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      คำส่ังโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

      ท่ี ๑๐๕/๒๕๖๕ 

เรื่อง  การมอบหมายภารกิจตามขอบขายการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 

ปการศึกษา  ๒๕๖๕ 

................................................................................. 

ตามหลักการของ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒ )           

พ.ศ. ๒๕๔๕  ซึ่งใหมีการจัดโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาของไทยมีเอกภาพเชิงนโยบาย และ 

มีความหลากหลายในทางปฏิบัติ  มีการกระจายอำนาจสูเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  ตามบทบัญญัติ

มาตรา  ๓๙  กำหนดใหกระทรวงกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาท้ังดานวิชาการ  งบประมาณ  

การบริหารงานบุคคลและการบริหารท่ัวไป  ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สำนักงาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรงซึ่งทำใหสถานศึกษามีความคลองตัว  

มีอิสระรวดเร็ว และมีความเขมแข็งใน การบริหารจัดการ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ตามเจตนารมณดังกลาว  

ทางโรงเรียน  จึงอาศัยอำนาจตามความหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  ดวนท่ีสุด  

ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/๕๔๙ ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม  ๒๕๔๖ เรื่อง การบริหารงานบุคคล ลูกจางช่ัวคราว จึงมอบหมาย

ภารกิจตามขอบขายการบริหารและจัดการสถานศึกษาใหขาราชการครูและบุคลากรปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิด

ประสิทธิภาพในการบริหารงานโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕  ดังนี ้

 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา   ประกอบดวย 

๑. นายบดินทร  นารถโคษา ผูอำนวยการสถานศึกษา   

๒. นายกฤษฎา  ศรีพานิชย    รองผูอำนวยการกลุมงานกิจการนักเรียน 

๓. นายณัฐพนธ  หลาชาญ รองผูอำนวยการกลุมงานบริหารท่ัวไปและกลุมงานแผนงานและงบประมาณ 

๔. นางฐปนีย  นาร ี         รองผูอำนวยการกลุมงานวิชาการ                               

๕. นางบุษกร  ศรีระดา  รองผูอำนวยการกลุมงานอำนวยการ 

มีหนาท่ี  ใหคำปรึกษา เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหเปนไปตามนโยบาย 

 

 

 

 

 

 

กลุมงานอำนวยการ 
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นางบุษกร  ศรีระดา   รองผูอำนวยการกลุมงานอำนวยการ 

มีหนาท่ี  ดังนี้  

๑) กำหนดยุทธศาสตร  แผนแมบท และแผนพัฒนาโรงเรียน 

๒) ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปของโรงเรียนกอนเสนอ  

    คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานอนุมัติ 

๓) เสนอแนวทางการบริหารและพัฒนา งานบุคลากร งานธุรการ และงานสารสนเทศ 

๔) การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

๕) นิเทศ กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานกลุมงานอำนวยการ 

 

นางวารุณี  เอกมาตร  หัวหนากลุมงานอำนวยการ  

มีหนาท่ี  ดังนี้  

๑) กำหนดยุทธศาสตร  แผนแมบท และแผนพัฒนาโรงเรียน 

๒) เสนอแนวทางการบริหารและพัฒนา งานบุคลากร งานธุรการ และงานสารสนเทศ 

๓) นิเทศ กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานกลุมงานอำนวยการและบริหารงานบุคคล 

๔) ปฏิบัติหนาท่ีแทนรองผูอำนวยการโรงเรียนกลุมงานอำนวยการ  กรณีรองผูอำนวยการ 

    กลุมงานอำนวยการ ลา ไปราชการ หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได 

๑.  งานสารบรรณ  ประกอบดวย 

๑.  นางวารุณี  เอกมาตร   ครูชำนาญการพิเศษ หัวหนางาน 

๒.  นางภิญญาพัชญ  พรมชัย   ครูอัตราจาง  รองหัวหนางาน  

๓.  นางสาววรรณิตา  เมืองโคตร     ธุรการโรงเรียน  เจาหนาท่ี 

๔.  นางสาวชนกเนตร  นามเหลา  ครูอัตราจาง  เจาหนาท่ี 

๕.  นางสาวเกศินี  ศรีพลไกร ครูอัตราจาง  เจาหนาท่ี 

๖.  นางสาวทรรศนียวรรณ  จันทรศรี ครูอัตราจาง  เจาหนาท่ี 

มีหนาท่ี  ดังนี้ 

๑)  นางวารุณี  เอกมาตร   

๑. ลงทะเบียนรับ-สงหนังสือราชการ 

๒. จัดทำและใหบริการแบบฟอรมเอกสารทางราชการ 

๓. ทำหนังสือราชการ/ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

๔. อำนวยความสะดวกแกผูมาติดตอประสานงานกับทางโรงเรียน 

๕. เสนอแฟมหนังสือราชการ รางคำส่ังโรงเรียน ตอผูอำนวยการเพื่อพิจารณาลงนามและส่ังการ 

๖. ปฏิบัติหนาท่ีเวรประจำหองธุรการทุกวันจันทร 

๗. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

๒)  นางสาวภิญญาพัชญ  พรมชัย   

๑. เก็บ รักษา และทำลายหนังสือราชการ 
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๒. นัดหมาย จดบันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมประจำเดือน 

๓. ลงรับหนังสือราชการจากภายในและภายนอกโรงเรียน และ สพม.เขต ๒๓ ในระบบ AMSS++ 

๔. ทำหนังสือราชการ/ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

๕. เสนอแฟมหนังสือราชการ รางคำส่ังโรงเรียน ตอผูอำนวยการเพื่อพิจารณาลงนามและส่ังการ 

๖. อำนวยความสะดวกแกผูมาติดตอประสานงานกับทางโรงเรียน 

๗. ปฏิบัติหนาท่ีเวรประจำหองธุรการทุกวันอังคาร 

๘. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

      ๓) นางสาววรรณิตา  เมืองโคตร    

๑. ลงทะเบียนรับและสงหนังสือราชการ   ท้ังภายในและภายนอกของสถานศึกษา   

๒. รับหนังสือราชการจากภายในและภายนอกโรงเรียน และ สพม.เขต ๒๓ ในระบบ AMSS++ 

๓. รางและพิมพ โตตอบหนังสือราชการ  และติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ   

๔. เวียนหนังสือ  ติดตอ  ติดตามเรื่องและประสานงานราชการ   

๕. เสนอแฟมหนังสือราชการ รางคำส่ังโรงเรียน ตอผูอำนวยการเพื่อพิจารณาลงนามและส่ังการ 

๖. จัดทำทะเบียนคุมคำส่ัง/ประกาศของโรงเรียน 

๗. จัดทำและใหบริการแบบฟอรมเอกสารทางราชการ 

๘. งานบริการไปรษณียพัสดุภัณฑ 

๙. จัดเก็บหนังสือ  คนหาและอื่นๆ  ใหมีความสะดวกรวดเร็ว 

๑๐. อำนวยความสะดวกแกผูมาติดตอประสานงานกับทางโรงเรียน 

๑๑. ปฏิบัติหนาท่ีเวรประจำหองธุรการทุกวัน 

๑๒. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

      ๔) นางสาวเกศินี  ศรีพลไกร 

๑. ลงทะเบียนรับ-สงหนังสือราชการ 

๒. จัดทำและใหบริการแบบฟอรมเอกสารทางราชการ 

๓. ทำหนังสือราชการ/ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

๔. อำนวยความสะดวกแกผูมาติดตอประสานงานกับทางโรงเรียน 

๕. เสนอแฟมหนังสือราชการ รางคำส่ังโรงเรียน ตอผูอำนวยการเพื่อพิจารณาลงนามและส่ังการ 

๖. ปฏิบัติหนาท่ีเวรประจำหองธุรการทุกวันพฤหัสดี 

๗. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 ๕)  นางสาวชนกเนตร  นามเหลา 

๑. ลงทะเบียนรับ-สงหนังสือราชการ 

๒. จัดทำและใหบริการแบบฟอรมเอกสารทางราชการ 

๓. ทำหนังสือราชการ/ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

๔. อำนวยความสะดวกแกผูมาติดตอประสานงานกับทางโรงเรียน 

๕. เสนอแฟมหนังสือราชการ รางคำส่ังโรงเรียน ตอผูอำนวยการเพื่อพิจารณาลงนามและส่ังการ 

๖. ปฏิบัติหนาท่ีเวรประจำหองธุรการทุกวันพุธ 

๗. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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     ๖)  นางสาวทรรศนียวรรณ  จันทรศรี 

๑. ลงทะเบียนรับ-สงหนังสือราชการ 

๒. จัดทำและใหบริการแบบฟอรมเอกสารทางราชการ 

๓. ทำหนังสือราชการ/ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

๔. อำนวยความสะดวกแกผูมาติดตอประสานงานกับทางโรงเรียน 

๕. เสนอแฟมหนังสือราชการ รางคำส่ังโรงเรียน ตอผูอำนวยการเพื่อพิจารณาลงนามและส่ังการ 

๖. ปฏิบัติหนาท่ีเวรประจำหองธุรการทุกวันศุกร 

๗. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๒. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๑. นางบุษกร  ศรีระดา   รองผูอำนวยการโรงเรียน หัวหนาคณะทำงาน 

๒. นางวารุณี  เอกมาตร    ครูชำนาญการพิเศษ รองหัวหนา 

๓. นางสาวเบญจพร  ออนจงไกร  พนักงานราชการ  คณะทำงาน 

๔. นางสาวเกศินี  ศรีพลไกร  ครูอัตราจาง  คณะทำงาน 

๕. นางสาวชนกเนตร  นามเหลา  ครูอัตราจาง  คณะทำงาน 

๖. นางสาววรรณิตา  เมืองโคตร  ธุรการโรงเรียน  คณะทำงาน 

มีหนาท่ี   ดังนี้ 

๑.  ติดตอประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

๒.  จัดทำหนังสือเชิญประชุมในวาระโอกาสตาง ๆ  

๓.  จัดทำบันทึกการประชุม ระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุมเสนอตอฝายบริหาร  

๔.  วางแผนการปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสถานศึกษารวมกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   

๕. รวบรวม และรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนตอคณะกรรมการ 

   สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

           ๖. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๓.  งานสำนักงานสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

๑. นางบุษกร  ศรีระดา       รองผูอำนวยการโรงเรียน หัวหนางาน 

๒. นางวารุณี  เอกมาตร              ครูชำนาญการพิเศษ รองหัวหนางาน 

๓. นางสิริลักษณ  แวนเรืองรอง  ครูชำนาญการพิเศษ เจาหนาท่ี 

๔. นางสาวนิลลัดดา  สมศรีสุข      คร ู    เจาหนาท่ี 

๕. นางสาวภิญญาพัชญ  พรมชัย  ครูอัตราจาง  เจาหนาท่ี 

๖. นางสาวทรรศนียวรรณ  จันทรศรี ครูอัตราจาง  เจาหนาท่ี 

๗. นางสาววรรณิตา  เมืองโคตร  ธุรการโรงเรียน  เจาหนาท่ี 

มีหนาท่ี  ดังนี้ 

 ๑.  จัดสำนักงานและเอกสารตางๆ  ของสมาคมฯ  ใหเปนหมวดหมูและเปนระเบียบเรียบรอย 

 ๒.  จัดเตรียมสถานท่ีและเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม/ประชุมใหญ   

      สามัญประจำป 

 ๓.  ตอนรับผูปกครอง  ครู  ท่ีเขารวมการประชุมและผูท่ีมาติดตอสมาคม 
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๔.  งานปฏิคม 

๑.  นางวารุณี  เอกมาตร   ครูชำนาญการพิเศษ หัวหนางาน 

๒.  นางสาวชนกเนตร  นามเหลา  ครูอัตราจาง  รองหัวหนางาน  

๓.  นางสาววรรณิตา  เมืองโคตร     ธุรการโรงเรียน  เจาหนาท่ี 

๔.  นางภิญญาพัชญ  พรมชัย  ครูอัตราจาง  เจาหนาท่ี 

๕.  นางสาวเกศินี  ศรีพลไกร   ครูอัตราจาง  เจาหนาท่ี 

๖.  นางสาวทรรศนียวรรณ  จันทรศรี ครูอัตราจาง  เจาหนาท่ี 

มีหนาท่ี  ดังนี้ 

๑.  ดำเนินงานของงานปฏิคมโรงเรียนเพื่อเตรียมการตอนรับและอำนวยความสะดวก                               

     แกผูท่ีมาติดตอราชการ ประชุม อบรม  สัมมนาและศึกษาดูงาน 

 ๒. จัดหา เก็บรักษาวัสดุอุปกรณท่ีเกี่ยวของใหเพียงพอและอยูในสถานท่ีเรียบรอย 

 ๓. จัดเตรียมอาหาร เครื่องด่ืม อาหารวาง ภาชนะและอุปกรณ ตางๆ เพื่อใชในงานปฏิคม 

 ๔. บริการอาหารเครื่องด่ืม อาหารวางและอื่นๆ กับผูมาติดตอราชการ 

๕. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

๕.  งานบุคคล 

๑. นางสิริลักษณ  แวนเรืองรอง      ครูชำนาญการพิเศษ หัวหนางาน 

๒. นางสาวศิริวรรณ  แพงดวงแกว  คร ู   รองหัวหนางาน 

๓. นางสาวนิลลัดดา  สมศรีสุข  คร ู   เจาหนาท่ี 

๔. นางสาวรัตติยากร  สารีคำ      ครูผูชวย      เจาหนาท่ี 

๕. นายกีรติ  รัตนภาสุร   ครูผูชวย   เจาหนาท่ี 

๖. นางสาวพัชรินทร  มุงภูเขียว  ครูผูชวย   เจาหนาท่ี 

๗. นางสาวเบญจพร  ออนจงไกร    พนักงานราชการ  เจาหนาท่ี 

มีหนาท่ี  ดังนี้  

      ๑) นางสิริลักษณ  แวนเรืองรอง   

๑. กำกับ ติดตาม การดำเนินงานบุคลากร 

๒. การดำเนินการเกี่ยวกับการเล่ือนข้ันเงินเดือน 

๓. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

๔. การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๕. การสงเสริมวินัย  คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๖. การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

๖. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

      ๒) นางสาวศิริวรรณ  แพงดวงแกว             

๑. การสรรหาและบรรจุแตงต้ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๒. การวางแผนอัตรากำลัง และการจัดสรรอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานขาราชการครู บุคลากร และครูผูชวย  

๔. การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติบุคลากร 

๕. การขอมีบัตรขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๖. การเปล่ียนช่ือ-สกุลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๕. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

      ๓) นางสาวนิลลดัดา  สมศรีสุข   

๑. การดำเนินการเกี่ยวกับการเล่ือนข้ันเงินเดือน 

๒. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

๓. การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๔. การสงเสริมวินัย  คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๕. การรวบรวมผลงาน รางวัลของครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ  

๖. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

      ๔) นายกีรติ  รัตนภาสุร 

๑. การตรวจสอบบัญชีลงเวลามาปฏิบัติราชการและการลาของบุคลากร  

๒.  การขออนุญาตไปราชการ/สรุปรายงานการไปราชการ 

๓. จัดทำแบบฟอรม และงานสารสนเทศอื่นๆ ของงานบุคคล  

๔.  ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย   

 

      ๕) นางสาวเบญจพร  ออนจงไกร 

๑. การสรางขวัญกำลังใจแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๒. การขอมี การขอตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๓. การสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ 

๔. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

      ๖) นางสาวรัตติยากร  สารีคำ  

 ๑. การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ๒. การสรรหา  การจาง  การทำสัญญา  การประเมินลูกจางช่ัวคราวและวิทยากรพิเศษ 

 ๓. งานสารบรรณกลุมงานบริหารงานบุคคล 

 ๔. การรวบรวมผลการอบรม/สัมมนาของครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ  

 ๕. การประเมินความพึงพอใจของครู นักเรียนและบุคลากรอื่นๆ ในการปฏิบัติงานบุคคล 

 ๖. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

 

      ๗) นางสาวพัชรินทร  มุงภูเขียว  

๑. การเปล่ียนตำแหนงใหสูงข้ึน 

๒. การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

๓. การสงเสริมการประเมินวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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๔. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

 

กลุมงานแผนงานและงบประมาณ 

 นายณัฐพนธ  หลาชาญ   รองผูอำนวยการกลุมงานแผนงานและงบประมาณ 

 มีหนาท่ี  ดังนี้  

๑.  กำกับติดตามการปฏิบัติงานกลุมงานแผนงานและงบประมาณ 

๒.  กำกับติดตามการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี 

๓.  กำกับติดตามการปฏิบัติงานพัสดุและทรัพยสิน 

4.  กำกับติดตามการปฏิบัติงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ 
5.  กำกับติดตามการปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล 
6. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

นางสมศิริ  วงคสุวรรณ    หัวหนากลุมงานแผนงานและงบประมาณ    

มีหนาท่ี  ดังนี้    

๑.  ชวยรองผูอำนวยการโรงเรียนกำกับดูแลการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี 

๒.  ชวยรองผูอำนวยการโรงเรียนกำกับดูแลการปฏิบัติงานพัสดุและทรัพยสิน 

๓.  ชวยรองผูอำนวยการโรงเรียนกำกับดูแลการปฏิบัติงานกลุมงานแผนงานและงบประมาณ 

๔.  ชวยรองผูอำนวยการโรงเรียนกำกับดูแลการปฏบัิติงานติดตามและประเมินผล 

๕.  ปฏิบัติหนาท่ีแทนรองผูอำนวยการโรงเรียนกลุมงานแผนงานและงบประมาณ กรณีรอง   

     ผูอำนวยการกลุมงานแผนงานและงบประมาณ ลา ไปราชการ หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได 

๖.  ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๑.  งานแผนงานและงบประมาณ  

 ๑. นางวรรรณคนา  บุญเนาว ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหนางาน    

