5 นำงสำวสุพัตรำ  ปรำบมำลัย  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
5.2.1.๑6 นำงสุดำรัตน ์  อำจข ำ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
5.2.1.๑7 นำงสำวเพ็ญนภำ กองมะเริง    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

หน้าที ่
         1.  วำงแผนกำรด ำเนินงำนและก ำหนดปฏิทินงำนกิจกำรนักเรียนและงำนหอพัก 
          2.  จัดท ำค ำสั่งคณะท ำงำนตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน งำนกิจกำรนักเรียนและหอพัก 
          3.  นิเทศ ก ำกับ ติดตำมงำนทุกงำนในงำนกิจกำรนักเรียนให้ด ำเนินไปอย่ำงเป็นระบบตำม   
              ระเบียบของทำงรำชกำรและตำมแผนงำน/โครงกำร 
          4.  เป็นกรรมกำรพิจำรณำนักเรียนเพ่ือเสริมแรง สร้ำงแรงจูงใจให้แก่นักเรียนที่ประพฤติดี            
               และพิจำรณำโทษนักเรียนที่ประพฤติผิดระเบียบวินัยของโรงเรียนร่วมให้ค ำปรึกษำ     
               และรวบรวมจัดท ำระเบียบ ข้อบังคับเก่ียวกับงำนกิจกำรนักเรียน  
          5.  จัดท ำแผนงำนกิจกำรนักเรียนและงำนหอพักสอดคล้องกับนโยบำยและเกณฑ์                   
                กำรประเมินมำตรฐำนประกันคุณภำพภำยในโรงเรียน  
          6.  จัดท ำเอกสำรเกี่ยวกับแผนภูมิสำยงำน ก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และพรรณนำ 
               งำนของบุคลำกรในส่วนที่เกี่ยวกับงำนกิจกำรนักเรียนและงำนหอพัก 
          7.  ร่วมวำงแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม  
          8.  ร่วมวำงแผนและจัดกิจกรรมด ำเนินงำนส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียน  
          9.  ร่วมวำงแผนและจัดกิจกรรมด ำเนินงำนแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมของนักเรียน  
          10.ประสำนงำนกับบุคลำกรในโรงเรียนเพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจ ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำน  
          11. เผยแพร่ประชำสัมพันธ์กิจกรรมงำนกิจกำรนักเรียนและงำนหอพักติดตำม สรุป  
                ประเมินผล และรำยงำนกำรด ำเนินงำน/โครงกำรต่อผู้ที่เก่ียวข้อง 
          12. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

//5.2.2.งำนส่งเสริม...  



๔๗ 
 
 5.2.2. งานส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   

5.2.2.๑ นำงสำววำทิน ี  อนุเสถียร     หัวหน้ำ 
5.2.2.2 นำงสำวพรสุดำ  วีระเดชชูชีพ   รองหัวหน้ำ 
5.2.2.๓ นำงสำวชมพูนุท  ชำวบ้ำนเกำะ   ผู้ช่วย 
5.2.2.๔ นำยพิพัฒน์พงษ์       ตำทอง   ผู้ช่วย  
5.2.2.๕ นำงสำวปรำรถนำ    พิศพันธ์             ผู้ช่วย   
5.2.2.๖ นำงสำวสุพัตรำ  ปรำบมำลัย         ผู้ช่วย  
5.2.2.๗ นำงสำวรวด ี  บัวขำวสุทธิกุล  ผู้ช่วย 
5.2.2.๘ นำงสำวสุภิดำ  มิตรสมำน  ผู้ช่วย 
5.2.2.๙ นำงสำวดวงมณี  ทวีสุข   ผู้ช่วย 
5.2.2.๑๐ นำยนรวชิญ์  ชูวงษ์   ผู้ช่วย 
5.2.2.๑๑ นำยพิพัฒน์  รื่นชล   ผู้ช่วย 
5.2.2.๑๒ นำยเกียรติศักดิ์  มงคลชัย   ผู้ช่วย 
5.2.2.๑๓ นำงสำวอรุณกมล วงษ์เอนก  ผู้ช่วย 
5.2.2.๑๔  นำงสำวสุนันทำ  แว่นจันทร์  ผู้ช่วย 
5.2.2.๑๕  ครูหัวหน้ำระดับชั้น (ค ำสั่งอ้ำงอิงที่ ๓๗๐/๒๕๖๔) ผู้ช่วย 
5.2.2.๑๖ ครูที่ปรึกษำ (ค ำสั่งอ้ำงอิงที่ ๓๗๐/๒๕๖๔)  ผู้ช่วย 
5.2.2.๑๗ นำงอรุณี  คมคำย   เลขำนุกำร 
5.2.2.๑๘ นำงสำวพัชรศิร ิ  ทัศนศรี             ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
5.2.2.๑๙ นำยทองดี  สำลีมำ   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้าที ่

