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ค ำสั่งโรงเรียนชำกังรำววิทยำ (อินทร์ – ชุ่ม ดีสำรอุปถัมภ์) 

ท่ี ๕๐ / ๒๕๕๙ 
เร่ือง แต่งต้ังพนักงำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติหน้ำที่ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2559 

*********************** 
 เพื่อให้การด าเนินการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงแต่งต้ังพนักงานครแูละบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีตามโครงสร้างการ
บริหารงานโรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2559 ตามความรู้ความสามารถ
และความถนัด ดังต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ  ประกอบด้วย 
 ๑. นางสาวสุชีลา   อภัยราช ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 ๒. นางอังคณา   พึ่งพัก หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายประชาเล็ต เฉยเทิบ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ กรรมการ 
 ๔. นายฉัตรชัย ทองจรัส หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป กรรมการ 
 ๕. นายแดนชัย วงค์เวียน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล กรรมการ 
 ๖. นางณัฐณิชา กล้าหาญ หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณและแผนงาน กรรมการ 
 ๗. นายบวงสวง น้อมเศียร หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน/หัวหน้ากลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
กรรมการ 

 ๘. นางนาตยา ฤทธิธรรม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 ๙. นางกรวิพา ส าโรง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวละเอียด บดีรัฐ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
 ๑๑. นายสุทธิ มีขันหมาก หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กรรมการ 
 ๑๒. นายอรรณพ บ่อน้อย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ กรรมการ 
 ๑๓. นางสาวนันทวัน ปิ่นทอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ 

 
 มีหน้ำที่ วางแผน ประสานงาน ด าเนินการ ให้การบริการจัดการศึกษาเป็นไปตามโครงสร้างการ
บริหารของโรงเรียน และแก้ไขปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
 

๒. ฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร  ประกอบด้วย 
 ๒.๑ หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร  
  นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
มีหน้ำที่   1. บริหารงานวิชาการตามนโยบายของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน 

     ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น  
 ๒. บริหารและจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
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 ๓. บริหารหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนรู้โดยค านึงถึงผู้เรียนเป็นส าคัญ อย่างมีคุณภาพและ   
     มีประสิทธิภาพ 
 ๔. ประสานการด าเนินงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการพฒันา 
     คุณภาพการศึกษา 
 ๕. ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ครอบครัว องค์กร   
     หน่วยงาน และสถาบันต่าง ๆ 
 ๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย 
  
 ๒.๒ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  
  ๑. นางอังคณา  พึ่งพัก ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  ๒. นายบวงสวง  น้อมเศียร ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  ๓. นางนาตยา  ฤทธิธรรม ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  ๔. นางกรวิพา  ส าโรง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 
  ๕. นางสาวละเอียด  บดีรัฐ ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ๖. นายสุทธิ  มีขันหมาก ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  ๗. นายอรรณพ  บ่อน้อย ครู  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 

และพลศึกษา 
  ๘. นางสาวนันทวัน  ปิ่นทอง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  ๙. นางหนึ่งฤทัย  พุทธแก้ว ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าท่ีทะเบียน 
  ๑๐.นางสาวจ าเนียร  ชูช่วย ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าวัดผล ประเมินผล 
  มีหน้ำที่   
  ๑. จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอน 
  ๒. ด าเนินการวิเคราะห์หลักสูตรและจัดท าหลักสูตรสาระการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ี 
      รับผิดชอบ 
      ๒.๑ จัดอัตราก าลังของของครูปฏิบัติงานสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
      ๒.๒ ประสานงานกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดท าโครงสร้างรายวิชาและหน่วยการ 
            เรียนรู้ในรายวิชาท่ีสอน 
      ๒.๓ ดูแลและประสานงานจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ี 
            รับผิดชอบให้เป็นไปตามหลักการของหลักสูตรและนโยบายของสถานศึกษา 
      ๒.๔ ดูแลและด าเนินการการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนให้เป็นไปตามระเบียบว่า 
            ด้วยการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา           
      ๒.๕ ประสานงานการจัดท าข้อสอบ จัดเก็บข้อสอบ และด าเนินการจัดสอบให้เป็นไปตาม 
            ระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
      ๒.๖ ดูแลและด าเนินการตรวจสอบความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วย 
            การวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา 
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      ๒.๗ ติดตามดูแลการด าเนินการการสอบแก้ตัวและจัดสอนซ่อมเสริมเพื่อสอบแก้ตัวเมื่อ 
            นักเรียนติด  0  ร  มส.  มผ.  ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผล 
            ทางการศึกษาและแนวปฏิบัติของโรงเรียน 
      ๒.๘ ประสานงานด้านการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรและเสริมหลักสูตรท้ังภายในและภายนอก 
            สถานศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  ๑๑. นายคณวรา  สิละบุตร คร ู หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๑) นายเอนก  นันทรากร คร ู หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
  ๒) นายคณวรา  สิละบุตร คร ู หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม 
  ๓) นายฉัตรชัย  ทองจรัส ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว 
  ๔) นายคณวรา  สิละบุตร คร ู หัวหน้ากิจกรรมเพื่อสังคมและ 