 ๒. นางสุมาลี  ดวงจินดา  ครูชำนาญการพิเศษ  เจาหนาท่ีแผนงาน                                    

 ๓. นางจิราวรรณ  วัฒนสุระ ครูชำนาญการ    เจาหนาท่ีแผนงาน 

           ๔. นายสุทธิชัย  วิดีสา  คร ู    เจาหนาท่ีแผนงาน  

มีหนาท่ี  ดังนี้ 

       ๑) นางสุมาลี  ดวงจินดา   ท่ีปรึกษางานแผนงานและงบประมาณ 

       ๑) นางวรรณคนา  บุญเนาว    

 ๑.  จัดทำแผนกลยุทธและแผนพัฒนาสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล สำนักงาน    

               คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และหนวยงานตนสังกัด 

๒.  จัดทำแผนงบประมาณและคำขอต้ังงบประมาณ 

๓.  จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานรอบปท่ีผานมาตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

      และหนวยงานตนสังกัด 

๔.  จัดทำและเสนอของบประมาณของฝาย/กลุมสาระการเรียนรู/งาน ประจำป และดำเนินการตาม   

    แผนปฏิบัติการ 

๕.  วิเคราะหความเหมาะสมในการเสนอของบประมาณ 
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๖.  จัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา 

๗.  ขออนุมัติดำเนินการและการเบิกจายงบประมาณ 

๘.  ตรวจสอบติดตาม ประเมินผลการใชงบประมาณ และผลการดำเนินงานตามแผนและนโยบาย 

๙.  จัดทำและปรับปรุงแบบฟอรมเอกสารตางๆเกี่ยวกับการจัดทำแผนและการรายงานใหพรอม  

     เพื่อใหแตละฝายนำไปใช 

๑๐.  จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน  

๑๑.  สรุปและรายงานผลการใชจายงบประมาณตามแผนงานโครงการ ตอผูบังคับบัญชา   

      คณะกรรมการสถานศึกษา และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

๑๒.  ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

     ๓) นางจิราวรรณ  วัฒนสุระ 

๑.  จัดทำแผนกลยุทธและแผนพัฒนาสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล สำนักงาน 

     คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และหนวยงานตนสังกัด 

๒.  งานจัดทำแผนงบประมาณและคำขอต้ังงบประมาณ 

๓.  จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานรอบปท่ีผานมาตอคณะกรรมการสถานศึกษาและหนวยงาน 

     ตนสังกัด 

๔.  จัดทำและเสนอของบประมาณของฝาย/กลุมสาระการเรียนรู/งาน ประจำป และดำเนินการ 

     ตามแผนปฏิบัติการ 

๕.  จัดทำคำของบประมาณตอหนวยงานตนสังกัด 

๖.  สรุปและรายงานผลการใชจายงบประมาณตามแผนงานโครงการ ตอผูบังคับบัญชา      

     คณะกรรมการสถานศึกษา และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

๗.  ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

     ๔) นายสุทธิชัย  วิดีสา 

๑.  จัดทำแผนกลยุทธและแผนพัฒนาสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล สำนักงาน  

     คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และหนวยงานตนสังกัด 

๒.  จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานรอบปท่ีผานมาตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

     และหนวยงานตนสังกัด 

๓.  จัดทำและเสนอของบประมาณของฝาย/กลุมสาระการเรียนรู/งาน ประจำป และดำเนินการ 

     ตามแผนปฏิบัติการ 

๔.  วิเคราะหความเหมาะสมในการเสนอของบประมาณ 

๕.  จัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา 

๖.  ขออนุมัติดำเนินการและการเบิกจายงบประมาณ 

๗.  ตรวจสอบติดตาม ประเมินผลการใชงบประมาณ และผลการดำเนินงานตามแผนและนโยบาย 

๘.  สรุปและรายงานผลการใชจายงบประมาณตามแผนงานโครงการ ตอผูบังคับบัญชา   

     คณะกรรมการสถานศึกษา และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

๙. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๒.๒  งานการเงินและบัญชี 
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๑. นางวัลภา  กองศรีหา  ครูชำนาญการพิเศษ หัวหนาเจาหนาท่ีการเงิน 

๒. นางสาวธัญวรัตน  ไชยตะมาตย  ครู   เจาหนาท่ีการเงิน  

๓. นางสาวสุจรรยา  แกวคำสอน ครูอัตราจาง  เจาหนาท่ีการเงิน 

๔. นางสาวอรอุมา  ยตะโคตร    ลูกจางช่ัวคราว  เจาหนาท่ีการเงิน 

๕. นางสาวบุญยตรี  สมนา ครูชำนาญการพิเศษ เจาหนาท่ีบัญชี 

มีหนาท่ี  ดังนี้ 

      ๑) นางวัลภา  กองศรีหา   

  ๑.  การรับเงิน – จายเงินงบประมาณ 

๑.๑ เงินคาตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

๑.๒ เงินคาคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง 

๑.๓  เงินคาสาธารณูปโภค 

    ๒.  การรับเงิน – จายเงินนอกงบประมาณ 

                        ๒.๑  รับเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน (อุดหนุนรายหัว, 

                                คาหนังสือ,คาเครื่องแบบนักเรียน,คาอุปกรณการเรียน,คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน)                  

                   ๒.๒  เงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน  

                  ๒.๓  เงินรายไดสถานศึกษา                        

                 ๒.๔  เงินบริจาคทุนการศึกษา 

               ๒.๕  เงินบำรุงลูกเสือ 

     ๒.๖  เงินบำรุงยุวกาชาด  

     ๒.๗  เงินประกันสัญญา 

     ๒.๘  เงินนอกงบประมาณอื่นๆ 

                 ๓.  ออกใบเสร็จรับเงินคาจางครูสอนภาษาตางประเทศ 

                    ๔.  งานแจงการโอนเงินและขออนุมัติจายเงิน 

                    ๕.  จัดทำทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน (กรณีมีผูทำสัญญาการยืมเงินของโรงเรียน) 

                    ๖.  ใหคำแนะนำเกี่ยวกับการเบิกจายเงินในการเดินทางไปราชการของบุคลากรในโรงเรียน 

                    ๗.  ออกเช็คเพื่อจายรานคาและผูท่ีทำสัญญายืมเงินโรงเรียน 

                    ๘. จัดเก็บหลักฐานการเบิกจายเงินงบประมาณทุกประเภท 

                   ๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของตามระบบควบคุมการเงินของหนวยงานยอยและท่ีไดรับ 

                        มอบหมายจากผูบริหารโรงเรียน 

 ๒) นางสาวธัญวรัตน  ไชยตะมาตย   

    ๑. การรับเงิน - จายเงินงบประมาณ 

      ๑.๑  เงินสวัสดิการเกี่ยวกับคารักษาพยาบาล 

     ๑.๒  เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  

     ๑.๓  เงินงบประมาณอื่นๆ 

     ๒.  ออกใบเสร็จรับเงินคาจางครูสอนภาษาตางประเทศ 

                    ๓.  ออกเช็คเพื่อจายรานคาและผูท่ีทำสัญญายืมเงินโรงเรียน 
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                   ๔.  จัดทำทะเบียนคุมการรับเงินรายไดสถานศึกษา 

                    ๕.  จัดทำรายงานการใชใบเสร็จรับเงินเมื่อส้ินปงบประมาณ สงสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

                        มัธยมศึกษาสกลนคร 

                  ๖.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากผูบริหารโรงเรียน 

      ๓) นางสาวสุจรรยา  แกวคำสอน 

                   ๑.  พิมพหลักฐานจายเงินนอกงบประมาณ 

  ๑.๑ จัดพิมพหลักฐานการเบิกจายเงินนอกงบประมาณเปนคาจางลูกจางช่ัวคราว 

     ๑.๒ จัดทำหนังสือรับรองภาษีเงินได หัก ณ ท่ีจาย รายบุคคลของลูกจางช่ัวคราว 

    ๒. จัดทำและเก็บงบเดือนเอกสารเบิกจายเงินนอกงบประมาณทุกประเภท 

    ๓ รายงานขอมูลคาสาธารณูปโภคในระบบ e-budget 

    ๔. ออกใบเสร็จรับเงินคาจางครูตางชาติสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน 

    ๕.  บันทึกขอมูลการรับบริจาคบนระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส (e-Dunation) 

    ๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากผูบริหารโรงเรียน 

      ๔) นางสาวอรอุมา  ยตะโคตร    

     ๑.  การจัดทำหลักฐานเบิกจายเงินนอกงบประมาณ  

                            ๑.๑  เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน (อุดหนุนรายหัว, 

                                   คาหนังสือ,คาเครื่องแบบนักเรียน,คาอุปกรณการเรียน,คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน)     

              ๑.๒  เงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน  

                    ๑.๓  เงินรายไดสถานศึกษา                        

            ๑.๔  เงินบริจาคทุนการศึกษา 

               ๑.๕  เงินบำรุงลูกเสือ 

           ๑.๖  เงินบำรุงยุวกาชาด   

      ๑.๗  เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ 

                     ๒. นำสงเงินภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายใหสรรพากรจังหวัดสกลนครดวยระบบบริการ 

                            อิเล็กทรอนิกส ภายในวันท่ี ๑๕ ของเดือนถัดไปทุกเดือน       

       ๓. นำสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของลูกจางช่ัวคราว ใหสำนักงานประกันสังคม 

                            จังหวัดสกลนครดวยระบบบริการอิเล็กทรอนิกส ภายในวันท่ี ๑๕ ของเดือนถัดไปทุกเดือน   

           ๔. ออกใบเสร็จรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของลูกจางช่ัวคราวทุกเดือน     

           ๕. ข้ึนทะเบียนผูประกันตน (ลูกจางช่ัวคราว) ภายใน ๓๐ วัน และการแจงส้ินสุด 

                         การประกันตน (ลูกจางช่ัวคราวท่ีลาออก) ดวยระบบบริการอิเล็กทรอนิกส ภายใน ๑๕ วัน  

     ๖. ออกใบเสร็จรับเงินคาจางครูสอนภาษาตางประเทศ 

           ๗. ออกใบเสร็จรับเงินอุดหนุนและเงินอืน่ๆ 

           ๘. สรุปการรับเงินโดยสลักหลังใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทายเมื่อส้ินเวลารับเงินในวันนัน้ๆ 

        ๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากผูบริหารโรงเรียน 
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      ๕) นางสาวบุญยตรี  สมนา 

    ๑.  งานตรวจสอบเอกสารการรับจายเงินประจำวันใหถูกตอง  แลวนำมาบันทึกรายการ 

                         ในสมุดเงินสด   

    ๑.  งานตรวจสอบเอกสารการรับจายเงินประจำวันใหถูกตอง  แลวนำมาบันทึกรายการ 

                          ในสมุดเงินสด และทะเบียนท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

         ๑.๑  ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ เงินฝาก 

           ๑.๒ ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 

          ๑.๓  ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก 

         ๑.๔ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน 

    ๒.  งานจัดทำรายงานระบบบัญชีการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา (e-budget) 

     ๒.๑  รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันส้ินเดือน 

       ๒.๒  รายงานการเงินท่ีเกี่ยวของระบบควบคุมการเงิน 

     ๒.๓  รายงานเงินรายไดโรงเรียน  เงินอุดหนนุ  เงินอื่นๆ ของโรงเรียน ประจำเดือน   

                               และงวด ๖ เดือน  

    ๓.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับระบบควบคุมการเงิน การบัญชีหนวยงานยอยและ 

                          ท่ีไดรับมอบหมายจากผูบริหารโรงเรียน 

๒.  งานบริหารพัสดุและสินทรัพย 

 ๑. นายณัฐพนธ  หลาชาญ  รองผูอำนวยการ  หัวหนาหนวยพัสดุ 

๒. นางสมศิริ    วงษสุวรรณ  ครูชำนาญการพิเศษ หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ 

๓. นางไพรัตน  ดงบัง   ครูชำนาญการพิเศษ เจาหนาท่ีพัสดุ 

๔. นายพงษพัฒน ยะพลหา  คร ู   เจาหนาท่ีพัสดุ 

๕. นางสาวโศรตรีย  อุบลรัตนานนท   ลูกจางช่ัวคราว  เจาหนาท่ีพัสดุ  

มีหนาท่ี  ดังนี้   

๑) นายณัฐพนธ  หลาชาญ     

   ๑. ควบคุม ดูแล การจัดซื้อ จัดจาง ทุกวิธี ตามระเบียบวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ    

       ภาครัฐ  พ.ศ.๒๕๖๐ ตามระบบการจัดซื้อ จัดจาง ภาครัฐดวยอิเลคทรอนิกส (e-Government      

       Procurement : e-GP) 

   ๒. ควบคุมจัดหาวัสดุ – ครุภัณฑ ในกลุมสาระตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

   ๓. ควบคุมดูแลการเบิกจายวัสดุน้ำมันเช้ือเพลิง 

   ๔. กำกับ ควบคุม ดูแลการตรวจสอบพัสดุประจำป 

   ๕. ตรวจสอบ ควบคุม การจัดซื้อ จัดจาง การตรวจรับ การเบิก-จาย การลงทะเบียนวัสดุ-ครุภัณฑ 

   ๖. ควบคุมดูแล ครุภัณฑท่ีดิน  และส่ิงกอสราง รายงานขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับท่ีดินและส่ิงกอสราง 

   ๗. ควบคุมดูแลการเบิกจายวัสดุน้ำมันเช้ือเพลิง 

      ๒) นางสมศิริ วงษสุวรรณ     

    ๑. ติดตอตกลงกับผูขาย ในวงเงินวิธีตกลงราคา 
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       ๒. จัดหาพัสดุและจัดจางตามรายงานการขอซื้อหรือจางจากฝาย/งาน/กลุมสาระ 

       ๓. จัดทำรายงานขอซื้อพัสดุ และจางทุกวิธี เสนอหัวหนาสวนราชการ ดวยระบบ e-GP ในวงเงิน

        งบประมาณท่ี ไดรับจัดสรรจาก สพฐ. 

       ๔. จัดทำเอกสารสอบราคา ตามระบบจัดซื้อจัดจางภาครฐัดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) 

        ๕. จัดเก็บตนสัญญา/ตนฉบับขอตกลงใสแฟมเอกสาร สงคูสัญญา/คูฉบับขอตกลงใหกับผูขาย/                 

        ผูรับจาง และสงสำเนาสัญญา/ขอตกลง ต้ังแตหนึ่งลานบาทใหสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน

        และกรมสรรพกร 

        ๖. ประสานงานการตรวจรับ/ตรวจการจาง ระหวางโรงเรียนกับผูขาย/ผูรับจาง 

             ๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

 ๓) นางไพรัตน  ดงบัง 

     ๑. ลงทะเบียนครุภัณฑ ตามระเบียบวาดวยการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และจัดเกบ็เอกสาร  

     ใหเปนระบบ ดำเนินการพนหรือเขียนรหัสครุภัณฑ 

      ๒. จัดทำรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำป 

      ๓. ดำเนินการลงทะเบียนครุภัณฑท่ีดิน  และส่ิงกอสราง 

      ๔. รายงานขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับท่ีดินและส่ิงกอสรางขอข้ึนทะเบียนท่ีราชพัสดุตอกรมธนารักษ 

     ๕. ดำเนินการขอจดทะเบียนยานพาหนะ ขอตออายุทะเบียนยานพาหนะและจัดเอกสารประกอบ    

              รวมท้ังพัสดุอื่น ๆ ท่ีตองจดทะเบียนตามกฎหมาย 

      ๖. รายงานขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับครุภัณฑ 

      ๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

     ๔) นายพงษพัฒน  ยะพลหา 

       ๑. จัดทำเอกสารในระบบสารสนเทศและในระบบ e-GP ดวยวิธีเฉพาะเจาะจงในการจัดซื้อครุภัณฑ

        และการจัดจางในโรงเรียนจากเงินอุดหนุน  เงินรายไดสถานศึกษาและเงินอื่น ๆ 

       ๒. จัดทำทะเบียนคุมการจัดซื้อครุภัณฑและการจัดจาง ตามปงบประมาณ 

       ๓. จัดเก็บเอกสารการจัดซื้อครุภัณฑและการจัดจางใหเปนระบบ 

       ๔. ติดตอประสานงานเกี่ยวกับงานพัสดุโรงเรียนท่ีหัวหนาหนวยพัสดุและหัวหนาเจาหนาท่ี   

        มอบหมาย 

       ๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

     ๕) นางสาวโศรตรีย  อุบลรัตนานนท   

 ๑. จัดทำเอกสารในระบบสารสนเทศและในระบบ e-GP ดวยวิธีเฉพาะเจาะจงในการจัดซื้อวัสดุใน

     โรงเรียนจาก เงินอุดหนุน  เงินรายไดสถานศึกษาและเงินอื่น ๆ 

    ๒. จัดทำทะเบียนคุมการจัดซื้อ ตามปงบประมาณ 

    ๓. จัดเก็บเอกสารการจัดซื้อใหเปนระบบ 

    ๔. ติดตอประสานงานเกี่ยวกับงานพัสดุโรงเรียนท่ีหัวหนาหนวยพัสดุและหัวหนาเจาหนาท่ีมอบหมาย 

    ๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

๓.  งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

๑. นางสมศิริ  วงษสุวรรณ          ครูชำนาญการพิเศษ       หัวหนางาน 
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          ๒. นางวัลภา  กองศรีหา      ครูชำนาญการพิเศษ    รองหัวหนางาน 

          ๓. นางไพรัตน  ดงบัง  ครูชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน 

          ๔. นางวรรณคนา  บุญเนาว ครูชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน 

          ๕. นางสาวสุจรรยา  แกวคำสอน ครูอัตราจาง  คณะทำงาน  

          ๖. นางสาวอรอุมา  ยตะโคตร ลูกจางช่ัวคราว     คณะทำงาน 

มีหนาท่ี  ดังนี้ 

๑.  ประชาสัมพันธใหหนวยงานภายในสถานศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบ     

     รายการทรัพยสินของสถานศึกษาเพื่อใชทรัพยากรรวมกัน 

๒.  วางระบบการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพรวมกับบุคคลและหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

๓.  สนับสนุนใหบุคลากร และสถานศึกษารวมมือกันใชทรัพยากรในชุมชนใหเกิดประโยชน  

     ตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

๔.  ศึกษา วิเคราะหแหลงทรัพยากร บุคคล หนวยงาน องคกร และทองถ่ินท่ีมีศักยภาพ  

     ใหการสนับสนุนการจัดการศึกษา ตลอดจนติดตอประสานความรวมมืออยางเปนรูปธรรม  

๕.  จัดทำแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษา โดยกำหนดวิธีการแหลง 