          1.  วำงแผนกำรด ำเนินงำนจัดระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
2.  เตรียมเอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

     3.  ด ำเนินกำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตำมแนวทำงท่ีก ำหนด คือ 
- กำรรู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล 
- กำรคัดกรองนักเรียน 
- กำรส่งเสริมนักเรียน 
- กำรป้องกันและแก้ปัญหำ 
- กำรส่งต่อ 

           4.  ก ำกับติดตำมกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียนของครูที่ปรึกษำ 
           5.  ติดตำม สรุป ประเมินผล และรำยงำนกำรด ำเนินงำน ต่อต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
           6.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 

 5.2.3. งานเสริมสร้างระเบียบวินัย และส่งเสริมคุณธรรมนักเรียน   
 5.2.3.๑ นำยธนัญชัย  ข ำปำน   หัวหน้ำ 

5.2.3.๒ นำยชวลิต  สกุลทอง  รองหัวหน้ำ 
  5.2.3.3 นำงอรุณี  คมคำย   ผู้ช่วย 
  5.2.3.4 นำงสำวจิรภำ  พลอยบุตร  ผู้ช่วย 
  

//5.2.3.5 นำงสำวบุษกร...  
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  5.2.3.5 นำงสำวบุษกร   เขียวมั่น   ผู้ช่วย 

5.2.3.6 นำงสำวปรำรถนำ   พิศพันธ์   ผู้ช่วย 
5.2.3.7 นำงวิยะดำ  คงด ำ   ผู้ช่วย 
5.2.3.8 นำยสนอง  ยำจิตร   ผู้ช่วย 
5.2.3.9 นำยนรวิชญ ์  ชูวงษ์   ผู้ช่วย 
5.2.3.10 นำยพิพัฒน์  รื่นชล   ผู้ช่วย 
5.2.3.11 นำงสำวสุนันทำ แว่นจันทร์  ผู้ช่วย 
5.2.3.12 นำงสำวอรุณกมล วงษ์อเนก  ผู้ช่วย 
5.2.3.13 นำยกิติศักดิ์  น้อยเจริญ  ผู้ช่วย 
5.2.3.14 นำงสำวสภุิดำ  มิตรสมำน  ผู้ช่วย 
5.2.3.15 นำงสำวสุพัตรำ ปรำบมำลัย  ผู้ช่วย 
5.2.3.16 นำยทองดี  สำลีมำ   ผู้ช่วย 
5.2.3.17 นำยพิเชษฐ์  สนธิบ่ำย  เลขำนุกำร 
5.2.3.1๘ นำงสำวรวดี  บัวขำวสุทธิกุล  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
5.2.3.๑๙ นำงสำวดวงมณี ทวีสุข      ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
5.2.3.20 นำยเกียรติศักดิ์ มงคลชัย   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  หน้าที ่
๑. วำงแผนก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติตนของนักเรียนให้เป็นไปตำม กฎ ระเบียบ               
    ของโรงเรียน 
๒. วำงแผนก ำหนดแนวทำงกำรกำรจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงคุณลักษณะและคุณธรรม               
    แก่นักเรียน 
๓. ปลูกฝัง สร้ำงจิตส ำนึก ดูแล นักเรียน รับผิดชอบในหน้ำที่กำรพัฒนำ และดูแลบริเวณ 
    โรงเรียน เรื่องควำมสะอำด กำรพัฒนำสภำพแวดล้อมของโรงเรียน และพัฒนำ 
    บุคลิกภำพนักเรียน 
๔. ควบคุม ก ำกับดูแล เอำใจใส่ แก้ไข นักเรียนที่มีควำมประพฤติไม่เหมำะสม 
๕. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม/ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
6. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