สาธารณะประโยชน์ 
  มีหน้ำที่ 
  ๑. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดท าแผนงาน  โครงการ   
      กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงานของงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๒. ด าเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรและนโยบายของสถานศึกษา  
  ๓. ประสานงานในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และดูแลการ 
      ด าเนินการจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
      สถานศึกษา 
  ๔. ประสานงานกับหัวหน้าคณะสี หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม  กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลูกเสือ  
      กิจกรรมเนตรนารี กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ในการด าเนินกิจกรรม 
      และดูแลนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๕. ให้ค าปรึกษาและร่วมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
      ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  ๖. ดูแลและประสานงานในการวัดผลประเมินผลและรายงานผลการเรียน  การจัดกิจกรรม 
      พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร 
  ๗. ติดตามประเมินผล  และสรุปรายงานผลการด าเนินงานของงานกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
  ๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   
 ๒.๓ งำนวำงแผนงำนวิชำกำร  ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ี คือ  
  ๑. นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
  ๒. นางหนึ่งฤทัย  พุทธแก้ว ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
  ๓. นางสาวจ าเนียร  ชูช่วย ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
  มีหน้ำที่   
  ๑. วางแผนการพัฒนางานวิชาการ 
  ๒. จัดแบ่งงานวิชาการออกเป็นด้าน ๆ เช่น งานหลักสูตร งานตารางสอน เป็นต้น 
  ๓. ศึกษาจุดมุ่งหมายของหลักสูตร หลักสูตรท่ีจะสอน รวมทั้งภาระงานด้านอื่น ๆ 
  ๔. จัดวางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับภาระหน้าท่ีในด้านวิชาการในแต่ละเรื่อง โดยช่วยกันระดม 
      ความคิดแนวปฏิบัติแต่ละเรื่อง 
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  ๕. จัดท าขั้นตอนในการปฏิบัติงานในรายละเอียด มีปฏิทินการปฏิบัติงาน 
   
 ๒.๔ งำนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ี คือ  
  ๑. นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
  ๒. นางหนึ่งฤทัย  พุทธแก้ว ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
  ๓. นางสาวจ าเนียร  ชูช่วย ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
  ๔. นางอังคณา  พึ่งพัก หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผู้ช่วย 
  ๕. นายบวงสวง  น้อมเศียร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผู้ช่วย 
  ๖. นางนาตยา  ฤทธิธรรม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วย 
  ๗. นางกรวิพา  ส าโรง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ผู้ช่วย 
  ๘. นางสาวละเอียด  บดีรัฐ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ผู้ช่วย 
  ๙. นายสุทธิ  มีขันหมาก หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ผู้ช่วย 
  ๑๐. นายอรรณพ  บ่อน้อย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ ผู้ช่วย 
  ๑๑. นางสาวนันทวัน  ป่ินทอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ผู้ช่วย 
  มีหน้ำที่   
  ๑. จัดท าแผนงาน   โครงการ  กิจกรรม และ ปฏิทินปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเรียน 
      การสอน 
  ๒. ศึกษา วิเคราะห์เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ      
      ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น 
  ๓. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมินสถานภาพของสถานศึกษา เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์  
      ภารกิจเป้าหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๔. ประสานงานและจัดท าโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ หลักสูตร 
      แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย  
      คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
  ๕. ประสานงานและจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ๖. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดอัตราก าลังเพื่อน ามาจัดตาราสอนจากหัวหน้า 
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ๗. ประสานงาน ดูแลการจัดตารางสอนทุกภาคเรียน และรวบรวมตารางสอนครู ตารางการใช้ 
      ห้องเรียนและตารางเรียนของนักเรียนเป็นรูปเล่ม 
  ๘. พัฒนางานจัดตารางสอนให้มีประสิทธิภาพ 
  ๙. ประสานงานในการน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามตารางสอน จัดท าแบบ 
      บันทึกการเรียนการสอน และบริหารจัดการการใช้หลักสูตรอย่างเหมาะสม 
  ๑๐. นิเทศการใช้หลักสูตรและให้ค าแนะน า ช่วยเหลือด้านการเรียนการสอนแก่ครู 
  ๑๑. ประสานงานการจัดท าเอกสารส่ิงพิมพ์เพื่อการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมี  
        ประสิทธิภาพ 
  ๑๒. ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร 
  ๑๓. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 
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  ๑๔. จัดกิจกรรมเรียนเสริมตามศักยภาพของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดหมายของหลักสูตร 
        สถานศึกษา 
  ๑๕. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอน 
  ๑๖. ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการด าเนินงานพฒันาหลักสูตรและจัดการเรียน 
        การสอน 
  ๑๗. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
     