     การสนับสนุน เปาหมาย เวลาดาเนินงาน และผูรับผิดชอบ   

๖.  เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษา  

     เพื่อขอความเห็นชอบและดาเนินการในรูปคณะกรรมการ  

     ๑.๓ คณะกรรมการบริหารงานวิชาการและการวางแผนงานดานวิชาการ 

 ๑. นางฐปนีย  นาร ี     รองผูอำนวยการกลุมงานวิชาการ  

 ๒.  นางวิภารตัน  คำศรี  หัวหนากลุมงานวิชาการ /หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรและ

งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 ๓. นางชุติมา  พวงสำลี    ท่ีปรึกษางานทะเบียนวัดผล  

 ๔. นางณัฏฐมน  วงศวันดี   หัวหนางานทะเบียนวัดผล 

 ๕. นางสาวรัญชนชยารัตน  เครือหมื่น  รองหัวหนากลุมงานวิชาการ/หัวหนางานนิเทศการศึกษา/ 

                                                      หัวหนางานสารบรรณ  

 ๖. นางสาวอัญชลี  อินทรเรือง  หัวหนางานพัฒนาระบบประกนัคุณภาพ 

 ๗. นางศศิรอร  ปาประโม   หัวหนางานรับนักเรียน/หัวหนางานคัดเลือก 

                                                              หนังสือแบบเรียน 

 ๘. นายอภิวัฒน  นันอุดร   หัวหนางานพัฒนาการเรียนการสอน/ 

                                                              งานหลักสูตร ม.ปลาย 

 ๙.นางวนิดา  คณะพล    หัวหนางานกิจกรรมพฒันาผูเรียน 

 ๑๐.นายชานุ  สิงหกันต    หัวหนางานแนะแนว  

 ๑๑.นางสาวบุบผา  ครุฑคำ  หัวหนางานหองสมุด    

 ๑๒.นางสาวนันทิดา  ติรโรจน หัวหนาโครงการหองเรียนพิเศษหัวหนางานพัสดุกลุมงาน

วิชาการ/หัวหนางานวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา 

 ๑๓. นางสาวปณยา  มณีเนตร  หัวหนางานพัฒนาและการใชส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา/  
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                                                               สารสนเทศโรงเรียน 

 ๑๔.นางสาวจิตรลดา  ยุงไธสง  หัวหนาศูนยโควิดโรงเรียน 

 ๑๕. นางสาวพรนิภา  ไชยโคตร  หัวหนางานพัฒนากระบวนการเรียนรู/งานหลักสูตร ม.ตน 

 ๑๖. นางสาวมะลิวัลย  สรอยสิงห  เลขานุการกลุมงานวิชาการ/ผูชวยงานโควิด 

  มีหนาท่ี 

 ๑. ใหความรวมมือกับผูบริหารโรงเรียนในการกำหนดทิศทางและแนวนโยบายในการดำเนนิงานของกลุมงาน 

 ๒. รวมประชุมวางแผนในการนำนโยบายไปสูการปฏิบัติ 

     ๓. รวมประชุมเพื่อรับทราบขอมูลแนวปฏิบัติตางๆ ใหทันเหตุการณ รวมท้ังใหคำปรึกษาหารือ 

                 ในการพัฒนางานตามปฏิทินการปฏิบัติงานทุกครัง้ 

  ๔. รวมเปนคณะกรรมการในการดำเนินการ ดานตางๆ 

  ๔.๑ การพฒันาหลักสูตร และ กระบวนการเรียนรู 

  ๔.๒ การจัดทำทะเบียนและวัดผล-ประเมินผล 

  ๔.๓ การบริหารกลุมสาระการเรียนรู และ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

  ๔.๔ การสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา 

  ๔.๕ การสงเสริมพัฒนาส่ือนวัตกรรม และ เทคโนโลยีทางการศึกษา 

     ๔.๖ การพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรู 

     ๔.๗ การสรางเครือขายพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

              ๔.๘ ใหการดูแล ประสานงานขอมูลเกี่ยวกับโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)          

ท้ังภายในโรงเรียนกับหนวยงานอื่น สำหรับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา 

 ๕. ใหคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานในการจัดการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน

เพื่อใหสัมฤทธิ์ผลตามหลักการ และจุดมุงหมายของหลักสูตร 

 ๖. เสนอแนะความคิดเห็นและใหความรวมมือชวยเหลือ สนับสนุนในการดำเนินงานของฝายตลอดจน

เสริมสรางความเขาใจกับบุคลากรทุกฝายภายในโรงเรียนและบุคลากรภายนอกโรงเรียน เพื่อใหการดำเนินงาน

ของฝายดำเนินการไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 

 ๗. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

 

กลุมงานวิชาการ 

  ๑.  หัวหนากลุมงานวิชาการ   

  นางวิภารตัน  คำศรี        ครูชำนาญการพิเศษ หัวหนางาน 

 มีหนาท่ี 

๑. ใหคำปรึกษาและบริหารงานในกลุมงานวิชาการทุกงาน  

๒. ชวยรองผูอำนวยการในการกำกับ ดูแลและติดตาม ผลการปฏิบัติงานของกลุมงานใหสำเร็จลุลวงไปดวยดี 

๓. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน และปฏิทินการปฏิบัติงานของกลุมงาน 

๔. รวบรวมระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการรวมกับงานสารบรรณในโรงเรียน  
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๕. จัดทำเอกสาร ความรูทางวิชาการตลอดจนสงเสริมสนับสนุนบุคลากร ในฝายใหมีความรู   

    ความสามารถ และพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา  

๖. รวมเปนคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกลุมงานเมือ่ส้ินภาคเรียน  

๗. สรุป รายงานผลการดำเนินงานของกลุมงานเมือ่ส้ินสุดปการศึกษาเสนอตอผูบริหาร  

๘. นิเทศกำกับ ติดตามประสานงาน กับหัวหนากลุมสาระการเรียนรูดานการจัดการเรียนการสอน  

๙. งานอื่นๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

2. คณะกรรมการงานกลุมสาระการเรียนรู 
 ๑. นางนวลจันทร ปะกิระคัง หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 ๒. นายฉัตรชัย  ศรีนัครินทร หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

 ๓. นางสาวจารุวรรณ  ศรีชนกมาตา หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 ๔. นางสิริลักษณ  แวนเรืองรอง หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 ๕. นางวรตัดา ศรีนัครินทร หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 ๖. นางสาวอมรรัตน  พจนา หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

 ๗. นายสมคิด  กองจันทรดี หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

 ๘. นางปญจพร แสนภูวา หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  

 ๙.นางวนิดา  คณะพล   หัวหนางานกิจกรรมพฒันาผูเรียน   

 มีหนาท่ี 

 ๑. ใหความรวมมือกับผูบริหารโรงเรียนในการกำหนดทิศทางและแนวนโยบายในการดำเนินงานของกลุมสาระ 

    การเรียนรู 

๒. รวมประชุมวางแผนในการนำนโยบายไปสูการปฏิบัติ 

๓. รวมประชุมเพื่อรับทราบขอมูลแนวปฏิบัติตางๆ ใหทันเหตุการณ รวมท้ังใหคำปรึกษาหารือ 

             ในการพัฒนางานตามปฏิทินการปฏิบัติงาน 

 ๔. จัดทำหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู  ใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา 

          ๕.  จัดทำแผนงาน / โครงการพัฒนาการเรียนการสอนของกลุมสาระการเรียนรู 

          ๖.  จัดอัตรากำลังของกลุมสาระการเรียนรู และจัดครูเขาสอนรายวิชาตางๆ ตามเกณฑและตาม 

               ความเหมาะสม 

          ๗.  นิเทศติดตามและควบคุมดูแลการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูของครูในกลุมสาระการเรียนรู 

          ๘.  ควบคุมและติดตามดูแลการจัดการเรียนการสอนของครู ใหดำเนินไปตามหลักสูตรและตาม 

               แผนการจัดการเรียนรู 

          ๙.  จัดใหมีการนิเทศ  ประชุมครูในกลุมสาระฯ  เพื่อรับทราบขอราชการและแนวปฏิบัติรวมกัน 

               และรวมกันวินิจฉัยเพื่อปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนอยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง 

          ๑๐. ดูแล ติดตามการจัดครูเขาสอนแทนในกลุมสาระฯ และจัดทำสรุปการจัดสอนแทน 

          ๑๑. ติดตาม ดูแลการวัดผลและประเมินผลการเรียนใหเปนไปตามระเบียบโรงเรียนสกลนครพัฒนา   

             ศึกษาวาดวยการประเมินผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 

          ๑๒. ควบคุมและติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหเปนไปตามเกณฑท่ีโรงเรียนกำหนด 

          ๑๓. ติดตาม  ดูแลการสอนซอมเสริมและการสอบแก “๐, ร, มส  และ  มผ”  ใหเปนไปตาม 
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               ระเบียบการวัดผลและประเมินผล 

          ๑๔. ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูเรียน 

 ๑๕. นิเทศครูในกลุมสาระฯ  เรื่องระเบียบการวัดผลและประเมินผลการเรียน การจัดทำแผนการ 

               จัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  การทำวิจัยในช้ันเรียนเพือ่พัฒนาคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 

          ๑๖. ติดตาม สรุป ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ  ตามแผนปฏิบัติการของ 

               กลุมสาระฯ เมื่องาน/โครงการเสร็จส้ิน  และเมื่อส้ินภาคเรียน 

๑๗. ติดตามดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในกลุมสาระฯ 

๑๘. ปฏิบัติงานอื่น ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

คณะกรรมการดำเนินงาน 
   1.  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรทองถ่ิน 
 ๑. นางวิภารัตน  คำศรี    ครูชำนาญการพิเศษ หัวหนางาน   
 ๒. นายอภิวัฒน  นันอุดร   คร ู   กรรมการ 
 ๓.  นางสาวพรนิภา  ไชยโคตร  ครูผูชวย   กรรมการและเลขานุการ  

 มีหนาท่ี  

๑. ศึกษาวิเคราะหเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑   

ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปญหา และความตองการของสังคม ชุมชนและทองถ่ิน    

 ๒. วิเคราะหสภาพแวดลอม และประเมินสถานภาพของสถานศึกษาเพื่อกำหนดวิสัยทัศน ภารกิจ 

เปาหมาย คุณลักษณะท่ีพึงประสงค โดยการมีสวนรวมของทุกฝายรวมท้ังคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

 ๓. จัดโครงสรางหลักสูตรและสาระตาง ๆ ท่ีกำหนดใหมีในหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศน 

เปาหมายและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค โดยการบูรณาการเนื้อหาสาระท้ังในกลุมสาระการเรียนรูเดียวกันและ

ระหวางกลุมสาระการเรียนรูตามความเหมาะสม  

 ๔. นำหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการการใชหลักสูตรใหเหมาะสม  

 ๕. นิเทศการใชหลักสูตร  

 ๖. ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร  

 ๗. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 

   ๒.  งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 

 ๑. นางสาวอัญชลี  อินทรเรือง  ครูชำนาญการพิเศษ หัวหนางาน 

 ๒. นางสาวพรนิภา  ไชยโคตร  ครูผูชวย   กรรมการ 

 ๓. นางสาวมะลิวัลย  สรอยสิงห  ครูผูชวย   กรรมการ 

 ๓. นางสาวปณยา มณีเนตร  ครูชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาท่ี 

๑. กำหนดมาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมของสถานศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาชาติ

มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความตองการของชุมชน 

๒. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ  โดยจัดโครงสรางการบริหารท่ีเอื้อตอการพัฒนางานและการสราง

ระบบการประกันคุณภาพภายใน จัดระบบสารสนเทศใหเปนหมวดหมู ขอมูลมีความสมบูรณ และเปนปจจุบัน 
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 ๓. กำหนดเกณฑการประเมิน เปาหมายความสำเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและ

ตัวช้ีวัดของกระทรวง เปาหมายความสำเร็จของเขตพื้นท่ีการศึกษา หลักเกณฑและวิธีการประเมินของ

สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา  

 ๔. ตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษา โดยการดำเนินการอยางตอเนื่อง และสนับสนุนใหครู 

ผูปกครอง และชุมชนเขามามีสวนรวม  

 ๕. ดำเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานท่ีกำหนดเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  

 ๖. จัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาประจำป (SAR) และสรุปรายงานประจำป โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เสนอตอหนวยงานตนสังกัดและเผยแพรตอสาธารณชน 

๓.  งานพัฒนาการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

 นายอภิวัฒน  นันอุดร   คร ู  หัวหนางาน  

 มีหนาท่ี 

๑. จัดทำตารางเรียน ตารางสอนพรอมท้ังจัดทำคำส่ังมอบหมายงานการสอน 

๒. จัดทำสมุดบันทึกการจัดการเรียนการสอน รวบรวม สรุป และรายงานอยางสม่ำเสมอ 

๓. จัดทำทะเบียนแหลงเรียนรูภายในและภายนอกสถานศึกษา 

๔. จัดทำและรวบรวมทะเบียนส่ือ และนวัตกรรมการเรียนรู 

  ๕. สงเสริมใหครู และนักเรียน สงผลงานเขารวมประกวด แขงขันทักษะทางวิชาการตางๆท้ังภายใน

และภายนอกสถานศึกษา 

 ๖. ขับเคล่ือนการดำเนินการตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัด และนโยบายท่ีสถานศึกษา กำหนด

และการดำเนินการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามมาตรฐาน สาระของหลักสูตร 

 ๗. ประสานหัวหนากลุมสาระในการดำเนินการจัดสอนแทนเมื่อมีครูลา หรือไปราชการ 

๘. สงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ 

 ๙. ปฏิบัติงานอื่นท่ีไดรับมอบหมาย 

๔.  งานพัฒนากระบวนการเรียนรู 

   นางสาวพรนิภา  ไชยโคตร ครูผูชวย หัวหนางาน     

  มีหนาท่ี 

 ๑. ประชุมวางแผน กำหนดนโยบายการปฏิบัติและการพัฒนากระบวนการเรียนรูในโรงเรียน 

 ๒. กำกับติดตามการจัดทำแผนการเรียนรู กำหนดการสอน และเอกสารประกอบการสอนพรอมท้ัง

สรุปและรายงาน 

 ๓. กำกับติดตามการจัดทำแบบบันทึกการพัฒนาคุณภาพผูเรียน(ปพ.๕) พรอมท้ังสรุปและรายงาน 

 ๔. สงเสริม สนับสนุนครูออกแบบการเรียนรูอิงมาตรฐาน จัดทำแผนการจัดการเรียนรู ในวิชาท่ี

รับผิดชอบการสอน 

 ๕. สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรูใหยืดหยุนตามความเหมาะสมท้ังดานเวลา สาระการเรียนรู และผูเรียน 

  ๖. จัดใหมีผูปกครอง ชุมชน ภูมิปญญาทองถ่ิน เขามามีสวนรวมในการจัดกระบวนการเรียนรู 

  ๗. สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญและเนนทักษะกระบวนการคิด  

ใหผูเรียนไดเรียนรูในการปฏิบัติจริงการสืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย และวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 
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  ๘. สงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรูอยางหลากหลายและตอเนื่อง 

  ๙. จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู โดยออกแบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 

  ๑๐. จัดใหมีช่ัวโมงชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) จัดทำเอกสาร กำกับ ติดตามและประเมิน 

  ๑๑. กำกับ ติดตามผลการดำเนินการโครงการพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนคูพัฒนา  

  ๑๒. จัดใหมีการสอนซอมเสริม เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพโดยใชวิทยากรท้ังภายในและ

ภายนอกโรงเรียน 

  ๑๓. สงเสริม สนับสนุนใหครูใชแหลงการเรียนรูท้ังในและนอกโรงเรียน ในการจัดกระบวนการ   

    เรียนรูโดยครอบคลุมภูมิปญญาทองถ่ิน 

  ๑๔. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานเมื่อส้ินภาคเรียนและปฏิบัติงานอื่นท่ีไดรับมอบหมาย 

๕.  งานประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น และหนวยงานภายนอก 

  นางสาวรัญชนชยารัตน  เครือหมื่น ครูชำนาญการพิเศษ หัวหนางาน  

  มีหนาท่ี 

  ๑. ประสานความรวมมือ ชวยเหลือในการพัฒนาวชิาการกับสถานศึกษาของรัฐ เอกชนและองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ท้ังท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ท้ังบริเวณใกลเคียงภายในเขตพื้นท่ี

การศึกษา ตางเขตพื้นท่ีการศึกษา  

  ๒. สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับองคกรตาง ๆ ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 

6. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ๑. นางฐปนีย  นาร ี    รองผูอำนวยการโรงเรียน หัวหนางาน 

  ๒. นางสาวปณยา  มณีเนตร  ครูชำนาญการ  กรรมการ 

  ๓. นายอภิวัฒน  นันอุดร  คร ู   กรรมการ 

         ๔. นางสาวจิตรลดา  ยุงไธสง  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

     ๕. นางวิภารัตน  คำศรี  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

  ๖. นางศศิรอร  ปาประโม  ครูชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

  ๗. นางสาวพรนิภา  ไชยโคตร  ครูผูชวย   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี 

          ๑. ออกแบบประเมิน สรุปและประเมินผลการดำเนินงานโครงการของกลุมงานวิชาการ     

กลุมสาระการเรียนรู  รายงานรองผูอำนวยการกลุมงานวิชาการและผูอำนวยการโรงเรียน 

๒. เปนท่ีปรึกษาในการพัฒนางานวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ๓. สงเสริมและสนับสนุนใหครูทำวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน หลักสูตร กระบวนการเรียนรู   

ส่ือนวัตกรรมเพื่อการเรียนรูอยางนอย ๑ เรื่อง/ภาคเรียน 

       ๔. รวบรวมและเผยแพรผลงานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมท้ังสงเสริมสนับสุนน 

ใหครูจัดทำผลงานวิจัยมาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

       ๕. รวบรวมส่ือนวัตกรรมของครูทุกกลุมสาระฯจัดทำทะเบียน จัดเก็บอยางเปนระบบนำไปใชในการ