 5.2.4. งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน   
5.2.4.1 นำงสำวณัฐนันท์    ค ำวิชิต   หัวหน้ำ 
5.2.4.2 นำงกัลยำ   ปัญญำ   รองหัวหน้ำ 
5.2.4.3 นำงสำวดวงมณี  ทวีสุข   ผู้ช่วย 
5.2.4.4 นำงสำวรวดี  บัวขำวสุทธิกุล  ผู้ช่วย 
5.2.4.5 นำงสำวอรุณกมล  วงษ์เอนก  ผู้ช่วย 
5.2.4.6 นำงสำวสุภิดำ  มิตรสมำน  ผู้ช่วย 
5.2.4.๗ นำยนรวิชญ์  ชูวงษ์   ผู้ช่วย 
5.2.4.๘ นำงสำวพัชรศิริ  ทัศนศรี    ผู้ช่วย 
5.2.4.๙ นำยพิพัฒน์  รื่นชล   ผู้ช่วย 

//5.2.4.11นำยเกียรติศักดิ.์..  
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5.2.4.10  นำยเกียรติศักดิ์  มงคลชัย    ผู้ช่วย 
5.2.4.11  นำงสำวสุพัตรำ  ปรำบมำลัย ผู้ช่วย 
5.2.4.12  นำยสนอง  ยำจิตร   เลขำนุกำร 
5.2.4.13 นำยทองดี  สำลีมำ   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
5.2.4.๑4 นำงสำวสุนันทำ  แว่นจันทร์  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้าที ่

1.  วำงแผนก ำหนดแนวทำงกำรส่งเสริมประชำธิปไตยและสภำนักเรียน 
2.  สนับสนุนส่งเสริมให้มีบรรยำกำศของประชำธิปไตยในโรงเรียนอย่ำงเด่นชัด 
3.  จัดให้มีกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรนักเรียนปีละ ๑ ครั้ง 
4.  ร่วมกับคณะกรรมกำรสภำนักเรียน เป็นที่ปรึกษำในกำรประชุม ตลอดทั้งวำงแผนงำน/

โครงกำรส ำหรับปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรสภำนักเรียน 
5.  ประสำนกับนักเรียนในกำรท ำควำมเข้ำใจในกิจกำรของโรงเรียน เพื่อควำมสำมัคคี 

กำรเคำรพนพน้อม ของนักเรียนต่อครู 
6.  ส่งเสริม ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ เกี่ยวกับกำรท ำกิจกรรมของคณะกรรมกำรนักเรียนให้

อยู่ในขอบข่ำยที่เหมำะสม และไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน 
7.  จัดท ำคู่มือคณะกรรมกำรสภำนักเรียน 
8.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

 

 5.2.5. งานส่งเสริมดนตรี กีฬา นันทนาการและสุขภาพ   
5.2.5.๑ นำยชวลิต  สกุลทอง  หัวหน้ำ 
5.2.5.๒ นำยพิเชษฐ์  สนธิบ่ำย  รองหัวหน้ำ 
5.2.5.3 นำยพิพัฒน์พงษ์       ตำทอง   ผู้ช่วย 
5.2.5.4 นำยสนอง  ยำจิตร   ผู้ช่วย 
5.2.5.5 นำงสำวรวดี  บัวขำวสุทธิกุล  ผู้ช่วย 
5.2.5.6 นำยทองดี  สำลีมำ   ผู้ช่วย 
5.2.5.7 นำงสำวดวงมณี  ทวีสุข   ผู้ช่วย 
5.2.5.8 นำยพิพัฒน์  รื่นชล   ผู้ช่วย 
5.2.5.9 นำยเกียรติศักดิ์  มงคลชัย   ผู้ช่วย 
5.2.5.10 นำงสำวอรุณกมล วงษ์เอนก  ผู้ช่วย 
5.2.5.11 นำยกิติศักดิ์  น้อยเจริญ  ผู้ช่วย 
5.2.5.๑2 นำงสำวสุนันทำ  แว่นจันทร์  ผู้ช่วย 
5.2.5.๑3 นำงสำวสุภิดำ  มิตรสมำน  ผู้ช่วย 
5.2.5.๑4 นำงสำวพัชรศิริ  ทัศนศรี   ผู้ช่วย 
5.2.5.๑5 นำยนรวิชญ์  ชูวงษ์   ผู้ช่วย 
5.2.5.๑6 ครูที่ปรึกษำ (ค ำสั่งอ้ำงอิงที่ ๓๗๐/๒๕๖๔)  ผู้ช่วย  
5.2.5.๑7 นำยธนัญชัย  ข ำปำน   เลขำนุกำร 
5.2.5.๑8 นำงสุดำรัตน์  อำจข ำ   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
5.2.5.๑9 นำงสำวสุพัตรำ  ปรำบมำลัย  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  
//หน้ำที่...  
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หน้าที ่
            1.  วำงแผนกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมดนตรี กีฬำ นันทนำกำรเพ่ือสุขภำพ 
            2.  ก ำกับดูแลกิจกรรมด้ำนดนตรี กีฬำ นันทนำกำร 
            3.  ส่งเสริมควำมรู้และควำมถนัดของนักเรียนด้ำนดนตรีและกีฬำ 
            4.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 