 ๒.๕ งำนจัดกำรเรียนกำรสอน ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ี คือ  
  นางสาวจ าเนียร  ชูช่วย ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  
  มีหน้ำที่ 
  ๑. ประสานกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับการก าหนดจ านวนคาบสอนของครูในแต่ละ 
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ๒. จัดตารางเรียน และตารางสอนให้มีความพร้อมและปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม 
  ๓. จัดพิมพ์และเสนอผู้อ านวยการให้ลงนามรับรอง 
   
 ๒.๖ งำนพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ี คือ  
  นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  
  มีหน้ำที่   
  ๑. ดูแลการจัดท าเอกสาร หลักฐาน ในการจัดการเรียนการสอนของครู เช่น แผนการจัดการ 
      เรียนรู้ บันทึกหลังสอน นวัตกรรมท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
  ๒. ดูแลให้ครูเข้าสอนตามตารางสอน ตลอดจนติดตามการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
  ๓. ด าเนินการจัดสอนแทนเมื่อมีครูลา หรือไปราชการ 
  ๔. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
  ๕. ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนา เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน 
  ๖. ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
  ๗. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
   
 ๒.๗ งำนวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลกำรเรียน ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ี คือ 
  นางสาวจ าเนียร  ชูช่วย ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  
  มีหน้ำที่   
  ๑. จัดท าแผนงาน  โครงการ   กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงานของงานวัดผลและประเมินผลทาง       
      การศึกษา 
  ๒. ก าหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา 
  ๓. ให้ความรู้เกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนแก่ครู  นักเรียน และผู้ปกครอง 
  ๔. พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน 
  ๕. ประสานงานจัดท า จัดเก็บข้อสอบ และด าเนินการในการจัดสอบให้เป็นไปตามระเบียบว่า 
      ด้วยการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา 
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  ๖. ด าเนินการเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบว่าด้วยการวัดผล 
      ประเมินผล การเรียนและตามแนวปฏิบัติของสถานศึกษา 
  ๗. จัดท าตารางสอบระหว่างภาค  ปลายภาคเรียนและตารางการสอบแก้ตัว 
  ๘. ส ารวจรายช่ือนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ครบเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา และประกาศรายช่ือ            
      นักเรียนท่ีไม่มีสิทธิสอบ 
  ๙. ด าเนินการเกี่ยวกับนักเรียนท่ีไม่มีสิทธิสอบ หรือมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 
  ๑๐. ตรวจสอบและรวบรวมแบบบันทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียนของกลุ่มสาระ 
        การเรียนรู้ 
  ๑๑. จัดท าระบบฐานข้อมูลการวัดผลประเมินผลทางการเรียน 
  ๑๒. รวบรวมผลการเรียนทุกรายวิชาของนักเรียน และบันทึกผลในแบบรายงานการพัฒนา 
        คุณภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล (ปพ.6) 
  ๑๓. ด าเนินการประกาศผลการสอบปลายภาคและการสอบแก้ตัว 
  ๑๔. ประสานงานกับครูท่ีปรึกษาในการรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบ 
  ๑๕. จัดท าข้อมูล  สถิติ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแยกตามระดับช้ันและกลุ่มสาระ 
        การเรียนรู้เพื่อเป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์และการพัฒนา 
  ๑๖. ดูแลและประสานงานกับครูผู้สอนและครูท่ีปรึกษาในการสรุปผลการประเมินคุณลักษณะ 
        อันพึงประสงค์  การประเมินการอ่าน  การคิดวิเคราะห์และเขียนส่ือความ  การประเมิน 
        กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ของนักเรียน 
  ๑๗. จัดท าหลักฐานผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับช้ัน และรายงานผลการเรียนของนักเรียน 