พัฒนาผูเรียน 

       ๖. จัดซื้อ จัดหา พัฒนาส่ือนวัตกรรมบริการผูเรียนใหไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

       ๗. จัดทำแบบบันทึกการยืมส่ือ นวัตกรรมสำหรับครูและนักเรียนท่ีนำไปใชในการจัดการเรียนรู  
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และผูเรียนไปใชในการศึกษาคนควา 

       ๘. จัดอบรม ใหความรูในดานส่ือ นวัตกรรม ส่ืออิเล็กทรอนิกส  แกครูและบุคลากรทางการศึกษา 

       ๙. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๗.  งานนิเทศการศึกษา 

 นางสาวรัญชนชยารัตน  เครือหมื่น     ครูชำนาญการพิเศษ หัวหนางาน  

มีหนาท่ี 

       ๑. จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา  

       ๒. ดำเนินการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลาย และเหมาะสมกับสถานศึกษา  

       ๓. ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 

       ๔. ดูแลการจัดทำเอกสาร หลักฐาน ในการจัดการเรียนการสอนของครู เชน แผนการจัดการเรียนรู  

บันทึกหลังสอน นวัตกรรมท่ีใชในการจัดการเรียนรู 

       ๕. ติดตาม ประสานงานกับเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวชิาการ และ

การเรียนการสอนของครู  

       ๖. การแลกเปล่ียนเรียนรู และประสบการณการจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา 

กับสถานศึกษาอื่น หรือเครือขายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

       ๗. ปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศนักศึกษากอนและหลังฝกประสบการณวิชาชีพ 

       ๘. บริการใหคำปรึกษา เกี่ยวกับการฝกประสบการณวิชาชีพแกนักศึกษา 

       ๙. ติดตอประสานงานกับหนวยงาน สถานประกอบการเพื่อจัดหางานและสถานท่ีฝกประสบการณวิชาชีพ

ใหแกนักศึกษา 

       ๑๐. นิเทศและติดตามการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา 

       ๑๑. จัดเกบ็และรวบรวมขอมูลนักศึกษาท่ีฝกประสบการณวิชาชีพสงใหผูเกี่ยวของ 

       ๑๒. ประสานงานและใหความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังในและภายนอกสถานศึกษา 

       ๑๓. กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบริหารตามลำดับ 

       ๑๔. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

๘. งานนักเรียนเรียนรวม  

       ๑. นางสาวรัญชนชยารัตน  เครือหมื่น  ครูชำนาญการพิเศษ หัวหนางาน 

       ๒. นางสาวรัศมี  ศรีกระทุม   คร ู   กรรมการ 

มีหนาท่ี 

 ๑. กำกับดูแลนักเรียนเรียนรวม  ดูแลและชวยเหลือนักเรียนพิการ 

๒. คัดกรองนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู 

๓. สนับสนุนจัดหาส่ิงอำนวยความสะดวกใหกับนักเรียนพิการ 

๔. ติดตอประสานงานกับผูปกครองท่ีมีความบกพรองในดานตางๆ 

๕. จัดกิจกรรมสอนเสริมใหกับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู 

  ๙.  งานแนะแนว 

 ๑. นายชานุ  สิงหกันต    คร ู   หัวหนางาน 

 ๒. นางจีรนันท  ภูมิพันธ    ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
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 ๓. นางประภาพรรณ  ปาพรม           ครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน  กรรมการ 

 ๔. นางสาวรัศมี  ศรีกระทุม  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาท่ี  พัฒนาระบบการบริการ ดังนี ้

 ๑. บริการศึกษารวบรวมขอมูล (Individual Inventory Service) 

  - เพื่อใหครูรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 

  - เพื่อใหนักเรียนรูจักตนเอง 

  - เพื่อใหโรงเรียนใชเปนขอมูลในการปองกัน พัฒนา สงเสริมหรือแกไขปญหาใหกับนักเรียน 

 ๒. บริการสนเทศ (Information Service) 

  - เพื่อใหนักเรียนไดรับขอมูลขาวสาร ความรูท่ีจำเปนในดานอาชีพ สภาพสังคม ส่ิงแวดลอม 

  - เพื่อใหนักเรียนเขาใจและยอมรับความจริง ปรับตัว วิเคราะห และตัดสินใจดวยตนเอง 

 ๓. บริการใหการศึกษา (Counseling Service) 

  - เพื่อชวยใหนักเรียนสามารถคิด ตัดสินใจ และแกปญหาดวยตนเองไดอยางรอบคอบและเหมาะสม 

  - เพื่อใหนักเรียนไดรูจักเขาใจผูอื่นและส่ิงแวดลอม 

  - เพื่อชวยใหโรงเรียนไดนำผลจากความรูความเขาใจในตัวผูเรียนไปจัดโครงการเพื่อปองกัน พัฒนา    

                สงเสริม หรือแกไขปญหาใหกับนักเรียน 

 ๔.  บริการจัดวางตัวบุคคล (Placement Service) 

  - เพื่อชวยใหนักเรียนไดรับบริการและประสบการณท่ีเหมาะสมกับบุคคล อันจะเปนการปองกัน 

แกไขปญหา และพัฒนาตนเองตามความตองการ ความชอบ ความสนใจ ความสามารถ สติปญญา บุคลิกภาพ 

และความถนัด 

 ๕. บริการติดตามผล (Follow-Up Service) 

  - เพื่อติดตามนักเรียนท่ีสำเร็จการศึกษา 

  - เพื่อติดตามการดำเนินงานแนะแนวท้ังระบบเพื่อประเมินผลและพัฒนางาน 

  - เพื่อเปนสารสนเทศใหผูเกี่ยวของกับการจัดบริการแนะแนว 

๙.๑ หัวหนางานแนะแนว 

 นายชานุ  สิงหกันต   คร ู  หัวหนางาน   

 มีหนาท่ี   

๑. จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา โดยเช่ือมโยงกับระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน และกระบวนการเรียนการสอน  

  ๒. ดำเนินการแนะแนวการศึกษาตอ โดยความรวมมือท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  

  ๓. งานใหคำปรึกษา 

  ๔. งานกิจกรรม สงเสริม ชวยเหลือและแกไขปญหานักเรียน 

  ๕. ติดตามและประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษา  

  ๖. ประสานความรวมมือ และแลกเปล่ียนเรียนรู และประสบการณดานการแนะแนวการศึกษา 

กับสถานศึกษา หรือเครือขายการแนะแนวท้ังภายในและภายนอก 

  ๗. ติดตอประสานงานกับบุคลากรทุกฝายในโรงเรียน เพื่อศึกษาขอมูลในการลดปญหา 

หรือแกไขปญหาตาง ๆ อันเกิดข้ึนภายในโรงเรียน 



หนา | 21 

๙.๒  งานกองทุนเพื่อการศึกษา  

 นายชานุ  สิงหกันต    คร ู  หัวหนางาน 

 มีหนาท่ี 

 ๑. ประชุมวางแผน กำหนดนโยบายแนวปฏิบัติงาน 

 ๒. ดำเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษาของรัฐและเอกชน และกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 

 ๓. ประสานงานครูท่ีปรึกษา เพื่อคัดเลือกนักเรียนยากจน ขาดแคลน และจัดสวัสดิการอาหารกลางวัน

และอื่นๆใหเปนไปตามระเบียบ 

 ๔. สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมแนะแนวตามลำดับข้ันตอน 

๙.๓ งานทุนการศึกษานักเรียน 

  นางสาวรัศมี  ศรีประทุม คร ู  หัวหนางาน 

  มีหนาท่ี 

  ๑. สำรวจปญหา ความตองเกี่ยวกับตัวนักเรียน ดังนี ้

  ๑.๑ ทุนการศึกษา 

   ๑.๒ การจัดกิจกรรมแนะแนว 

  ๑.๓ ความสามารถ ความถนัด ความสนใจของนักเรียน 

   ๑.๕ ขอมูลสวนตัวของนักเรียน 

  ๒. วางแผนดำเนินงาน จัดทำแผนงาน/โครงการ เชน การจัดทำแผนการจัดกิจกรรม แนะแนว 

ทุกระดับช้ัน การคัดกรองนักเรียน การกรอกประวัตินักเรียน การวัดความสามารถ ความถนัด ความสนใจ 

การดูแลชวยเหลือนักเรียน ตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานทุนการศึกษา ดานการกูยืมเงินเพื่อ 

การศึกษา ดานการศึกษาตอ และการประกอบอาชีพ เปนตน 

  ๓. ดำเนินการ    

         ๓.๑ ประสานงานกับครูประจำช้ันในการคัดกรองนักเรียน เพื่อแยกผูเรียนตามความถนัด 

ความสามารถและความสนใจ ท่ีเปนกลุมปกติ และกลุมมีปญหา 

 ๓.๒ เปนท่ีปรึกษาหรือใหคำปรึกษาแกครูภายในโรงเรียน อันเกี่ยวกับตัวนักเรียน และ 

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

   ๓.๓ จัดหาทุนการศึกษาและดูแลชวยเหลือนักเรียนเบ้ืองตน 

   ๓.๔ ติดตามผลนักเรียนท่ีเรียนปจจุบันและเรียนจบแลวแตละระดับช้ัน เพื่อรวบรวม 

ขอมูลทำสถิติและแกไขขอบกพรอง โดยอาศัยการวิเคราะหวิจัย 

   ๓.๕ ประสานงานกับเครือขายผูปกครอง ชุมชน หาความรวมมือในการดูแลชวยเหลือ 

นักเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

 ๔. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานเมื่อส้ินปการศึกษา 

 ๕. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๙.๔ งานแนะแนวศึกษาตอ 

 นางสาวรัศมี  ศรีประทุม   คร ู  หัวหนางาน 

 มีหนาท่ี 

 ๑. ดำเนินการแนะแนวการศึกษาตอ โดยความรวมมือท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  
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 ๒. ติดตามและประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษา  

 ๓. ประสานความรวมมือ และแลกเปล่ียนเรียนรู และประสบการณดานการแนะแนวการศึกษา 

กับสถานศึกษา หรือเครือขายการแนะแนวท้ังภายในและภายนอก 

 ๔. จัดทำสารสนเทศการศึกษาตอของนักเรียนระดับช้ัน ม.๓ ม.๖ เมื่อส้ินปการศึกษา 

๑๐.  งานหองสมุด 

 ๑. นางสาวบุบผา  ครุฑคำ  ครูชำนาญการพิเศษ หัวหนางาน 

 ๒. นายอนุวัฒน  แกวมะ   ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

 ๓. นายพรสวรรค  ชาพา   ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

 ๔. นางดวงจันทร  รัตนพานิช  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาท่ี 

 ๑.สนับสนุนในการศึกษาคนควาหาความรูเพิ่มเติม นอกเหนือจากตำราเรียนและการจัดเรียนการสอน

ในช้ันเรียน  

      ๒. สงเสริมใหหองสมุดเปนแหลงวิชาการท่ีสมบูรณและมีประสิทธิภาพ 

      ๓. การใหบริการยืมหนังสือแกครู ผูปกครอง นักเรียน 

      ๔.จัดเก็บขอมูลการใหบริการ การประชาสัมพันธงานของหองสมุดใหเกิดประสิทธิภาพ 

      ๕. จัดหาหนังสือ ส่ือ ส่ิงพิมพและสนับสนุนการใหบริการ การคนควาทางอินเตอรเน็ต 

 ๖. จัดกิจกรรมสงเสริมการอานการเรียนรูของผูเรียน 

๑๑. งานสารบรรณกลุมงานวิชาการ 

 นางสาวรัญชนชยารัตน  เครือหมื่น ครูชำนาญการพิเศษ หัวหนางาน 

 มีหนาท่ี 

 ๑. ประชุม วางแผน จัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษา 

และงานจัดตารางเรียนตารางสอน 

 ๒. ลงทะเบียนรับ-สงหนังสือ จัดเก็บใหเปนระบบ ตรวจสอบได 

 ๓. รวบรวม ผลการแขงขัน และเกียรติบัตรของครูและนักเรียน 

 ๔. จัดทำคูมือปฏิบัติงานฝายวิชาการ 

๕. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน และปฏิทินการปฏิบัติงานของกลุมงาน 

๖.รวบรวมระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ  

 ๗. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๑๒. งานคัดเลือกหนังสือแบบเรียน 

นางศศิรอร  ปาประโม   ครูชำนาญการ  หัวหนางาน   

 มีหนาท่ี 

๑. สำรวจและศึกษารายการหนังสือแบบเรียน แบบฝกหัด เพื่อใชในการจัดการเรียนรู  

 ๒. ประสานหัวหนากลุมสาระการเรียนรู เพื่อคัดเลือกหนังสือแบบเรียน แบบฝกหัด  

 ๓. พิจารณาคัดเลือกหนังสือแบบเรียน แบบฝกหัดใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรสถานศึกษา  

 ๔. ประสานงานกับฝายพัสดุของโรงเรียนเพื่อดำเนินการส่ังซื้อหนงัสือแบบเรียน แบบฝกหัด  



หนา | 23 

 ๕. ประสานหัวหนากลุมสาระการเรียนรูในการตรวจรับหนังสือแบบเรียน แบบฝกหัด และตรวจนับ

จำนวน และรับหนังสือเรียนเพื่อไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 ๖. เสนอท่ีประชุมภาคี ๔ ฝายเพื่อใหความเห็นชอบในการจัดซื้อหนังสือเรียน  

 ๗. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๑๓.  งานพัฒนาและการใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

 ๑. นางสาวปณยา  มณีเนตร  ครูชำนาญการ  หัวหนางาน  

 ๒. นายอภิวัฒน  นันอุดร   คร ู   กรรมการ 

  ๓. นางสาวพรนิภา  ไชยโคตร  ครูผูชวย   กรรมการ 

 มีหนาท่ี 

 ๑. ศึกษา วิเคราะหความจำเปนในการใชส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียน การสอน และ 

การบริหารงานวิชาการ  

 ๒. สงเสริมใหครูผลิต พัฒนาส่ือและนวัตกรรมการเรียนการสอน  

 ๓. จัดหาส่ือและเทคโนโลยีเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานดานวิชาการ  

 ๔. ประสานความรวมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาการใชส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการ 

จัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัวและองคกร หนวยงานและ

สถาบันอื่น 

 ๕. จัดทำสารสนเทศฝายบริหารงานวิชาการ  

๖. การประเมินผลการพัฒนาการใชส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

๗. ดูแลระบบในการลงทะเบียนเขารวมการแขงขันทักษะวิชาการ 

๘. งานอื่นๆตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 ๑๔.   งานรับนักเรียน 

 ๑. นางศศิรอร  ปาประโม   ครูชำนาญการ  หัวหนางาน  

 ๒. นางสาวนันทิดา  ติรโรจน  คร ู   กรรมการ 

 ๓. นายอภิวัฒน นนัอุดร    คร ู   กรรมการ                                                                                                               

 ๔. นางสาวรัญชนชยารัตน   เครือหมื่น  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาท่ี 

 ๑.  เปนผูประสานงานการรับนักเรียน 

 ๒.  เปนคณะกรรมการฝายบริหารวิชาการ 

 ๓.  ประสานงานการดำเนินงานแบงเขตพื้นท่ีบริการรวมกับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

          ๔.  ประสานงานกับฝายบริหาร จัดทำคำส่ังแตงต้ังคณะกรรมการรับนักเรียนในหนาท่ีตางๆตามกำหนด 

          ๕.  ประสานงานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน ดำเนินการจัดสอบ จัดช้ันเรียน 

และรายงานการรับนักเรียนใหผูบริหารและหนวยงานตนสังกัดทราบ 

๖.  ประสานงานกับคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนเพื่อทราบขอมูล และรายละเอียด 

การรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ และ ๔ ของทุกปการศึกษา 

 ๗. กำหนดแผนการรับนักเรียน 

 ๘. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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๑๕. งานทะเบียนวัดผล 

๑. นางณัฏฐมน  วงศวันดี  หัวหนางานทะเบียนวัดผล ม.๔  หัวหนางาน                            

 ๒. นางชุติมา  พวงสำลี   เจาหนาท่ีทะเบียนวัดผล/เจาหนาท่ีพัสดุ   ท่ีปรึกษา 

๓. นางจุรีรัตน  จันทรอุไร       เจาหนาท่ีทะเบียนวัดผล ม.๓  รองหัวหนางาน 

 ๔. นางวรัตดา  ศรีนัครินทร     เจาหนาท่ีทะเบียนวัดผล ม.๖  กรรมการ 

๕. นางสาวศิริธร อางแกว  เจาหนาท่ีทะเบียนวัดผล ม.๕/ตรวจสอบวุฒ ิ กรรมการ 

 ๗. นางจินตนา  สาระนันท       เจาหนาท่ีทะเบียนวัดผล ม.๒      กรรมการและเลขานุการ 

 ๘. นายรุงโรจน  รูปสม          เจาหนาท่ีฝายเทคนิค/เจาหนาท่ี      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

                   ทะเบียนวัดผล ม.๑     

มีหนาท่ี 

 ๑. เปนนายทะเบียนของโรงเรียน 

 ๒. จัดทำแผนปฏิบัติงาน งานทะเบียน ปฏิทินปฏิบัติการและประเมินผลการดำเนินงานงานทะเบียน 

 ๓. ทำทะเบียนนักเรียน ทะเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑ – ต.ป) กรอกและตรวจทานผลการเรียนให

ถูกตองและเปนปจจุบัน,จัดทำแบบพิมพตาง ๆ ท่ีใชในงานทะเบียนจัดทำใบแทนใบ ปพ.๑ – ต ปพ.๑ – ป ใบ

แทนใบประกาศนียบัตรใหกับนักเรียนเกาท่ีมาติดตอขอใหม 

 ๔. ดำเนินการเกี่ยวกับการแกไขหลักฐานในทะเบียนนักเรียน 

 ๕. รับคำรองและดำเนินการเกี่ยวกับการยายเขา ยายออก การขอพักการเรียนการลาออกของนักเรียน 

 ๖. ออกใบรับรองผลการเรียน ใบรับรองและเวลาเรียน ใบรับรองอื่น ๆ  ตามท่ีนักเรียนหรือผูปกครองตองการ 