 5.2.6. งานหอพักนักเรียน  
5.2.6.1 นำงสำววำทิน ี  อนุเสถียร       หัวหน้ำ 
5.2.6.๒ นำยสนอง  ยำจิตร        รองหัวหน้ำ 
5.2.6.๓ นำงสำวณัฐนันท์  ค ำวิชิต   ผู้ช่วย 
5.2.6.๔ นำงสำวอ ำนวยพร  ศรีสวัสดิ์      ผู้ช่วย 
5.2.6.๕ นำงสำวชมพูนุท  ชำวบ้ำนเกำะ      ผู้ช่วย 
5.2.6.๖ นำงสำวสุพัตรำ  ปรำบมำลัย  ผู้ช่วย 
5.2.6.๗ นำงสำวรวด ี  บัวขำวสุทธิกุล  ผู้ช่วย 
5.2.6.๘ นำงสำวสุภิดำ  มิตรสมำน  ผู้ช่วย 
5.2.6.๙ นำยพิพัฒน์  รื่นชล   ผู้ช่วย 
5.2.6.๑๐ นำยนรวชิญ์  ชูวงษ์   ผู้ช่วย 
5.2.6.๑๑ นำงสำวอรุณกมล วงษ์เอนก  ผู้ช่วย 
5.2.6.๑๒ นำยเกียรติศักดิ์  มงคลชัย   ผู้ช่วย 
5.2.6.๑๓ นำงสำวสุนันทำ  แว่นจันทร์  ผู้ช่วย 
5.2.6.๑๔ นำงสำวพัชรศิร ิ  ทัศนศรี   ผู้ช่วย 
5.2.6.๑๕ คนงำน แม่บ้ำน ช่ำงชำย/หญิง   ผู้ช่วย 
5.2.6.๑๖ นำยกิติศักดิ์   น้อยเจริญ  ผู้ช่วย 
5.2.6.๑๗ นำงเหมือนขวัญ  สำยจันทร์ยูน  ผู้ช่วย 
5.2.6.๑๘ นำงสำวธนชัพร   โพธิ์เอม   เลขำนุกำร 
5.2.6.๑๙ นำยทองดี  สำลีมำ   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
5.2.6.๒๐ นำงสำวดวงมณี  ทวีสุข   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้าที ่

 ๑.  วำงแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในรำยวิชำทักษะชีวิตนักเรียนอยู่ประจ ำ 
 ๒.  ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำทักษะชีวิตนักเรียนอยู่ประจ ำ 
 ๓.  ด ำเนินกำรก ำกับดูแลกิจกรรมนักเรียนอยู่ประจ ำ (หอพัก) 
 ๔.  ก ำกับดูแลนักเรียนให้เป็นไปตำมระเบียบวินัยของนักเรียนอยู่ประจ ำ 

5.  วำงแผนกำรดูแลควบคุมระบบสำธำรณูปโภคและซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์ต่ำงๆในหอพัก 
6.  ก ำกับดูแลควบคุมระบบสำธำรณูปโภคในหอพัก 
7.  ก ำกับดูแลและซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์ต่ำงๆในหอพัก 
8.  ติดต่อประสำนงำนหน่วยงำนภำยนอก 
9.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

  
  

//5.2.7. งำนสวัสดิกำร...  
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 5.2.7. งานสวัสดิการสวัสดิภาพนักเรียนประจ า   