        ส่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๑๘. จัดท าและตรวจสอบค่า GPA   และ  PR  ของนักเรียน 
  ๑๙. จัดเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น ตาม 
        แนวทางท่ีหน่วยงานต้นสังกัดก าหนด 
  ๒๐. ติดตามประเมินผล  และสรุปรายงานผลการด าเนินงานของงานวัดผลและประเมินผล 
        การเรียน 
  ๒๑. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   
 ๒.๘ งำนทะเบียนนักเรียน ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ี คือ  
  ๑. นางหนึ่งฤทัย  พุทธแก้ว ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
  ๒. นางสาวกรรณิกา  ทองอาจ คร ู ผู้ช่วย 
  มีหน้ำที่   
  ๑. จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงานทะเบียนนักเรียน 
  ๒. จัดเตรียมเอกสารใบมอบตัวและใบลงทะเบียน 
  ๓. ออกเลขประจ าตัวนักเรียนท่ีเข้าใหม่ 
  ๔. จัดท าและรวบรวมข้อมูลประวัตินักเรียน บันทึกข้อมูลประวัติลงโปรแกรม Local School 
  ๕. จัดท าสถิติจ านวนนักเรียนและการจ าหน่ายนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
  ๖. จัดท าทะเบียนรายช่ือนักเรียนตามช้ันเรียน ส าหรับการใช้งานและบริการแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
  ๗. จัดท าทะเบียนนักเรียนท่ีแขวนลอย 
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  ๘. จัดท าแบบฟอร์มและใบค าร้องในการด าเนินงานทุกประเภทของงานทะเบียนนักเรียน 
  ๙. จัดรวบรวมสมุดรายงานผลการเรียน เพื่อน าเสนอผู้บริหารสถานศึกษาลงนาม 
  ๑๐. จัดท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ประกาศนียบัตร 
        ของนักเรียนท่ีจบการศึกษา (ปพ. 2) แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) และใบรับรอง 
        ผลการศึกษา (ปถ.๐7) 
  ๑๑. ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา 
  ๑๒. ตรวจสอบการจบหลักสูตรเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อกลุ่มบริหาร 
  ๑๓. ติดตามประเมินผล  และสรุปรายงานผลการด าเนินงานของงานทะเบียน 
  ๑๔. จัดท าระบบสารสนเทศทางการศึกษา (SIS) 
  ๑๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   
 ๒.๙ งำนวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ี คือ  
  ๑. นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
  ๒. นายศุภณัฐ  ดิลกคุณธรรม ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
  มีหน้ำที่   
  ๑. จัดท า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน 
  ๒. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของ 
      สถานศึกษา 
  ๓. ส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างหลากหลายในทุกกลุ่ม 
      สาระการเรียนรู ้
  ๔. จัดหาเอกสารงานวิจัย เพื่อส่งเสริมการท าผลงานทางวิชาการของครู 
  ๕. ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกแก่ครูในการท าวิจัยในช้ันเรียนและวิจัยการศึกษา 
  ๖. ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์   วิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของครู 
  ๗. รวบรวมผลการด าเนินงานวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครู และจัดท าท าเนียบ 
      งานวิจัยเพื่อเผยแพร่ผลงาน 
  ๘. ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการด าเนินงานวิจัยทางการศึกษา 
  ๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   
 ๒.๑๐ งำนพัฒนำแหล่งเรียนรู้และกำรพัฒนำสื่อนวัตกรรม ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ี คือ 
  ๑. นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
  ๒. นางหนึ่งฤทัย  พุทธแก้ว ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
  ๓. นางอังคณา  พึ่งพัก ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
  ๓. นางสาววิไลรัต  เกิดเทพ ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ ผู้ช่วย 
  ๔. นางสาวละเอียด  บดีรัฐ ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ ผู้ช่วย 
  ๕. นางสาวกรรณิกา  ทองอาจ ครู  ผู้ช่วย 
  ๖. นายคณวรา  สิละบุตร คร ู ผู้ช่วย 