 ๗. ตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผูสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา ตามท่ีหนวยงานหรือสถานศึกษาอื่น 

ขอตรวจสอบหลักฐานการศึกษา 

 ๘. สำรวจนักเรียนท่ีไมมาลงทะเบียนเรียน การเลือกวิชาเรียนในแตละภาคเรียน  ตรวจสอบรหัสวิชา

ใหถูกตองในแตละภาคเรียนและสำรวจตัวตนนักเรียนเพื่อดำเนินการจำหนายในสมุดทะเบียนประวัติ 

 ๙. จัดเก็บเอกสาร แบบฟอรม หลักฐานตาง ๆ  ของงานทะเบียนใหเปนระบบ สะดวกในการตรวจสอบ และใชงาน 

          ๑๐. ออกหลักฐานแสดงผลการเรียน และประกาศนียบัตรนักเรียนท่ีจบหลักสูตร 

          ๑๑. ประชุมวางแผน กำหนดแนวปฏิบัติงานวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนใหผูเรียน 

ครู และบุคลากรทางการศึกษารับทราบและถือปฏิบัติ และใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย

การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร 

 ๑๒. จัดทำ,รวบรวม,บันทึกผลการเรียนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ๖ จากทุกกลุมสาระลง

ในโปรแกรมประมวลผล 

 ๑๓. รวบรวมรายช่ือนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไมครบ ๘๐% ประกาศใหนักเรียนยื่นคำรองขอมีสิทธิ์สอบ  

ตอครูผูคุมสอบ 

 ๑๔. จัดทำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในแตละระดับและสรุปรายงานใหผูบริหารทราบ 

 ๑๕. รวบรวม ปพ.๕ เพื่อเสนอผูอำนวยการอนุมัติและสรุปผลการสง ทำสถิติ สรุปรายงาน                    

รองผูอำนวยการและผูอำนวยการโรงเรียน 

 ๑๖. ประสานงานกับกลุมสาระการเรียนรูดำเนินการสอบแกตัว กำหนดเวลาสอบแกตัว ประกาศผล

การสอบแกตัวใหนักเรียน ครูประจำช้ันไดรับทราบ 
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 ๑๗. จัดปายนิเทศเผยแพรขอมูล สถิติเกี่ยวกับผลการเรียนใหครูนักเรียนรับทราบ 

 ๑๘. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๑๖.  งานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

 นางลักขณา  ศรีมามาศ   ครูชำนาญการพิเศษ หัวหนางาน 

 มีหนาท่ี 

 ๑. จัดทำแผนงาน/โครงการ พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา เพื่อสรางความรูความเขาใจและตระหนัก

ในคุณคาของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๒. ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานแหลงเรียนรูตางๆ เพื่อสงเสริมการประยุกตใชหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหนาท่ี 

 ๓. สงเสริมใหบุคลากรแสวงหาความรูเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางสม่ำเสมอ 

 ๔. จัดกิจกรรมสงเสริมการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติภารกิจหนาท่ีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงแกบุคลากรของสถานศึกษา 

 ๕. ประสาน ประชุม อบรมสัมมนารวมกับหนวยงาน องคกรท่ีเกี่ยวของของ  นำสูการพัฒนา 

ในสถานศึกษาใหมีคุณภาพ 

 ๖. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานเมื่อเสร็จส้ินโครงการและส้ินปการศึกษา 

 ๗. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๑๗.  งานศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน 

 นางประภากร  พรหมโสภา ครูชำนาญการพิเศษ หัวหนางาน 

 หนาท่ี 

 ๑. จัด ปรับปรุงหองภูมิปญญาไทยเพื่อใชเปนแหลงเรียนรูในโรงเรียน 

 ๒. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการกับกลุมสาระอื่น และสงเสริมผูเรียนใหใชแหลง

เรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 

 ๓. ประสานงานดานภูมิปญญาทองถ่ินกับหนวยงานอื่นท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 

 ๔. ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๑๘.  งานจัดทำขอมูลนักเรียน DMC 

 ๑. นางประภัสศร  หรองบุตรศร ี  คร ู   หัวหนางาน 

 ๒. นางขนิษฐา  สุวรรณะ   ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

 ๓. นางณัฏฐมน  วงศวันดี   ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

 ๔. นางสาวปณยา  มณีเนตร  ครูชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาท่ี 

 ๑. ประชุมวางแผน ประสานงานผูเกี่ยวของเพื่อจัดทำขอมูลนักเรียน ในระบบ DMC พรอมท้ังกรอก

ขอมูลนักเรียนและรายงานขอมูลนักเรียน ๑๐ มิถุนายน และ ๑๐ พฤศจิกายน  

๒. รวบรวม เผยแพรเอกสารเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนใหกลุมงานตางๆ ทราบ 

๓. จัดทำสำมะโนผูเรียนท่ีจะเขารับบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา 

 ๔. จัดระบบขอมูลสารสนเทศจากการสำมะโนผูเรียน เพื่อใหสามารถนำขอมูลมาใชได 

อยางมีประสิทธิภาพ 
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 ๕. เสนอขอมูลสารสนเทศการสำมะโนผูเรียนใหเขตพื้นท่ีการศึกษารับทราบ 

๖. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานเมื่อส้ินภาคเรียนและปการศึกษา 

๗. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

 ๑๙. งานพัสดุวิชาการ 

นางสาวนันทิดา  ติรโรจน   คร ู  หัวหนางาน 

 มีหนาท่ี 

๑. จัดทำแผนงาน โครงการ ควบคุมการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ และการใชจายเงินใหเปนไปตามแผนงาน

โครงการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 

๒. ประสานงานกับงานแผนงานและงานพัสดุโรงเรียน  ดำเนินการขอซื้อ ขอจาง เบิก จายพัสดุตาม

ระเบียบ วาดวยการจัดซื้อพัสดุ  ครุภัณฑ ในสวนท่ีเกี่ยวกับกลุมบริหารวิชาการ 

๓. ควบคุมดูแล ตรวจรับ และเบิกจายพัสดุจากทะเบียนคุมวัสดุ ครุภัณฑ  ขออนุมัติ การซอมแซม 

บำรุงรักษาครุภัณฑ 

๔. จัดทำทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ ทะเบียนการยืมวัสดุ ครุภัณฑกลุมบริหารวิชาการใหเปนปจจุบัน  ตรวจสอบได 

๕. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 ๒๐.  งานวัดผล และประเมินผลทางการศึกษา 

 ๑. นางสาวนันทิดา  ติรโรจน  คร ู   หัวหนางาน 

 ๒. นางศศิรอร  ปาประโม   ครูชำนาญการ  กรรมการ 

๓. นางสาวปณยา  มณีเนตร  ครูชำนาญการ  กรรมการ 

 ๔. นายอภิวัฒน นนัอุดร    คร ู   กรรมการและเลขานุการ  

 มีหนาท่ี 

๑. จัดทำ ระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา 

 ๒. สงเสริมใหครูจัดทำแผนการวัดผล และประเมินผลแตละรายวิชา ใหสอดคลองกับมาตรฐาน

การศึกษา สาระการเรียนรู หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู และการจัดกิจกรรม การเรียนรูโดยเนน

ผูเรียนเปนสำคัญ 

 ๓. พัฒนาเครื่องมือและประเมินวัดผลใหไดมาตรฐาน 

 ๔. จัดทำแผน/ โครงการ / ปฏิบัติงานวัดและประเมินผล ดำเนินการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณท่ีตองใช 

ในงานวัดและประเมินผล 

 ๕. นิเทศ ติดตาม ประสานงานเกี่ยวกับงานวัดและประเมินผลแกครอูาจารย 

 ๖. สงเสริม สนับสนุนใหครูอาจารยผลิตส่ือและเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 

 ๗. จัดเก็บขอสอบวัดผลทุกรายวิชา / ทุกภาคเรียน 

 ๘. รวบรวมขอมูล สถิติงานวัดผลใหเปนปจจุบันเพื่อเปนประโยชนในการพัฒนางานวัดและประเมินผล 

 ๙. ประชุมวางแผน ประสานงานผูเกี่ยวของเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษา  

STEM Education  เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและสามารถบูรณาการความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
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กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร ในการเช่ือมโยงหรือแกปญหาในชีวิตจริง รวมท้ังการพัฒนา

กระบวนการหรือผลผลิตใหม ควบคูไปกับการพัฒนาทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษท่ี  ๒๑ 

๑๐. ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานแหลงเรียนรูตางๆ เพื่อสงเสริมการจัดการศึกษาตามแนว

ทางการจัดการศึกษา STEM Education   ควบคูไปกับการพัฒนาทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษท่ี ๒๑ 

 ๑๑. สงเสริมใหบุคลากรแสวงหาความรูเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษา STEM Education อยางสม่ำเสมอ 

๑๒. ประชุมวางแผน ประสานงานผูเกี่ยวของเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับข้ันตอนกระบวนการ 

การจัดสอบ O – NET   และจัดเตรียมทำเอกสาร/ขอสอบ O – NET 

 ๑๓. เก็บรวบรวมขอมูลผลการทดสอบ กอนและหลัง การทดสอบและรายงานผลการดำเนินงาน 

 ๑๔. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๒๑.  งานโครงการหองเรียนพิเศษ 

 ๑. นางสาวนันทิดา  ติรโรจน  ครูชำนาญการ  หัวหนางาน 

 ๒. นายฉัตรชัย  ศรีนัครินทร  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

 ๓. นางจินตนา  สาระนันท  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

 ๔. นางจุรีรัตน  จันทรอุไร   ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

 ๕. นายสารัช  บุญเมืองแสน  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

 ๖. นางนวลจันทร  ปะกิระคัง  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

 ๗. นางทัศวรรณ  ภูผาดแร  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ   

 ๘. นางศศิรอร  ปาประโม   ครูชำนาญการ  กรรมการ 

 ๙. นายรุงโรจน  รูปสม    ครูชำนาญการ  กรรมการ 

 ๑๐. นายสุทธิชัย  วิดีสา    คร ู   กรรมการ 

 ๑๑. นางสาวนิลลัดดา  สมศรีสุข  คร ู   กรรมการ 

 ๑๒. นายอภิวัฒน  นันอุดร  คร ู   กรรมการ 

 ๑๓. นางสาวมะลิวัลย  สรอยสิงห  ครูผูชวย   กรรมการ 

 ๑๔. นายกีรติ รัตนภาสุร    ครูผูชวย   กรรมการ 

 ๑๕. นางวิภารัตน  คำศรี ครูชำนาญการพิเศษ ท่ีปรึกษา  

 ๑๖.นางสาวศิริธร  อางแกว  ครูชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๗. นางสาวพรนิภา  ไชยโคตร  ครูผูชวย   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 มีหนาท่ี 

 ๑. วางแผนและออกแบบการพัฒนาหลักสูตรหองเรียนพิเศษรวมกับคณะกรรมการบริหาร 

 ๒. จัดทำแผนพัฒนานักเรียน และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 

 ๓. จัดหางบประมาณ หองปฏิบัติการ ส่ือ และอุปกรณ ประกอบการสอนใหเพียงพอ เหมาะสม 

 ๔. จัดใหนักเรียนไดเรียนรูในแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 ๕. กำกับติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครูใหเปนไปตามเปาหมายของหลักสูตร 

 ๖. รายงานผลการดำเนินงานตอ ผูบริหารและสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตนสังกัด ทุกส้ินปการศึกษา 

 ๗. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๒๒. งานโรงเรียนมาตรฐานสากลและโรงเรียนคุณภาพ 
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 ๑.  นางวิภารตัน  คำศรี  ครูชำนาญการพิเศษ หัวหนางาน 

 ๒. นางสาวอัญชลี อินทรเรือง ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

 ๓. นางสาวปณยา  มณีเนตร  ครูชำนาญการ  กรรมการ 

 ๔. นางสาวนันทิดา  ติรโรจน  คร ู   กรรมการ 

 ๕. นางสาวพรนิภา  ไชยโคตร  ครูผูชวย   กรรมการ 

 ๖. นางสาวมะลิวัลย  สรอยสิงห  ครูผูชวย   กรรมการ 

 ๗. นายอภิวัฒน  นันอุดร   คร ู   กรรมการ 

 ๘. นางศศิรอร  ปาประโม   ครูชำนาญการ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 มีหนาท่ี  

 ๑. ศึกษาทำความเขาใจโครงการและสรางความตระหนักใหแกบุคลากรในโรงเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของ 

 ๒. พัฒนาการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ 

 ๓. จัดกิจกรรมการเรียนรูแลกเปล่ียนประสบการณและทรัพยากรระหวางเครือขายโรงเรียนรวมพัฒนา 

 ๔. วิจัยและพัฒนาหารูปแบบการจัดหลักสูตรและการสอนโดยการมีสวนรวม 

 ๕. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับแผนพัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานสากล 

 ๖. สรุปและรายงานผลการประเมินโครงการพรอมท้ังประชาสัมพันธและเผยแพร 

 ๗. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

๒๓. งานศูนยโควิดโรงเรียน 

 ๑. นางสาวจิตรลดา  ยุงไธสง ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหนางาน 

 ๒. นางสาวอัญชลี  อินทรเรือง ครูชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 

 ๓. นางสาวมะลิวัลย  สรอยสิงห ครูผูชวย    กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี 

 ๑. ใหการดูแล ประสานงานขอมูลเกี่ยวกับโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ท้ังภายใน

โรงเรียนกับหนวยงานอืน่ สำหรับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา 

 ๒. จัดทำขอมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนเพื่อปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของ

นักเรียน 

 ๓. นำนักเรียนเขารับการฉีดวัคซีนเพื่อปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตามท่ี

หนวยงานท่ีไดรับผิดชอบไดมอบหมายใหดำเนินการ 

 ๔. ดำเนินการประสานงานกับโรงพยาบาลท่ีรับมอบหมายในการตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ดวย

เครื่องATK (Antigen Test Kit) ในกรณีพบการระบาดในสถานศึกษา 

 ๕. จัดเตรียมอุปกรณในการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ใหเพียงพอ 

 ๖. ดำเนินการรายงานขอมูลของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับโรคติดเช้ือ/กำลังรักษา/หาย

จากการติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ไปยังหนวยงานท่ีมอบหมาย 

 ๗. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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๒๔.   งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 ๑. นางวนิดา  คณะพล   ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหนางาน 

 ๒. นายอัศวิน  ถันชมนาง  ครูชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 

 ๓. นายประยุค  วรรณทอง ครูชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 

 ๔. นายสัญชัย  คำสงค   ครูชำนาญการ       กรรมการ 

 ๕. นายรุงโรจน  รูปสม   ครูชำนาญการ       กรรมการ 

 ๖. นางสาวญาณี  ประกิ่ง  ครูชำนาญการ       กรรมการ 

 ๗. นายชานุ  สิงหกันต   คร ู        กรรมการ 

 ๘. นางสกลรัตน  นันอุดร  คร ู        กรรมการ 

 ๙. นายนิรุต  หาญเขมร   ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี 

 ๑. รวบรวมระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 ๒. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำป ปฏิทินปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 ๓. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมชุม ลูกเสือและยุวกาชาด 

 ๔. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๒๕.  งานจัดการเรียนการสอนการศึกษาคนควาและสรางองคความรู(IS) 

 ๑. นางสาวจารุวรรณ ศรีชนกมาตา ครูชำนาญการพิเศษ หัวหนางาน 

 ๓. นางสมศิริ วงษสุวรรณ             ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 

 ๔. นางสาวอมรวรรณ  มุลตองคะ   ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 

 ๕. นางสาวอัญชลี อินทรเรือง   ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 

 ๖. นายพรสวรรค ชาพา              ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 

 ๗.นางสาวสุภาวดี อุปพงษ      ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 

 ๘. นางดวงจันทร รัตนพานิช   ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 

 ๙. นางปญจพร แสนภูวา              ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 

 มีหนาท่ี 

      ๑. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับแผนพัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานสากล 

๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนการศึกษาคนควา และสรางองคความรู(IS๑) 

๓. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนการส่ือสารและการนำเสนอ(IS๒) 

     ๔. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนการนำองคความรูไปบริการสังคม(IS๓) 

๕.จัดกิจกรรมการเรียนรูแลกเปล่ียนประสบการณท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 

      ๖.สรุปและรายงานผลการประเมินกิจกรรมประชาสัมพันธและเผยแพร 

 

 

 

๒๖. งานเลขานุการกลุมงานวิชาการ   

  นางสาวมะลิวัลย  สรอยสิงห  ครูผูชวย  หัวหนางาน 
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  มีหนาท่ี 

 ๑. ประสานงาน  ใหบริการและอำนวยความสะดวก   คร ู นักเรียนและผูปกครองนักเรียน 

ตามภาระงานดานวิชาการใหดำเนินไปดวยความเรียบรอยและมีระบบ 

๒. พิจารณากล่ันกรองงาน  กอนเสนอรองผูอำนวยการโรงเรียน 

๓. จัด ควบคุม ดูแลและจัดสำนักงานใหอยูในสภาพเรียบรอยตามนโยบาย ๕ ส 

  ๔. ชวยจัดการเกี่ยวกับการประชุม จดบันทึกการประชุม และรายงานใหผูอำนวยการทราบทุกครั้ง 

  ๕. รับผิดชอบ ประสานงานในการดำเนินการตามนโยบายเรงดวนของหนวยงานตนสังกัด และระดับสูงข้ึนไป 

  ๖. ชวยรองผูอำนวยการและหัวหนางานวิชาการในการกำกับ ติดตามงานใหสำเร็จลุลวงไปดวยดี 

  ๗. ดูแลการจัดสอนเสริม และพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการสอบวัดความรู 

  ๘. รายงานสรุปประเมินผลการปฏิบัติงานในกลุมงานวิชาการ 

  ๙. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 

กลุมงานบริหารท่ัวไป 

1.  นายณัฐพนธ  หลาชาญ                       รองผูอำนวยการโรงเรียนกลุมบริหารท่ัวไป 
มีหนาท่ี ๑.กำกับติดตามการปฏิบัติงานใหเปนตามนโยบายของโรงเรียน 