5.2.7.๑ นำงสำวชมพูนุท  ชำวบ้ำนเกำะ  หัวหน้ำ 
5.2.7.๒ นำงสำวบุษกร  เขียวมั่น   รองหัวหน้ำ 
5.2.7.3 นำยธนัญชัย  ข ำปำน   ผู้ช่วย 
5.2.7.4 นำงวิยะดำ  คงด ำ   ผู้ช่วย 
5.2.7.5 นำงสำวสุกัญญำ    เขียวทอง     ผู้ช่วย 
5.2.7.6 นำยพิพัฒน์พงษ์  ตำทอง   ผู้ช่วย 
5.2.7.7 นำยสนอง  ยำจิตร   ผู้ช่วย 
5.2.7.8 นำยพิเชษฐ์  สนธิบ่ำย  ผู้ช่วย 
5.2.7.9 นำงสำวณัฐนันท์  ค ำวิชิต   ผู้ช่วย 
5.2.7.10 นำงสำวอ ำนวยพร ศรีสวัสดิ์   ผู้ช่วย 
5.2.7.11 นำงสำววำทิน ี  อนุเสถียฐ       ผู้ช่วย 
5.2.7.12 นำงสุดำรัตน์      อำจข ำ   ผู้ช่วย 
5.2.7.13 นำงสำวสุนันทำ  แว่นจันทร์  ผู้ช่วย 
5.2.7.14 นำงสำวสภุิดำ  มิตรสมำน  ผู้ช่วย 
5.2.7.15 นำงสำวรวด ี  บัวขำวสุทธิกุล  ผู้ช่วย 
5.2.7.16 นำยทองดี  สำลีมำ   ผู้ช่วย 
5.2.7.17 นำงสำวพัชรศิริ  ทัศนศรี   ผู้ช่วย 
5.2.7.18 นำงสำวดวงมณี  ทวีสุข   ผู้ช่วย 
5.2.7.19 นำยนรวชิญ์  ชูวงษ์   ผู้ช่วย 
5.2.7.20 นำยพิพัฒน์  รื่นชล   ผู้ช่วย 
5.2.7.21 นำยเกียรติศักดิ์  มงคลชัย   ผู้ช่วย 
5.2.7.22 นำงสำวอรุณกมล วงษ์เอนก  ผู้ช่วย 
5.2.7.23 นำยกิติศักดิ์   น้อยเจริญ  ผู้ช่วย  
5.2.7.24 ครูที่ปรึกษำ (ค ำสั่งอ้ำงอิงที่ ๓๗๐/๒๕๖๔)  ผู้ช่วย 
5.2.7.25 นำงสำวปรำรถนำ  พิศพันธ์   เลขำนุกำร 
5.2.7.๒6 นำงสำวเพ็ญนภำ กองมะเริง  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
5.2.7.27 นำงสำวอนุสรำ  ศรีอินทร์  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  หน้าที ่
๑.  วำงแผนกำรจัดสวัสดิกำรและสวัสดิภำพนักเรียนประจ ำ 
๒.  จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพอนำมัยและกำรป้องกันสิ่งเสพติดและอบำยมุข แก่นักเรียน 
๓.  ดูแลด้ำนโภชนำกำรให้กับนักเรียน 
๔.  ก ำกับดูแลกำรจัดสวัสดิกำรส ำหรับนักเรียนอยู่ประจ ำ 
๕.  จัดท ำแผนเฝ้ำระวังอุบัติเหตุอุบัติภัยในโรงเรียน 
๖.  จัดท ำกำรฝึกซ้อมกำรป้องกันภัย กำรอพยพ เมื่อเกิดเหตุ 
๗.  ติดตำม สรุป ประเมินผล และรำยงำนกำรด ำเนินงำน ต่อต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๘.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

  

//5.2.8 งำนซักรีด...  



๕๒ 
 
 

    5.2.8 งานซักรีด   
5.2.8.๑ นำงสำวนิภำพร  กำบทอง      หัวหน้ำ 
5.2.8.2 นำงวิยะดำ  คงด ำ          รองหัวหน้ำ 
5.2.8.๓ นำงสำวดวงมณี  ทวีสุข  ผู้ช่วย 
5.2.8.๔ นำยนรวิชญ ์  ชูวงษ์  ผู้ช่วย 
5.2.8.๕ นำงสุดำรัตน์  อำจข ำ  เลขำนุกำร 

        5.2.8.6 นำงสำวอนุสรำ  ศรีอินทร์ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

    หน้าที ่
๑.  วำงแผนพัฒนำระบบซักรีด 
๒.  จัดระบบกำรบริกำรซักรีดให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
๓.  นิเทศ  ติดตำม  ควบคุมคุณภำพและแก้ปัญหำกำรด ำเนินกำรซักรีด 
๔.  จัดท ำรำยงำนกำรเบิก-จ่ำย  ที่ถูกต้องรวดเร็วมีประสิทธิภำพ 
๕.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

   5.2.9 งานเลขานุการบริหารทั่วไป   
5.2.9.1 นำงสำววำทิน ี  อนุเสถียฐ หัวหน้ำ 
5.2.9.2 นำงวิยะดำ    คงด ำ                  รองหัวหน้ำ 
5.2.9.3 นำงสำวอนุสรำ  ศรีอินทร์              ผู้ช่วย 
5.2.9.4 นำงสำวสุพัตรำ  ปรำบมำลัย           ผู้ชว่ย  
5.2.9.5 นำงมัณฑนำ   สมบุญ ผู้ช่วย 
5.2.9.6 นำงสุดำรัตน์   อำจข ำ               เลขำนุกำร 