  ๗. นางสาวปณัฏฐา  พึ่งพัก ผู้ช่วยครู ผู้ช่วย 
  ๘. นางจุฑารัตน์  ศรีค า ผู้ช่วยครู ผู้ช่วย 
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  มีหน้ำที่   
  ๑. จัดท า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน 
  ๒. ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการใช้ส่ือและเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนและ  
      การบริหารงานวิชาการ 
  ๓. ส่งเสริม สนับสนุนการผลิต พัฒนาส่ือนวัตกรรมการเรียนการสอน และการประกวดส่ือ  
      นวัตกรรมของครู 
  ๔. ประสานการจัดหาส่ือและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนางานด้าน 
      วิชาการ 
  ๕. จัดท าทะเบียน ส่ือ นวัตกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้และสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน 
  ๖. รวบรวมข้อมูล สถิติการใช้ส่ือ นวัตกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน 
  ๗. ควบคุม ดูแล ให้บริการ และจัดท าสถิติการใช้ห้องวิทยบริการ 
  ๘. ประเมินผลการพัฒนาการใช้ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
  ๙. ประสานงานการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศทางวิชาการเอื้อต่อ 
      การเรียนรู้ 
  ๑๐. ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการด าเนินงานพฒันาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
        ทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
  ๑๑. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   
 ๒.๑๑ งำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ี คือ  
  ๑. นายศุภณัฐ  ดิลกคุณธรรม ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
  ๒. นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
  ๓. นางสาวอิศราภรณ์  เชาว์วิเศษโกมล บุคลากรสนับสนุนการสอน ผู้ช่วย 
  ๔. นางสาวพัชนี  มณีวงษ์ บุคลากรสนับสนุนการสอน ผู้ช่วย 
  ๕. ครูทุกคน  ผู้ช่วย 
  มีหน้ำที่   
  ๑. จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงาน   
  ๒. นิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
  ๓. ประสานงานกับหน่วยงานและบุคลากรในสถานศึกษาในการด าเนินงานและเก็บรวบรวม 
      ข้อมูลตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๔. นิเทศ ก ากับ ติดตาม  ประเมินผล การด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๕. สรุป รวบรวม รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา  
      เพื่อประเมินตนเอง ประเมินภายในและรับการประเมินภายนอก 
  ๖. ประสานงาน  รวบรวมแฟ้มข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน 
  ๗. ประสานงานกับหน่วยงานและบุคลากรในการด าเนินงานจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพ 
      การศึกษาประจ าปี 
  ๘. จัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงาน     
      ท่ีเกี่ยวข้อง และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
  ๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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 ๒.๑๒ งำนนิเทศกำรศึกษำ ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ี คือ  
  ๑. นางอังคณา  พึ่งพัก ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
  ๒. นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
  ๓. นายฉัตรชัย  ทองจรัส ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
  มีหน้ำที่   
  ๑. จัดท า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน 
  ๒. จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 
  ๓. ประสานงานการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลายและ 
      เหมาะสมกับสถานศึกษา 
  ๔. ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของบุคลากรในฝ่าย 
  ๕. ให้ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นในการพัฒนางานของสถานศึกษา 
  ๖. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อส้ินภาคเรียนและส้ินปีการศึกษา 
  ๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
     