๒.กำกับติดตามงานอาคารสถานท่ี 

๓.กำกับติดตามงานโภชการ 

               ๔.กำกับติดตามงานอนามัย 

               ๕.กำกับติดตามงานโสตทัศนศึกษา 

               ๖.กำกับติดตามงานยานพาหนะ 

๗.กำกับติดตามงานวันสำคัญและประเพณีวัฒนธรรม 

๘.กำกับติดตามงานเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานศึกษา 

๙.กำกับติดตามดูแลสหกรณโรงเรียน 

๑๐.กำกับติดตาม บริหาร ควบคุมการปฏิบัติงาน กลุมงานฝายบริหารท่ัวไปใหมีประสิทธิภาพและเปนไปตาม 

นโยบายของโรงเรียน 

2. คณะกรรมการดำเนินงานบริหารท่ัวไป 
 ๒.๑  นายวินัย พรหมโคตร  คร ู    หัวหนางาน 

 ๒.๒  นายดุสิต ส่ือกลาง   คร ู    กรรมการ 

 ๒.๓  นางทองพิมพ นารถโคษา  คร ู    กรรมการ 

 ๒.๔  นางวราภรณ วรพันธุ  ครู    กรรมการ 

 ๒.๕  นางสมชิต เท่ียงตรง              คร ู    กรรมการ 

 ๒.๖  นางขนิษฐา สุวรรณะ                    ครู    กรรมการ 

 ๒.๗  นายนิรุต หารเขมร                       ครู    กรรมการ 

 ๒.๘  นางสาวณัฐริกา อุปพงษ        ครู    กรรมการ 

 ๒.๙  นายชาน ุ สิงหกันต   คร ู    กรรมการ 

 ๒.๑๐ นายณัฐดนัย ชูแกว   คร ู    กรรมการ 

 ๒.๑๑ นางสาวปณยา มณีเนตร          คร ู    กรรมการ 
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 ๒.๑๒ นางสาววีรญา วรรณทอง      คร ู    กรรมการ 

 ๒.๑๓ นางสาวสุภาวดี อุปพงษ         คร ู    กรรมการ 

 ๒.๑๔ นายอนันต ซายสุพรรณ  ครูอัตราจาง   กรรมการ 

 ๒.๑๕ นายกรกต ลาดสุวรรณ  ครูอัตราจาง   กรรมการ 

 ๒.๑๖ นายปรัชญ เหลาแกว  ครูอัตราจาง   กรรมการ 

 ๒.๑๗ นายศุภวุฒิ วงศษาพาน                ครูอัตราจาง   กรรมการ 

 ๒.๑๘ นายสุพรรณ สุวรรณศรี  ลูกจางช่ัวคราว   กรรมการ 

 ๒.๑๙ นายสังวาล   พรหมไพสน     ลูกจางช่ัวคราว   กรรมการ 

 ๒.๒๐ นางสาวสุภาภรณ  บุดตะ       ลูกจางช่ัวคราว   กรรมการ 

 ๒.๒๑ นางปยมาศ  สกุลฮูฮา  ลูกจางช่ัวคราว   กรรมการ 

 ๒.๒๒ น.ส.อมรวรรณ มุลตองคะ  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี 

๑. บริหาร ควบคุมและปฏิบัติงานในฝายบริหารท่ัวไปใหมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการแกไขปญหาและพัฒนางาน 

๒. ประสานงานฝายตาง ๆ ในฝายบริหารท่ัวไปใหดำเนินงานตามเปาหมายท่ีวางไว 

๓. จัดบุคลากรรับผิดชอบงานและพัฒนาใหมีความรู  ความสามารถ  ในการปฏิบัติงานในภาระหนาท่ีท่ี

รับผิดชอบ 

๔. ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงงานทุกงานในฝายบริหารท่ัวไปใหมีประสิทธิภาพ 

3.งานอาคารสถานท่ี 
 ๓.๑  นายวินัย พรหมโคตร  คร ู    หัวหนางาน 

 ๓.๒  นายดุสิต ส่ือกลาง   คร ู    กรรมการ 

 ๓.๓  นายเจษฎา งอยจันทรศรี  คร ู    กรรมการ 

 ๓.๔  นายชานุ  สิงหกันต   คร ู    กรรมการ 

 ๓.๕  นายณัฐดนัย ชูแกว    คร ู    กรรมการ   

 ๓.๖  นายกรกต ลาดสุวรรณ  ครูอัตราจาง   กรรมการ 

 ๓.๗  นายอนันต ซายสุพรรณ  ครูอัตราจาง   กรรมการ 

 ๓.๘  นายพรพิศ อุปพงศ   ลูกจางช่ัวคราว   กรรมการ 

 ๓.๙  นายสุพรรณ สุวรรณศรี  ลูกจางช่ัวคราว   กรรมการ 

 ๓.๑๐  นายสังวาล พรหมไพสน   ลูกจางช่ัวคราว   กรรมการ 

 ๓.๑๑  นางศุภวัลย พรหมไพสน  ลูกจางช่ัวคราว   กรรมการ 

 ๓.๑๒  นางปยมาศ สกุลฮูฮา  ลูกจางช่ัวคราว   กรรมการ 

 ๓.๑๓  นางสาวสุภาภรณ บุดตะ  ลูกจางช่ัวคราว   กรรมการ 

 ๓.๑๔  นางสาวอมรวรรณ มลุตองคะ คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี 

  ๑.วางแผน พัฒนา ปรับปรุงตกแตง อาคารสถานท่ี บริเวณ และส่ิงแวดลอม 

  ๒. ดูแลและกำหนดบทบาทหนาท่ีนักการภารโรงในการปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานท่ีและ ส่ิงแวดลอม 
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จัดบรรยากาศท้ังภายในและภายนอกหองเรียน ใหเกิดความรมรื่นเปนสัดสวนสวยงามเอื้อตอการจัดการเรียนรู 

  ๓. ดูแลปรับปรุงซอมแซม ตกแตง บำรุงรักษาอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียนและหองบริการตางๆ 

ใหมีการใชงานอยางปลอดภัยและคุมคา 

 ๔. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีแตละงาน และนักการประจำอาคาร 

 ๕. ประเมินผล วิเคราะหผล รายงานผลการดำเนินการ และ เผยแพร 

 ๖. นำผลการประเมินไปพัฒนา แกไข ปรับปรุง การดำเนินการ 

 ๗. จัดกิจกรรมรณรงคปลูกจิตสำนึก สุขนิสัย ท่ีดีในการใชอาคาร  

 ๘. สรุปผลและเสนอผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีรับผิดชอบตอผูอำนวยการ สถานศึกษาทราบ 

 ๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

4. งานโภชนาการ  
 ๔.๑นางวราภรณ วรพนัธุ    คร ู   หัวหนางาน 

 ๔.๒ นางเพ็ญศิริ วงคนรา            ครู   กรรมการ 

 ๔.๓ นางทองพิมพ นารถโคษา  คร ู   กรรมการ 

  ๔.๔ นางปญจพร แสนภูวา  คร ู   กรรมการ 

 ๔.๕นางสาวสุภาวดี อุปพงษ  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี  

 ๑.วางแผนดำเนินงานใหครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนไดรับประทานอาหารอยางเพียงพอ และมี

คุณภาพตามหลักโภชนาการ 

๒.ควบคุมดูแลการจำหนายอาหารและเครื่องด่ืมในโรงเรียนใหเปนไปตามระเบียบ  

๓.กำหนดคุณสมบัติผูจำหนายอาหาร และประเภทของอาหาร 

๔.รับสมัครและคัดเลือกผูประกอบการรานคาโรงอาหาร 

๕.กำกับดูแลรานคา ผูจำหนายอาหาร และน้ำด่ืมในโรงเรียน เกี่ยวกับ 

 ๕.๑  การแตงกาย 

    ๕.๒  ความสะอาดของอาหาร และรานคา 

   ๕.๓  คุณภาพของอาหารตามหลักโภชนาการ 

     ๕.๔  ราคาการจำหนายอาหาร และเครื่องด่ืม 

     ๕.๕  ชนิด และความสะอาดของภาชนะท่ีใส 

    ๕.๖  มารยาทในการใหบริการ 

๖.ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

๕. งานอนามัยโรงเรียน 

 ๕.๓ นางสมชิต เท่ียงตรง     คร ู   หัวหนางาน 

 ๕.๒ นางสาวรัศมี ศรีกระทุม                  ครู   กรรมการ 

 ๕.๓ นางสาววีรญา  วรรณทอง                คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี 

๑. วางแผน ดำเนินการจัดกิจกรรมและรายงานผลเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพอนามัยแกนักเรียนและ 
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บุคลากรของโรงเรียน ดวยการ 

๒.สงเสริมใหบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพอนามัยท่ีดีติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอกโรงเรยีน 

เชน 

โรงพยาบาล สาธารณสุขจังหวัด เพื่อตรวจสุขภาพนักเรียน และคร ู

๓.ใหความรูดานสุขภาพอนามัยการปองกันโรคติดตอชนิด ตาง ๆ การปองกันการระบาดของโรค จัดใหมี 

เอกสารเผยแพร และแบบพิมพท่ีใชในงานอนามัยโรงเรียน 

๔. ประสานงานกับกรรมการโภชนาการของโรงเรยีนดูแลเกี่ยวกับคุณภาพความสะอาด รานคา จำหนาย 

อาหารและตรวจสุขภาพแมคาโรงอาหาร 

๕. จัดซื้อ จัดบริการเวชภัณฑและจัดบุคลากรไวใหบริการแกนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนอยาง  

เพียงพอและรวดเรว็ 

๖. จัดทำทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑใหเปนไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีใหเปนปจจุบัน พรอม จัดเก็บ

ดูแล 

รักษาอุปกรณท่ีใชในการปฐมพยาบาล ใหอยูในสภาพเรียบรอยสะดวกตอการใชงาน 

๗. จัดทำหองปฐมพยาบาลใหสะอาดและพรอมตอการใชงาน 

๖. งานโสตทัศนศึกษา 

     ๖.๑ นายเจษฎา งอยจันทรศรี   คร ู   หัวหนางาน 

     ๖.๒ นางสาวปณยา มณีเนตร   คร ู   กรรมการ  

     ๖.๓ นายศุภวุฒิ วงศษาพาน  ครูอัตราจาง  กรรมการ 

     ๖.๔ นายปรัชญ เหลาแกว   ครูอัตราจาง  กรรมการ 

     ๖.๕ นายสังวาล พรหมไพสน   ลูกจางช่ัวคราว  กรรมการ 

     ๖.๖ นางขนิษฐา สุวรรณะ   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหนาท่ี 

 ๑. จัดทำแผน และดำเนินการเพื่อพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ 

 ๒. จัดทำระบบการใหบริการโสตทัศนูปกรณ ใหบริการติดต้ัง ยืม คืน อุปกรณโสตทัศนแกบุคลากร  

 และหนวยงานท่ีขอใชบริการใหไดรับความสะดวก 

 ๓. บริการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว กิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน 

 ๔. ใหบริการระบบภาพและเสียงภายในโรงเรียน 

 ๕. ดำเนินการติดต้ัง เครื่องเสียง, ไมค และอุปกรณอื่น ๆ ภายในโรงเรียน 

 ๖. ซอมบำรุง เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ โสตทัศน 

 ๗. ดูแลระบบ อุปกรณ เครื่องเสียงภายในโรงเรียน 

 ๘. ใหบริการหองประชุม (หองโสตทัศนูปกรณ) ควบคุม ดูแล ปรับปรุงและซอมแซมใหพรอมใชงาน 

 ๙. ดูแล ซอมแซม และปรับปรุง ระบบโทรศัพทภายในโรงเรียน ระบบเคเบิลทีวี ระบบวงจรปด  

๑๐. เผยแพรผลงานและภาพกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน 

 ๑๑. รายงานผลการดำเนินงาน ปญหาอุปสรรคในการทำงานท่ีเกี่ยวของ 

 ๑๒. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
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๗. งานยานพาหนะ พนักงานขับรถ 

 ๗.๑ นายดุสิต ส่ือกลาง   ครู    หัวหนางาน 

 ๗.๒ นายสุพล วงษสุวรรณ  พนักงานธุรการ  กรรมการ 

 ๗.๓ นายเจษฏา มาชานันท  ลูกจางช่ัวคราว  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี  

๑. จัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติของงานคมนาคม 

๒. จัดซื้อน้ำมันเช้ือเพลิงและดูแลรักษารถยนตสวนกลางของโรงเรียน 

๓. จัดจางเหมารถตูรับจางใหกับทุกกลุมสาระวิชา / งาน และ   ฝายตาง ๆ ในกรณีรถโรงเรียนไมวาง 

๔.  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคมนาคมเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน 

๕. จัดทำทะเบียนคุมการใชรถตูของโรงเรียน 

๖.สรุปการดำเนินงานและประเมินผลการทำงาน 

๗. รายงานผลการปฏิบัติงาน งานคมนาคมตลอดปการศึกษา 

๘.งานวันสำคัญและประเพณีวัฒนธรรม 

  ๘.๑นางสาวอมรวรรณ มุลตองคะ            คร ู   หัวหนางาน 

 ๘.๒ นางสาววันวิสา  กุลลินพล               ครูอัตราจาง       กรรมการ 

 ๘.๓ นางวิภารัตน คูคิด   คร ู   กรรมการ 

 ๘.๔นางสาวบุบผา ครุฑคำ  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี 

๑. สงเสริมและจัดกิจกรรมและเขารวมวันสำคัญตางๆท่ีรัฐบาลกำหนด ใหบุคลากร ผูบริหาร ครู นักการภารโรง  

นักเรียนและลูกจางประจำไดมีสวนรวม 

๒. ดำเนินงานสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนเพื่อสงเสริมและเขารวมประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน 

๓. สรุปผลและเสนอผลการดำเนินงานโครงการ/กจิกรรมท่ีรับผิดชอบตอผูอำนวยการสถานศึกษา ทราบ 

๙.งานเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานศึกษา 

     ๙.๑ นายนิรุต หารเขมร   คร ู   หัวหนางาน 

     ๙.๒ นายบรรพต ออนช่ืนชม  ลูกจางประจำ     กรรมการ 

     ๙.๓ นายเพชรสุวรรณ พิชัยคำ  ลูกจางช่ัวคราว  กรรมการ 

     ๙.๔ นายศราวุธ พรหมสาขา ณ สกลนคร    ลูกจางช่ัวคราว    กรรมการ 

มีหนาท่ี 

๑.จัดทำแผนงาน / โครงการงานรักษาความปลอดภัย 

๒. กำหนดการปฏิบัติหนาท่ีของเวรยามของคร ูและนักการภารโรง 

๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๔. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอหัวหนาสถานศึกษา 

๑๐.งานกำกับดูแลสหกรณโรงเรียน 

      ๑๐.๑ นางปญจพร  แสนภูวา                     คร ู    หัวหนางาน 

      ๑๐.๒ นางพรพิรุณ  งอยจันทรศร ี  คร ู    กรรมการ 



หนา | 35 

      ๑๐.๓ นางสาวปยนารถ  นารถโคษา   ครูอัตราจาง   กรรมการ 

      ๑๐.๔ นักเรียนชมรม  To be number one นักเรียน    กรรมการ 

      ๑๐.๕ นางสาวณัฐริกา  อุปพงษ                   ครูคศ.๒                   กรรมการและเลขานกุาร   

มีหนาท่ี 

๑.หัวหนางานเขารวมประชุมคณะกรรมการฝายบริหารงานท่ัวไปทุกครั้ง 

   ๒.ดำเนินงานบริหารสหกรณโรงเรียนเพื่อใหเปนไปตามระเบียบกำหนด 

   ๓.ตัดสินใจและแกปญหาดำเนินงานสหกรณโรงเรียนท่ีอาจเกิดข้ึน 

๔.ประเมินผลการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบเสนอหัวหนาสถานศึกษา 

กลุมงานกิจการนักเรียน 

1. คณะกรรมการฝายบริหาร และ คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
1. นายกฤษฎา  ศรีพานิชย                    รองผูอำนวยการกลุมงานกิจการนักเรียน 
2. ส.ต.ต.สนธยา  ธงอาษา   หัวหนากลุมงานกิจการนักเรียน 
3. นางสมคิด  กองจันทรดี   รองหัวหนากลุมงานกิจการนักเรียน 
4. นางสกลรัตน  นามเหลา     รองหัวหนากลุมงานกิจการนักเรียน 
5. นางลักขณา  ศรีมามาศ   หัวหนาสำนักงานกลุมงานกิจการนักเรียน 
6. นางสาวดวงกมล  กุลตังธนานนท   หัวหนางานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
7. นายสัญชัย  คำสงค      หัวหนางานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
8. นางประภากร  พรหมโสภา   หัวหนางานคุณธรรม และจริยธรรม  
9. นางอมรรัตน  นามสอน   หัวหนางานประชาธิปไตยในโรงเรียน (สภา

นักเรียน) 
10. นางวนิดา  คณะพล    หัวหนางานกิจกรรมพฒันาผูเรียน 
11. นางสาวกมลรัตน  เทพิน    กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี 
1. เปนท่ีปรึกษาของผูอำนวยการเกี่ยวกับกลุมงานกิจการนักเรียน  
2. บริหารกลุมงานกิจการนักเรียน วางแผนงาน กำหนดหนาท่ีความรับผิดชอบและกำหนดพันธะกิจ

งานกิจการนักเรียน 
3. สงเสริม และประสานงานกิจการนักเรียนกับเครือขายภายนอกโรงเรียน 
4. รวมจัดทำแผนงาน/โครงการ วางแผนการดำเนินงานและกำหนดปฏิทินกลุมงานกิจการนักเรียน  
5. กำกับ นิเทศ ติดตามงานทุกงานในกลุมงานกิจการนักเรยีนใหดำเนินไปอยางเปนระบบตาม 

ระเบียบของทางราชการและตามแผนงาน/โครงการ 
6. กำกับ ดูแล กล่ันกรองเอกสาร ในสำนักงานกลุมงานกิจการนักเรียน เสนอความคิดเห็น                     