    หน้าที ่
๑.  จัดท ำปฏิทินปฏิบัติงำนกลุ่มบริหำรทั่วไป 
๒.  ประสำนงำนเรื่องกำรรับ – ส่งหนังสือรำชกำรและกำรรำยงำนข้อมูล 
๓.  จัดท ำเอกสำรแบบฟอร์มต่ำง ๆ  ที่ใช้ในกลุ่มบริหำรทั่วไป 
๔.  จัดท ำวำระและรำยงำนกำรประชุมกลุ่มบริหำรทั่วไป 
๕.  ปฏิบัติหน้ำที่งำนแผนงำนและสำรสนเทศของกลุ่มบริหำรทั่วไป 
๖.  ปฏิบัติหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่พัสดุกลุ่มบริหำรทั่วไป 
๗.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

6. งานเลขานุการผู้อ านวยการโรงเรียน 
 6.1. นำงอรุณ ี คมคำย  หัวหน้ำ 
 6.2. นำงสำววนิดำ       น้อยตั้ง  รองหัวหน้ำ 
 6.3.  นำงสำวพรพิมล บุญประสพ ผู้ช่วย 
 6.๔. นำงสำวโสภำพรรณ พลพงษ์  ผู้ช่วย 
 6.๕. นำยสิปปวิชญ ์ นำกรณ์  ผู้ช่วย 
 6.๖. นำงสำวกนกรัตน์ ภูมิเรืองศรี  ผู้ช่วยและเลขำนุกำร 
 6.๗. นำยณรงค์ศักดิ์  กุลธี  ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  

//หน้ำที่...  



๕๓ 
 
 หน้าที ่

1. งำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
2. งำนกลุ่มโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย 
3. ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยนอก 
4. ประสำนงำนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน 
5. ประสำนงำนข้ำรำชกำรกับบุคลำกำรทำงกำรศึกษำ 
6. ประสำนงำนกำรประชุมภำยในโรงเรียน/ประชุมฝ่ำยบริหำรโรงเรียน 
7. จัดท ำวำระและรำบงำนกำรประชุมประจ ำเดือน และวำระอ่ืนๆ 
8. จัดท ำปฏิทินปฏิบัติงำนประจ ำปี 
9. ปฏิบัติงำนอื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

7. งานสารสนเทศโรงเรียน 
 7.1.นำงสำวอุษณีย์  น้อยศรี  หัวหน้ำ 
 7.๒. นำงอัชฌำ    เฉลยจิตร์  รองหัวหน้ำ 
 7.๓. นำงสำวนริศรำ  มีส ำรำญ ผู้ช่วย (กลุ่มบริหำรวิชำกำร) 
 7.๔. นำยสุกฤษฏิ์  เฟ้นดี้  ผู้ช่วย (กลุ่มบริหำรวิชำกำร) 
 7.๕. นำงสำวอ ำนวยพร ศรีสวัสดิ์  ผู้ช่วย (กลุ่มบริหำรงำนบุคคล) 
 7.๖ นำงสำวณัฐนันท์  ค ำวิชิต  ผู้ช่วย (กลุ่มบริหำรงำนแผนและงบประมำณ) 
 7.๗. นำงสำววำทินี  อนุเสถียฐ ผู้ช่วย (กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป) 
 7.๘. นำยคมกริช              เพ็ชรพลอย       ผู้ช่วยและเลขำนุกำร 
 7.๙. นำงสำวพรนิภำ  พูลสะดี  ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 7.10นำยพนำ  สำระยำม ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 หน้าที ่

1. วำงแผนพัฒนำงำนสำรสนเทศ 
2. ประสำนกำรรำยงำน และจัดเก็บข้อมูลทุกประเภท 
3. จัดท ำสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร 
4. จัดท ำสำรสนเทศโรงเรียน 
5. จัดท ำพรรณนำงำน 
6. ปฏิบัติงำนอื่นๆท่ีได้รับมอบหมำย 

 

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียน
วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย ลพบุรี และทำงรำชกำรสืบต่อไป 

    

 สั่ง   ณ   วันที่   ๑๒  เดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

(ดร.สมิง   กุลธี) 
 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย  ลพบุรี 