 ๒.๑๓ งำนแนะแนวกำรศึกษำ ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ี คือ  
  ๑. นายฉัตรชัย  ทองจรัส ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
  ๒. นางนาตยา  ฤทธิธรรม ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
  ๓. นางสาวจ าเนียร  ชูช่วย ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
  ๔. นายรณชัย  บุญประจวบ ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ ผู้ช่วย 
  ๕. นางทัตฌา  ไชยศรีษะ ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ ผู้ช่วย 
  ๖. นายวัชโรทร  ทิมแหง คร ู ผู้ช่วย 
  ๗. นางสาวปณัฏฐา  พึ่งพัก ผู้ช่วยครู ผู้ช่วย 
  มีหน้ำที่   
  ๑. จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงานแนะแนว 
  ๒. จัดทะเบียนสะสมของนักเรียนทุกระดับช้ัน 
  ๓. จัดบริการแนะแนวแก่นักเรียน  5  บริการ  ได้แก่  การรวบรวมข้อมูล  การให้ค าปรึกษาเรื่อง 
      ต่าง ๆ  การบริการสนเทศ การจัดวางตัวบุคคล และการติดตามผลแก่บุคลากรของ 
      โรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียน 
  ๔. จัดกิจกรรมแนะแนวนักเรียนทุกระดับช้ัน 
  ๕. จัดกิจกรรม ดูแลส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเรยีนร่วม 
  ๖. สนับสนุนและเป็นแกนหลักในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับช้ันและ 
      ระดับสถานศึกษา 
  ๗. ติดต่อประสานงานกับบุคลากรและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา    
      เพื่อความร่วมมือในการด าเนินงานแนะแนว 
  ๘. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง  ครูท่ีปรึกษา  ครูประจ าวิชา หัวหน้าระดับ  และงาน 
      ปกครองในการดูแลแก้ไขพัฒนานักเรียน 
  ๙. จัดท าระเบียนพฤติกรรมของนักเรียน และบันทึกข้อมูลเก็บไว้อย่างเป็นระบบ 
  ๑๐. จัดท าและรวบรวมข้อมูล สถิติ เกี่ยวกับประวัติของผู้ปกครองนักเรียนเพื่อการดูแลนักเรียน 
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  ๑๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
  ๑๒. ประสานงานกับกลุ่มบริหารวิชาการในการจัดให้นักเรียนเลือกวิชาเรียนและเลือกแนวทาง       
        การศึกษาต่อ 
  ๑๓. จัดรวบรวมข้อมูล สถิติ  ผลการศึกษาต่อของนักเรียนท่ีจบการศึกษา 
  ๑๔. แนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนและผู้ปกครองของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ตาม 
        โรงเรียนต่าง ๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา ตามโครงการแนะแนวสัญจร 
  ๑๕. พัฒนาศูนย์ส่ือและแหล่งเรียนรู้ของงานแนะแนว 
  ๑๖. พิจารณานักเรียนในการให้ทุนการศึกษาและกองทุนกู้ยืมเรียน 
  ๑๗. จัดหาทุนการศึกษา และประสานการด าเนินงานมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนตามความ        
        เหมาะสม และจัดหารายได้ในช่วงปิดภาคให้แก่นักเรียนท่ีขัดสน 
  ๑๘. ติดตามประเมินผล  และสรุปรายงานผลการด าเนินงานของงานแนะแนว 
  ๑๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   
 ๒.๑๔ งำนห้องสมุด ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ี คือ  
  ๑. นางสาวปณัฏฐา  พึ่งพัก ผู้ช่วยครู หัวหน้า 
  ๒. นางสาวสุภาพร  คมข า ผู้ช่วยครู ผู้ช่วย 
  มีหน้ำที่   
  ๑. จัดท าแผนงาน  โครงการ   กิจกรรม  และปฏิทินการปฏิบัติงาน ของงานห้องสมุด 
  ๒. ดูแลและจัดห้องสมุดให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
  ๓. ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
  ๔. จัดหาหนังสือเพื่อการศึกษาค้นคว้าของครู  นักเรียน  และบุคคลท่ัวไป 
  ๕. จัดท าระเบียบและข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุดส าหรับครูและนักเรียน 
  ๖. ให้บริการข่าวสาร  ข้อมูล  และแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาค้นคว้าแก่นักเรียน  ครู อาจารย์   
      ผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชนท่ีสนใจ 
  ๗. จัดท าสถิติการให้บริการงานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
  ๘. ให้การบริการสืบค้นข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยี 
  ๙. บ ารุงรักษาและซ่อมแซมหนังสือท่ีช ารุดและวัสดุอุปกรณ์ท่ีรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพ 
      พร้อมใช้งาน 
  ๑๐. ส ารวจความต้องการในการใช้หนังสือของครู  และนักเรียนเพื่อการเรียนการสอนและ  
        การค้นคว้า 
  ๑๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้า 
  ๑๒. จัดหมวดหมู่หนังสือและด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบงานห้องสมุด 
  ๑๓. ให้ความรู้/ค าแนะน าเกี่ยวกับการบริการ และ การใช้ห้องสมุดแก่ครูและนักเรียน 
  ๑๔. ติดตามประเมินผล  และสรุปรายงานผลการด าเนินงานของงานห้องสมุด 
  ๑๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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 ๒.๑๕ งำนพัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ี คือ 
  ๑. นายอภิวัฒน์  ค าต๊ะ ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ หัวหน้า 
  ๒. นายสมชาย  ศรีอุดม นักการภารโรง ผู้ช่วย 
  ๓. นายสมหมาย  ศรชัย นักการภารโรง ผู้ช่วย 
  ๔. นางสอาด เงินทอง นักการภารโรง ผู้ช่วย 
  ๕. นางศรีนวล ประเสริฐสุวรรณ นักการภารโรง ผู้ช่วย 
  มีหน้ำที่   
  ๑. ประสานงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
      พอเพียง 
  ๒. จัดท า สร้างศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๓. จัดท าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๔. ให้ความรู้หรือค าแนะน าแก่ผู้สนใจทุกคน 
  ๕. จัดท าข้อมูลสารสนเทศผู้เข้ารับการเรียนรู้/ศึกษาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ 
      เศรษฐกิจพอเพียง 
     