เพื่อปฏิบัติหรือส่ังการอนุญาตหรืออนุมัติแลวแตกรณี  
7. เปนกรรมการพิจารณานักเรียนท่ีประพฤติผิดระเบียบวินัยของโรงเรียนกับคณะกรรมการกลุมงาน 

กิจการนักเรียน หรือพิจารณาสอบสวน ตัดสินกรณีพิพาทหรือผิดกฎ ระเบียบของนักเรียนรายกรณีไป 
8. ปกครองดูแล ใหความอบอุน ความปลอดภัยแกนักเรียนในขณะอยูโรงเรียนและนอกโรงเรียน 

ในบางโอกาส  
9. ใหคำแนะนำในดานความประพฤติของนักเรียนใหสามารถปรับตัวเขากับสังคม และระเบียบ 

วัฒนธรรม   
ประเพณี  

10. วางแผนปองกัน ควบคุม และการแกปญหา การมาโรงเรียนของนักเรียน และพฤติกรรม 
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ท่ีไมเหมาะสมกับสภาพนักเรียน  
11. วางแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎ ระเบียบวินัยของนักเรียน 
12. บริหารและบังคับบัญชาตามสายงานท่ีรับผิดชอบ  
13. วางแผนและจัดใหมีการรวบรวมขอมูล สถิติเกี่ยวกับงานกลุมงานกิจการนักเรียนใหเปนปจจุบัน  
14. ติดตอประสานงานกับผูปกครอง เพื่อแกไขพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของนักเรียน  
15. ออกเยี่ยมบานนักเรียนท่ีมีปญหาตามโอกาสอันควร  
16. ชวยเหลือและใหบริการนักเรียนท่ีมีปญหาตามโอกาสอันควร  
17. จัดทำสถิติ รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อแกไขปรังปรุงตอไป  
18. ติดตามและประเมินผลงานกลุมงานกิจการนักเรียนและรายงานตามสายงาน  
19. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูอำนวยการ 

2. งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และขอมูลนักเรียนยากจน (ปจจัยพื้นฐาน) 
1. นางสาวดวงกมล  กุลตังธนานนท               (หัวหนางาน) 
2. นางสกลรัตน  นามเหลา 
3. นางอมรรัตน  นามสอน 
4. นางสาวกมลรัตน  เทพิน 
5. นางสาวรัศมี  ศรีกระทุม 
6. นายชานุ  สิงหกันต 
7. นายขจรศักด์ิ  ฝายลี 
8. นางสาวณัฐธิยา  ลุนจักร 
9. หัวหนาระดับช้ันและครูท่ีปรึกษาทุกระดับช้ัน 

มีหนาท่ี 
  1. ดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน จัดทำแผนงาน และโครงการงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน  

2. จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเพื่อเสริมทักษะชีวิตและคุมครองนักเรียน รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล                
คัดกรองนักเรียน สงเสริมและพัฒนานักเรียน ปองกันและแกไขปญหานักเรียน การสงตอนักเรียน  ประสานความ
รวมมือกับบุคลากรท่ีเกี่ยวของซึ่งมีบทบาทหนาท่ีในการดูแลชวยเหลือนักเรียน  

3. พัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลใหทันสมัย ทันเหตุการณและเรียกใชขอมูลไดอยางรวดเร็ว  
4. พัฒนาระบบกระบวนการปองกนั/ชวยเหลือนกัเรียนไดอยางมีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ท่ีดี  
5. พัฒนาครูและผูเกี่ยวของใหมีความรู ความสามารถในการสรางระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน                

ไดอยางสมบูรณ  
6. ประสานงานในการพัฒนาครูท่ีปรึกษาใหสามารถกรอกขอมูลนักเรียนยากจน (ปจจัยพื้นฐาน)                  

ไดอยางถูกตองครบถวน   
7. ประสานงานกับครูท่ีปรึกษาระดับ ม.ตน ในการกรอกขอมูลนักเรียนยากจนใหถูกตองครบถวน 
8. วางแผนการดำเนินงานจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนรวมกับหัวหนาระดับและครูท่ีปรึกษา  
9. ออกคำส่ังคณะทำงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและการเยี่ยมบานนักเรียนของครู  
10. ดำเนินการดูแลชวยเหลือนักเรียนตามแนวทางท่ีกำหนด คือ  

- การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  
- การคัดกรองนักเรียน  
- การสงเสริมนักเรียน  
- การปองกันและแกปญหา  
- การสงตอนักเรียน  
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11. ในกรณีท่ีนักเรียนมีปญหายากตอการชวยเหลือของครูแนะแนวหรือกิจการนักเรียนใหสงตอ           
ผูเช่ียวชาญภายนอกและติดตามผลการชวยเหลือนั้น   

12. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบริหารตามลำดับช้ัน  
13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบริหารสถานศึกษา 
  

3. งานสงเสริมระเบียบวินัยและแกไขพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค 
1. ส.ต.ต.สนธยา  ธงอาษา                     (หัวหนางาน) 
2. นายสมคิด  กองจันทรดี 
3. นางสกลรัตน  นามเหลา 
4. นายสัญชัย  คำสงค 
5. นายอัศวิน  ถันชมนาง 
6. นางวนดิา  คณะพล 
7. นางพรพิรุณ  งอยจันทรศร ี
8. นางอมรรัตน  นามสอน 
9. นางสาวกมลรัตน  เทพิน 
10. นางรัศมี  ศรีกระทุม 
11. นายขจรศักด์ิ  ฝายลี 

มีหนาท่ี 
1. จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย กำกับ ดูแล นักเรียนใหอยูในระเบียบ

วินัยของโรงเรียน ท้ังดานความประพฤติและการแตงกาย 
2. จัดทำขอมูลนักเรียนท่ีมีความประพฤติไมเหมาะสม หรือมีความเส่ียง  
3. จัดใหมีการกำหนดวิธีการแกไขพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของนักเรียนใหชัดเจน  
4. จัดทำหลักฐานการแกไขพฤติกรรมตามวิธีการท่ีกำหนด  
5. ติดตามเรงรัดการมาโรงเรียน การเขาหองเรียน ของนักเรียน  
6. ประสานงานกับผูปกครอง ครูท่ีปรึกษา เพื่อแกไขพฤติกรรมของนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีไม

เหมาะสม  
7. สรางขวัญและกำลังใจแกนักเรียนท่ีมีความประพฤติดี อยูในระเบียบวินัยของโรงเรียน                        

เชน เกียรติบัตรยกยองชมเชยนักเรียนท่ีทำความดีดานตาง ๆ  
8. ดำเนินการกำหนดกติกา การเขา – ออก บริเวณโรงเรียนของนกัเรียน 
9. กำกับ ดูแล การปฏิบัติหนาท่ีของสารวัตรนักเรียน  
10. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบริหารตามลำดับช้ัน  
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบริหารสถานศึกษา  
 

4. งานปองกันและแกไขปญหาสิ่งเสพติด 
1. ส.ต.ต.สนธยา  ธงอาษา                  (หัวหนางาน) 
2. นายสมคิด  กองจันทรดี  
3. นายสัญชัย  คำสงค     
4. นางสกลรัตน  นามเหลา 
5. นางพรพิรุณ  งอยจันทรศร ี
6. นางอมรรัตน  นามสอน 
7. นางสาวกมลรัตน  เทพิน 
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 8. นายประยุค  วรรณทอง 
 9. นายขจรศักด์ิ  ฝายลี 
มีหนาท่ี 

1. จัดทำสถิติขอมูลนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเกี่ยวของกับสารเสพติดชนิดตางๆ 
2. ดำเนินการแกไขปญหาโดยประสานงานกับครูท่ีปรึกษา งาน TO BE NUMBER ONE                               

และผูปกครองนักเรียน 
3. วางแผน สรางเครือขายเฝาระวัง ปจจัยท่ีจะกอความเส่ียงดานยาเสพติด 
4. ตรวจตรา จุดเส่ียง ท้ังรานเกมสหรือจุดมั่วสุม ท่ีอยูรอบบริเวณโรงเรียน 
5. การสุมตรวจปสสาวะนักเรียนกลุมเส่ียง 
6. รวมมือกับชุมชนในการรณรงคตอตานยาเสพติด 
7. ดำเนินการอบรม แกไขปญหานักเรียนกลุมเส่ียง กลุมมีปญหาตามข้ันตอนหรือความรายแรง เชน              

คายปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
8. จัดใหมีกิจกรรมสงเสริมเวลาวางใหเกิดประโยชนเชน กิจกรรมลานกีฬา ดนตรี ตานยาเสพติด 
9. สรางความตระหนัก เกี่ยวกับพิษภัยของส่ิงเสพติด 
10. รายงานขอมูลยาเสพติดใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบตามขอบขายงาน 
11. ติดตามประเมินผลและรายงานใหผูบังคับบัญชาตามสายงานทราบ 
12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากผูบริหารสถานศึกษา 
 

5. งานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
1. นางประภากร  พรหมโสภา                  (หัวหนางาน) 
2. นางวาสนา  ตันมูล 
3. นางทัศวรรณ  ภูผาดแร 
4. นางสาวกนกภรณ  แกวมะ 
5. นางสาวจิตรลดา  ยุงไธสง 
6. นายอนุวัฒน  แกวมะ 
7. นางสาวณัฐธิยา  ลุนจักร 

มีหนาท่ี   
1. สงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการประหยัด การออม การเสียสละ                  

ความอดทน อดกล้ัน ความขยันหมั่นเพียร ความเมตตากรุณา ความสามัคคี โดยมีการจัดกิจกรรมสงเสริม
สนับสนุน            ใหการยกยองชมเชยและประกาศเกียรติคุณใหทราบโดยท่ัวกัน  

2. สงเสริมพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม  จัดอบรมประจำวันหนาเสาธง ประชุมสวดมนตไหวพระ ดวย
วิธีการและกิจกรรมตางๆ  ตามความเหมาะสมจัดกิจกรรมสงเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย   

3. จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาในดานความรับผิดชอบตอสังคมในดานการบำเพ็ญตนใหเปนประโยชน              
การมีจิตสาธารณะ  การใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

4. จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา การยกยองให
กำลังใจแกนักเรียนผูประพฤติดี เชน การตรงตอเวลา ความสะอาด การแตงกาย การแสดงความเคารพ การ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับและแนวปฏิบัติของโรงเรียนและมีวินัยในตนเอง เปนตน   

5. ประสานงานกับหัวหนาระดับช้ัน หัวหนาคณะสี หัวหนากลุมสาระ ครูท่ีปรึกษา ครูประจำวิชา                
เพื่อสงเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียน  

6. ขอความรวมมือหรือใหความรวมมือแกหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน และบุคคล                         
เกี่ยวกับความประพฤติดานคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนในสถานศึกษา  
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7. จัดคายคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนทุกระดับช้ันตามท่ีเห็นสมควร 
8. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบังคับบัญชาตามสายงาน  
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบริหารสถานศึกษา  
 

6. งานประชาธิปไตยในโรงเรียน (สภานักเรียน) 
          1. นางอมรรัตน  นามสอน                 (หัวหนางาน) 
 2. นายสมคิด  กองจันทรดี 
 3. นางสกลรัตน  นามเหลา 

4. นางวาสนา  ตันมูล 
5. นางทัศวรรณ  ภูผาดแร 
6. นางสาวกนกภรณ  แกวมะ 
๗. นางอุทัยวรรณ  อินทรพาณิชย 
๘. นางทัศวรรณ  ภูผาดแร 
๙. คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสกลนครพฒันศึกษา ประจำปการศึกษา 2565 

มีหนาท่ี   
1. สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เผยแพรหลักการประชาธิปไตยใหนักเรียนทราบโดยท่ัวกัน   
2. จัดการเลือกต้ังสภานักเรียนโดยจำลองใหสอดคลองกับการเลือกต้ังสภาผูแทนราษฎร ปละ 1 ครั้ง 
3. สภานักเรียนริเริ่มและจัดทำโครงการอันเปนประโยชนตอโรงเรียน นักเรียน และชุมชนตามความ

เห็นชอบ ของผูบริหารโรงเรยีน 
4. รวมกับกลุมงานกิจการนักเรียนของโรงเรียน ในการเสนอปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับท่ีไมขัดตอ

ระเบียบขอบังคับของทางโรงเรียน 
5. สภานักเรียนประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีท้ังในดานการแตงกาย การเสียสละ การเขารวมกิจกรรม              

ของทางโรงเรียน การเคารพกฎระเบียบ ขอบังคับ ฯลฯ 
6. สภานักเรียนดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการเขาแถว กิจกรรมหนาเสาธง การสอดสองนักเรียน                  

ท่ีมีความประพฤติไมเหมาะสมรวมกับสารวัตรนักเรียน 
7. สภานักเรียนเปนตัวแทนของนักเรียนในการรวมทำกิจกรรมของโรงเรียน-ชุมชน 
8. สภานักเรียนประสานงานระหวางนักเรียนกับครูในโรงเรียนในกิจกรรมของโรงเรียน 
9. สนับสนุนสงเสริมใหมีบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอยางเดนชัด 
10. ติดตาม สรุปประเมินผลและรายงานการดำเนินงานตามสายงาน 
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากผูบริหาร 

7. โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ในสถานศึกษา (TO BE NUMBER ONE) 
 1. นางพรพริุณ  งอยจันทรศรี                   (หัวหนางาน) 

2. นายสุทธิชัย  วิดีสา 
3. นายพงษพัฒน  ยะพลหา 
4. นางสาวณัฐริกา  อุปพงษ 
5. นางสาวพรนิภา  ไชยโคตร 
6. นายกีรติ  รัตนภสุร 
7. นายณัฐดนัย  ชูแกว 
8. นายอนันต  ซายสุพรรณ 
9. นางสาวปยนารถ  นารถโคษา 

มีหนาท่ี 
1. ประชาสัมพันธชมรม รับสมัครสมาชิกชมรม 



หนา | 40 

2. จัดกิจกรรมดนตร,ี กีฬา, การประกวดกิจกรรมสรางสรรคตางๆ 
3. การตรวจหาสารเสพติด 
4. เขารวมกิจกรรมในวันสำคัญตางๆ รวมกับภาครัฐ 
5. รวมกับชุมชนในการดูแลส่ิงแวดลอม 
6. การจัดต้ังศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 
7. อบรมใหความรูเรื่องยาเสพติด 
8. การจัดกิจกรรมท่ีใชเวลาวางใหเปนประโยชน เชน ฝกอาชีพเพื่อหารายได 
9. สนับสนุนวิทยากร(อบรมใหความรู) เงินทุนและอุปกรณ แกชุมชนและสถานศึกษา ฯลฯ                           

ในการจัดต้ัง ชมรม TO BE NUMBER ONE / ศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (สรางเครือขาย) 
10.เปนพี่เล้ียง หรือสนับสนุนวิทยากรในการอบรมใหความรูเรื่องยาเสพติดแกเครือขาย 

  11. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการดำเนินงานตามสายงานบังคับบัญชา 
12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากผูบริหาร 
 

8. งานกีฬาภายใน 
1. นายสมคิด  กองจันทรดี                  (หัวหนางาน) 
2. ส.ต.ต.สนธยา  ธงอาษา  
3. นายอัศวิน  ถันชมนาง 
4. นายดุสิต  ส่ือกลาง 
5. นางสมชิต  เท่ียงตรง 
6. นางอมรรัตน  นามสอน 
7. นายสัญชัย  คำสงค 
8. นายประยุค  วรรณทอง 
9. นายขจรศักด์ิ  ฝายลี 

มีหนาท่ี 
1. วางแผนดานวัน เวลา ในการจัดกิจกรรมกีฬาภายในรวมกับผูบริหารในสายงาน 
2. สนับสนุนและจัดสรรทรัพยากรในการจัดกิจกรรมการดานกีฬาเพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพ                        

และศักยภาพของนักกีฬา พรอมท้ังยกระดับมาตรฐานความสามารถดานการกีฬาของนักเรียนในสถานศึกษา                    
ใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลท่ีตองการนำกีฬาเพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนาชาติ 

3. สงเสริมและดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพพลานามัยใหกับนักเรียน และบุคลากร 
4. จัดแบงคณะสีและกรรมการของแตละคณะสีเพื่อดูแลความเปนระเบียบวินัยของคณะสี  
5. ประสานงานการจัดกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย  
6. กำกับนโยบาย คำส่ังตางๆ ท่ีเกี่ยวกับคณะสีและปฏิบัติในสวน ท่ีเกี่ยวของกับคณะสี  
7. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการดำเนินงานตามสายงานบังคับบัญชา 
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากผูบริหาร 
 

9. งานครูท่ีปรึกษาและหัวหนาระดับ 
1. ส.ต.ต.สนธยา  ธงอาษา    (หัวหนางาน) 
2. นายสมคิด  กองจันทรดี   
3. นางสกลรัตน  นามเหลา    
4. นางลักขณา  ศรีมามาศ   
5. นางอมรรัตน  นามสอน 
6. นายสัญชัย  คำสงค 
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7. นางสาวดวงกมล กุลตังธนานนท 
8. นางสาวกมลรัตน  เทพิน 
9. นายอนุวัฒน  แกวมะ 
10. นายขจรศักด์ิ  ฝายลี 
11. หัวหนาระดับช้ันทุกระดับช้ันเรียน 

มีหนาท่ี 
1. จัดและวางแผนการในการแตงต้ังครูท่ีปรึกษา และหัวหนาระดับช้ัน  
2. รวมกับครูท่ีปรึกษาและหัวหนาระดับช้ันในการชวยดูแลนักเรียน ใหประพฤติปฏิบัติ                                    

เปนไปตามระเบียบขอบังคับของโรงเรียน  
3. สงเสริมสนับสนุนนักเรียนท่ีประพฤติดี ทำคุณประโยชนใหแกโรงเรียน และหาทางแกไขพฤติกรรม

นักเรียนท่ีไมพงึประสงค   
4. กำกับ ดูแล ครูท่ีปรึกษาและหัวหนาระดับช้ัน  ในการควบคุมดูแลนักเรียน ในการเขาแถว                          