 ๒.๑๖ งำนรับนักเรียน ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ี คือ  
  ๑. นางทัตฌา  ไชยศรีษะ ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ หัวหน้า 
  ๒. นางสาวจ าเนียร  ชูช่วย ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
  ๓. นางหนึ่งฤทัย  พุทธแก้ว ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
  ๔. นางสาวปณัฏฐา  พึ่งพัก ผู้ช่วยครู ผู้ช่วย 
  ๕. นางสาวสุภาพร คมข า ผู้ช่วยครู ผู้ช่วย 
  ๖. นางสาวอิศราภรณ์  เชาว์วิเศษโกมล บุคลากรสนับสนุนการสอน ผู้ช่วย 
  ๗. นางสาวพัชนี  มณีวงษ์ บุคลากรสนับสนุนการสอน ผู้ช่วย 
  มีหน้ำที่   
  ๑. ประสานงานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน 
  ๒. ประสานงานกับคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนเพื่อทราบข้อมูล และรายละเอียด 
      การรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 ของปีการศึกษานั้นๆ 
  ๓. ก าหนดแนวปฏิบัติ ขั้นตอนและวิธีการรับนักเรียนของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบาย 
      การรับนักเรียนจากหน่วยงานต้นสังกัด 
  ๔. จัดท าคู่มือการรับนักเรียนพร้อมใบสมัครเพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักเรียนและผู้ปกครองท่ี 
      สนใจ 
  ๕. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์การรับ 
      นักเรียน 
  ๖. ร่วมเป็นคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน 
  ๗. ประสานงานกับฝ่ายบริหาร จัดท าค าส่ังแต่งต้ังกรรมการรับนักเรียนในหน้าท่ีต่างๆตามท่ี 
      ก าหนด 
  ๘. จัดนักเรียนเข้าช้ันเรียนตามศักยภาพของนักเรียนและตามความเหมาะสม 
  ๙. รายงานผลการรับนักเรียนเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดตามระยะเวลาท่ีก าหนด 