เชิญธงชาติ สวดมนตแผเมตตา และกิจกรรมอื่นๆ หนาเสาธงในตอนเชา เขาหองประชุม หรือรวมกิจกรรมอื่นๆ                
ของโรงเรียนใหอยูในระเบียบวินัย  

5. ประชุมปรึกษาหารือกับหัวหนาระดับช้ันเรียนและครูท่ีปรึกษา เพื่อแกปญหาหรือพัฒนานักเรียน  
6. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของครูท่ีปรึกษาและหัวหนาระดับช้ันตอ

ผูอำนวยการสถานศึกษา  
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูอำนวยการสถานศึกษา 
 

10. งานประชุมผูปกครอง (เครือขายผูปกครอง) 
1. นางสกลรัตน  นามเหลา                     (หัวหนางาน) 
2. นางลักขณา  ศรีมามาศ 
3. นางอมรรัตน  นามสอน 
4. นายประยุค วรรณทอง 
5. นางสาวดวงกมล  กุลตังธนานนท 
6. นางสาวกมลรัตน  เทพิน 
7. นายอนุวัฒน  แกวมะ 
๘. นายขจรศักด์ิ  ฝายลี 
9. นางสาวณัฐธิยา  ลุนจักร 

มีหนาท่ี 
1. กำหนดแผนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางเครือขายผูปกครองกับ

สถานศึกษา 
2. จัดใหมีระบบการประชุมผูปกครองและเครือขายผูปกครองแตละระดับ 
3. จัดต้ังเครือขายผูปกครองระดับหองเรียน เครือขายผูปกครองระดับช้ันเรียน เครือขายผูปกครอง

ระดับคณะกรรมการบริหารเครือขายตามความเหมาะสม 
4. กำกับ ติดตาม และประสานงาน เครือขายผูปกครอง ท้ังดานการทำงานและการระดมทรัพยากร               

เพื่อสนับสนุนการศึกษา ของสถานศึกษา 
5. เผยแพรขอมูลขาวสารเครือขายผูปกครอง ใหบุคลากรในสถานศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษา

รับทราบอยางตอเนื่อง  
6. ประเมินผล รายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบริหารสถานศึกษาตามลำดับช้ัน 
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบริหารสถานศึกษา 

11. งานกิจกรรมไหวครู 



หนา | 42 

1. นางสาวกมลรัตน  เทพิน                    (หัวหนางาน) 
2. นายขจรศักด์ิ  ฝายลี 
3. นายสมคิด  กองจันทรดี  
4. นางสกลรัตน  นามเหลา   
5. นางประภากร  พรหมโสภา 
6. นางอมรรัตน  นามสอน 
7. นางสาวกนกภรณ  แกวมะ 
8. นายอนุวัฒน  แกวมะ 
9. นางสาวณัฐธิยา  ลุนจักร 
 
 
 

มีหนาท่ี 
1. กำหนดแผนโครงการหรือกิจกรรมการไหวคร ู
2. จัดทำคำส่ัง และดำเนินงานตามแผนงาน  กิจกรรม 
3. กำกับ ติดตาม และประสานงาน ในการดำเนินงาน  
4. ประเมินผล รายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบริหารสถานศึกษาตามลำดับช้ัน 
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบริหารสถานศึกษา 

12. งานกิจกรรมปฐมนิเทศ 
1. นางสกลรัตน  นามเหลา.                 (หัวหนางาน) 
2. นายสมคิด  กองจันทรดี 
3. นางลักขณา  ศรีมามาศ 
4. นางอมรรัตน  นามสอน 
5. นางสาวกมลรัตน  เทพิน 
6. นางสาวดวงกมล  กุลตังธนานนท 
7. นายขจรศักด์ิ  ฝายลี 
8. นายอนุวัฒน  แกวมะ 
9. นางสาวณัฐธิยา  ลุนจักร 

มีหนาท่ี 
1. กำหนดแผนโครงการหรือกิจกรรมในการปฐมนิเทศนักเรียน 

  2. จัดทำคำส่ัง และดำเนินงานตามแผนงาน กิจกรรม 
3. กำกับ ติดตาม และประสานงาน ในการดำเนินงาน  
4. ประเมินผล รายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบริหารสถานศึกษาตามลำดับช้ัน 
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบริหารสถานศึกษา 

13. งานธนาคารโรงเรียน 
1. นางลักขณา  ศรีมามาศ                (หัวหนางาน) 
2. นางสิริลักษณ  แวนเรืองรอง 

มีหนาท่ี 
  1. จัดทำแผนงาน และโครงการงานธนาคารโรงเรยีน  

2. เซ็นอนุมัติ สลิปเงินฝากในแตละวัน และสมุดบัญชีของผูฝาก  



หนา | 43 

3. อนุมัติ สลิปเงินถอน โดยใบถอนนี้จะตองตรวจเช็คลายเซ็นผูถอนใหตรงกับลายเซ็นท่ีเปดบัญชี                            
และการถอนทุกครั้งจะตองนำบัตรนักเรียนหรือบัตรประชาชนมาดวย ในกรณีท่ีผูเปดบัญชีเปนเงิน หอง                       
หรือเงินกลุมตองมีลายเซ็นครบใหถูกตองตามระเบียบ  

4. อนุมัติการเปดบัญชีใหม การปดบัญชี  
5. ตรวจเช็คสมุดเงินฝากของธนาคารโรงเรียนวาตรงกับบัญชีนำสงเงินประจำวันของธนาคารโรงเรียน

หรือไม  
6. ประเมินผลและรายงาน ผลการปฏิบัติงานตอผูบริหารตามลำดับช้ัน  
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบริหารสถานศึกษา  
 
 

14. งานกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ี 
1. นายขจรศักด์ิ  ฝายลี    (หัวหนางาน)   
2. นางสกลรัตน  นามเหลา   .                     
3. ส.ต.ต.สนธยา  ธงอาษา 
4. นายสัญชัย  คำสงค 
5. นางลักขณา  ศรีมามาศ   
6. นางสาวดวงกมล  กุลตังธนานนท 
7. นางสาวกมลรัตน  เทพิน 
8. นายสมคิด  กองจันทรดี 
9. นายอนุวัฒน  แกวมะ 

มีหนาท่ี 
1. กำหนดแผนโครงการหรือกิจกรรม 
2. ติดตอประสานงานกับสถานท่ี และตรวจสอบเสนทางท่ีจะนำนักเรียนไปทัศนศึกษา                                     

โดยตองคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเปนท่ีต้ัง 
3. ติดตอประสานยานพาหนะ ตรวจสอบความพรอม ความปลอดภัยของรถยนตท่ีจะนำนักเรียน

เดินทาง 
4. จัดทำคำส่ัง และดำเนินงานตามแผนงาน กิจกรรม 
5. กำกับ ติดตาม และประสานงานกับครู นักเรียนและบุคลากรท่ีเกี่ยวของ ในการดำเนินงาน  
6. ประเมินผล รายงานผลการปฏิบัติงานตอหัวหนาสถานศึกษา  
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนาสถานศึกษา 

15. งานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
1. นายรุงโรจน  รูปสม                  (หัวหนางาน) 
2. นายสัญชัย  คำสงค 
3. นายขจรศักด์ิ  ฝายลี 
4. นางสาวณัฐธิยา  ลุนจักร 

มีหนาท่ี 
1. กำหนดแผนโครงการหรือกิจกรรมในการปฏิบัติหนาท่ีและการเขาคายนักศึกษาวิชาทหาร 

  2. จัดทำคำส่ัง  และดำเนินงานตามแผนงาน กิจกรรม หรือตามการรองขอของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
3. กำกับ ติดตามการปฏิบัติหนาท่ีของนักศึกษาวิชาทหารทุกช้ันป ใหอยูในระเบียบวินัยของทหาร                     

และสถานศึกษา   
4. จัดเวร-ยาม การปฏิบัติหนาท่ีของนักศึกษาวิชาทหารในการชวยเหลือการปฏิบัติหนาท่ีของสภา

นักเรียน 
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5. ประเมินผล รายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบริหารสถานศึกษา ตามลำดับช้ัน 
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบริหารสถานศึกษา 
 
 

16. งานสารบรรณกลุมงานกิจการนักเรียน 
1. นางลักขณา  ศรีมามาศ                     (หัวหนางาน)   
2. นางสาวกมลรัตน  เทพิน 
3. นางสาวณัฐธิยา  ลุนจักร       

มีหนาท่ี 
 1. ศึกษาวิเคราะหสภาพงานธุรการของสถานศึกษาและกลุมงานกิจการนักเรียนรวมท้ัง                        
ระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ 
 2. วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ ลดข้ันตอนการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพ ยึดหลักความ
เหมาะสม  รวดเร็ว คุมคา โดยอาจนำระบบเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน  
 ๓. รับทะเบียนรับ – สงหนังสือราชการ 

๔. พิมพโต – ตอบ หนังสือราชการ คำส่ังตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับกลุมงานกิจการนักเรียน 
 ๕. จัดเก็บหนังสือราชการ และใหบริการในการสืบคนหนังสือราชการ          
 ๖. จดบันทึกการประชุมของกลุมงานกิจการนักเรียน และรายงานรองฯกลุมงานทราบ  
 ๗. สำรวจวัสดุ- อุปกรณท่ีจะใชในกลุมงาน บันทึกเสนอขออนุญาตจัดซื้อ จัดจาง 
 ๘. ทำทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ และควบคุมการใช 
  ๙. งานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบริหาร 
1๗. งานโครงการ YC เพื่อนชวยเพือ่น 

1. นางสาวรัศมี  ศรีกระทุม                 (หัวหนางาน) 
2. นายชานุ  สิงหกันต           
3. นางอมรรัตน  นามสอน 
4. นายอนุวัฒน  แกวมะ 

มีหนาท่ี 
  1. จัดทำแผนงาน และโครงการ YC เพื่อนชวยเพื่อน 

2. งานประสานความรวมมือกับบุคลากรท่ีเกี่ยวของซึ่งมีบทบาทหนาท่ีในการดำเนินงานโครงการ YC    
เพื่อนชวยเพื่อน 

3. พัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลใหทันสมัย ทันเหตุการณและเรียกใชขอมูลไดอยางรวดเร็ว  
4. พัฒนาครูและผูเกี่ยวของใหมีความรู ความสามารถในการดำเนินงานโครงการ YC                                      

เพื่อนชวยเพื่อนไดอยางสมบูรณ  
5. วางแผนการดำเนินงานจัดระบบดูแลงานโครงการ YC เพื่อนชวยเพื่อนกับนักเรียนหัวหนาระดับ                   

และครูท่ีปรึกษารวมท้ังผูเกี่ยวของ  
6. ประสานงานกับครูท่ีปรึกษาระดับ ม.ตน และ ม.ปลาย ในการดำเนินงานโครงการ YC                                  

เพื่อนชวยเพื่อนใหถูกตอง ครบถวน 
 
7. ออกคาส่ังคณะทำงานตามระบบงานโครงการ YC เพื่อนชวยเพื่อน 
8. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบรหิารตามลำดับช้ัน  
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบริหารสถานศึกษา 
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๑๘. งานสถานศึกษาปลอดภัย  
1. นายสัญชัย  คำสงค                  (หัวหนางาน) 
2. นายสมคิด  กองจันทรดี 
3. นางสกลรัตน  นามเหลา 
4. ส.ต.ต.สนธยา  ธงอาษา 
5. นางอมรรัตน  นามสอน 
6. นายประยุค  วรรณทอง 
7. นางสาวกมลรัตน  เทพิน 

 ๘. นายขจรศักด์ิ  ฝายลี 
 ๙. นายรุงโรจน  รูปสม 
 1๐. นายอนุวัฒน  แกวมะ 
มีหนาท่ี 

1. วางแผน และปองกันสถานศึกษาปองภัย โดยจัดใหนักเรียน เขารวมอบรม มีความรู ความเขาใจ  
ในแผนเผชิญเหตุในภัยพิบัติตางๆ ปฏิบัติงานตามคูมือแนวทางการปฏิบัติสถานศึกษาปลอดภัย ของ สพฐ. 
 2. ประสานงานกับครูท่ีปรึกษาระดับ ม.ตน และ ม.ปลาย รณรงคปองกันตามมาตราการสถานศึกษา
ปลอดภัย 
 3. รณรงคการใชรถใชถนนถูกตอง ตามเกณฑและสรางความชำนาญ เพื่อการขับข่ีอยางปลอดภัยทำ
ทะเบียนควบคุม รถจักรยานยนตของนักเรียนท่ีนำเขามาบริเวณโรงเรียน และการขับข่ีและลดอุบัติเหตุทางถนน  
โดยสรางจิตสำนึกในดานความปลอดภัย และสรางวินัยจราจรใหแกนักเรียน  
 4. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบังคับบัญชาตามสายงาน 
  5. งานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบริหารสถานศึกษา 
๑๙. งานโรงเรียนสุจริต และโรงเรียนคุณธรรม 

1. นางประภากร  พรหมโสภา                    (หัวหนางาน) 
๒. นางวาสนา  ตันมูล 
๓. นางสาวกนกภรณ  แกวมะ 
๔. นางทัศวรรณ  ภูผาดแร 
๕. นางอมรรัตน  นามสอน 
๖. นางวรรณคนา  บุญเนาว 
๗. นายอนุวัฒน  แกวมะ 
๘. นางสาวณัฐธิยา  ลุนจักร 

มีหนาท่ี   
1. จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนางานโรงเรียนสุจริต ยึดมั่นในหลักนิติธรรม ยืนหยัดกระทำในส่ิงท่ีถูกตอง                

เปนธรรมและชอบดวยกฎหมาย ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา             
ตามท่ีตนนับถือ  

2. จัดอบรมใหความรู ประจำวันหนาเสาธง เพื่อใหนักเรียนยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย                 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ดวยความบริสุทธิ์ใจ                       
สรางจิตสำนึกใหนักเรียนมีความซื่อสัตยสุจริต ละเวนการแสวงหาประโยชนท่ีมิชอบ ไมกระทำการอันเปนการ
ขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม  
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3. จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาในดานความรับผิดชอบตอสังคมในดานการบำเพ็ญตนใหเปนประโยชน                 
การมีจิตสาธารณะ  

4. จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา เชน                            
การตรงตอเวลา ความสะอาด การแตงกาย การแสดงความเคารพ การปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ                            
และแนวปฏิบัติของโรงเรียนและมีวินัยในตนเอง เปนตน  

5. ประสานงานกับหัวหนาระดับช้ัน หัวหนาคณะสี หัวหนากลุมสาระ ครูท่ีปรึกษา ครูประจำวิชา                       
เพื่อสงเสริมกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 

6. ขอความรวมมือหรือใหความรวมมือแกหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน และบุคคล                           
เกี่ยวกับความประพฤติดานสุจริต ของนักเรียนในสถานศึกษา  

7. จัดคายโรงเรียนสุจริต เพื่อพัฒนาความสุจริตของนักเรียนทุกระดับช้ันตามท่ีเห็นสมควร 
8. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบังคับบัญชาตามสายงาน  
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบริหารสถานศึกษา  
 

2๐. งานควบคุม ดูแล หองประชาสัมพันธ  
 1. นายอนุวัฒน  แกวมะ   (หัวหนางาน) 
 2. นางสกลรัตน  นามเหลา 
 3. นางสาวกมลรัตน  เทพิน 
 4. นางสาวณัฐธิยา  ลุนจักร 
มีหนาท่ี  
 1. จัดใหมีการประชาสัมพันธขายสารตางๆ ภายในโรงเรียน ภาคเชา เท่ียง และเย็น 
 2. ดูแลความเรียบรอย ความสะอาดหองประชาสัมพันธใหอยูในสภาพพรอมใชงาน   
 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบริหารสถานศึกษา 
 
2๑. งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 1. นางวนิดา  คณะพล                     งานกิจกรรมลูกเสือ 
 2. นางสาวญาน ี ประกิ่ง                    งานยุวกาชาด 
 3. นางสาวสกลรัตน  พูนทองอินทร       งานยุวกาชาด 
 4. นายนิรุต  หารเขมร                      งานกิจกรรมผูบำเพ็ญประโยชน 
มีหนาท่ี  

1. ปฏิบัติงานตามคูมือแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของ สพฐ. 
2. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบริหารสถานศึกษา 

 
2๒. งานสารสนเทศกิจการนักเรียน /Hero school /การพานองกลับสูหองเรียน 
 1.  นายขจรศักด์ิ  ฝายลี 
 2.  ส.ต.ต.สนธยา ธงอาษา 
 3. นางลักขณา  ศรีมามาศ 
 4. นางสาวดวงกมล  กุลตังธนานนท 
 5. นางสกลรัตน  นามเหลา 
 6. นางสาวกมลรัตน  เทพิน 
 7. นายสมคิด  กองจันทรดี 
 8. นายสัญชัย  คำสงค 
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มีหนาท่ี  
1. ปฏิบัติงานตามนโยบาย /คูมือ/ แนวทางการดำเนินงาน ของ สพฐ. และกรมสุขภาพจิต 
2. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบริหารสถานศึกษา 
3.  

2๓. การประเมินงานกิจการนักเรียน 
 1. ส.ต.ต.สนธยา  ธงอาษา    
 2. นางสาวดวงกมล  กุลตังธนานนท 
 3. นางสาวกมลรัตน  เทพิน 
 4. นางสกลรัตน  นามเหลา 
 5. นายสมคิด  กองจันทรดี 
มีหนาท่ี  

1. ดำเนินการประเมินโครงการ การปฏิบัติงานตามนโยบาย ตางๆ ของกลุมงานกิจการนักเรียนเพื่อ
ปรับปรุงและแกไขการดำเนินงานในรอบปตอไป  

 2.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบริหารสถานศึกษา 
 
 

ท้ังนี้ ใหผูท่ีไดรับคำส่ัง ปฏิบัติหนาท่ีดวยความต้ังใจเกิดผลดีแกทางราชการ หากเกิดปญหาหรือ 

อุปสรรคประการใด ใหรายงานผูบริหารสถานศึกษาทราบ เพื่อหาแนวทางแกไขตอไป 

 

 ท้ังนี้  ต้ังแตบัดนี้  เปนตนไป  

 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๑๗   เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 

 

      

(นายบดินทร  นารถโคษา) 

     ผูอำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

 

 

 