- 12 - 

  ๑๐. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   
 ๒.๑๗ งำนคอมพิวเตอร์ ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ี คือ 
  ๑. นางหนึ่งฤทัย  พุทธแก้ว ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
  ๒. นายแดนชัย  วงค์เวียน ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
  ๓. นางเพชรดา  แนบเนียน คร ู ผู้ช่วย 
  มีหน้ำที่   
  ๑. จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงานงานคอมพิวเตอร์ 
  ๒. งานคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน 
  ๒.๑ จัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์  และแผนการจัดการเรียนรู้ 
  ๒.๒ ควบคุมดูแลและประสานงานการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามหลักสูตร 
  ๒.๓ ด าเนินการสอนคอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียนทุกระดับช้ัน  
  ๒.๔ จัดและให้บริการครู  และนักเรียนในด้านการสืบค้นข้อมูลเพื่อการเรียนการสอน 
  ๒.๕ ด าเนินจัดท าการวัดผลและประเมินผลการเรียนของนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบว่า 
        ด้วยการวัดผล ประเมินผลการศึกษาของโรงเรียน และน าส่งงานวัดผล 
  ๒.๖ สรุปและวิเคราะห์ผลการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการรายงานและการพัฒนา 
  ๓. งานคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารงาน 
  ๓.๑ จัดท าระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมเพื่อใช้ในการบริหารงานและการด าเนินงาน 
  ๓.๒ ประสานงานกับงานวัดผลในการจัดท าระบบฐานข้อมูลการวัดผลและประเมินผล 
        ทางการเรียนของสถานศึกษา 
  ๓.๓ ให้ค าปรึกษาหารือในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารงาน 
  ๓.๔ ประสานงานกับงานประชาสัมพันธ์ในการจัดท าเว็ปไซต์ของสถานศึกษาเพื่อเผยแพร่ 
  ๔. งานคอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตส่ือการเรียนการสอนและการสืบค้นข้อมูล 
  ๔.๑ จัดหาจัดท า เอกสาร คู่มือ โปรแกรมต่าง ๆ ส าหรับการศึกษาค้นคว้าด้านการผลิตส่ือ  
        การเรียนการสอน 
  ๔.๒ ให้ค าปรึกษาและจัดบริการการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูลแก่ครู และนักเรียน 
  ๕. งานซ่อมบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร ์
  ๕.๑ ให้ความรู้แก่ครู ในการดูแลและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 
  ๕.๒ ให้บริการ ดูแล บ ารุงรักษา ซ่อมแซม คอมพิวเตอร์ของฝ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้   
        เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๖. ติดตามประเมินผล  และสรุปรายงานผลการด าเนินงานของงานคอมพิวเตอร์ 
  ๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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๓. ฝ่ำยบริหำรงำนงบประมำณและแผนงำน  ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ี คือ  
 ๓.๑ หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงบประมำณและแผนงำน  
  นางณัฐณิชา  กล้าหาญ ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ  
  มีหน้ำที่   
  ๑. ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานแผนงานและงบประมาณ 
  ๒. จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนทุกภาคเรียน 
  ๓. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายบริหารงานแผนงานและงบประมาณ เสนอต่อ 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนทุกภาคเรียน 
  ๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอืน่ ๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 
   
 ๓.๒ งำนส ำนักงำนฝ่ำยบริหำรแผนงำนและงบประมำณ  ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ี คือ 
  ๑. นางณัฐณิชา  กล้าหาญ ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ หัวหน้า 
  ๒. นางเพชรดา  แนบเนียน คร ู ผู้ช่วย 
  ๓. นางสาวพัชนี มณีวงษ์ บุคลากรสนับสนุนการสอน ผู้ช่วย 
  ๔. นางอิศราภรณ์ เชาว์วิเศษโกมล บุคลากรสนับสนุนการสอน ผู้ช่วย 
  มีหน้ำที่   
  ๑. จัดท าแผนพัฒนางาน/โครงการ แผนปฏิบัติราชการและปฏิทินงานเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหาร 
      แผนงานและงบประมาณ เพื่อจัดสรรงบประมาณ 
  ๒. จัดหา จัดซื้อวัสดุท่ีจ าเป็นในส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
  ๓. จัดท าทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือราชการ แยกประเภทเอกสารและหนังสือให้เป็นหมวดหมู่ 
      มีระบบการเก็บเอกสารท่ีสามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว 
  ๔. โต้ตอบหนังสือราชการ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานให้ถูกต้องตามระเบียบ    
      ของงานสารบรรณอย่างรวดเร็วและทันเวลา 
  ๕. จัดส่งหนังสือราชการ เอกสารของกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณให้หน่วยงานท่ี 
      รับผิดชอบ และติดตามเรื่องเก็บคืน จัดเข้าแฟ้มเรื่อง 
  ๖. จัดพิมพ์เอกสารและถ่ายเอกสารต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารงบประมาณ เช่น บันทึกข้อความ  
      แบบส ารวจ แบบสอบถาม แบบประเมินผลงาน ระเบียบและค าส่ัง 
  ๗. น าส่งค าส่ังต่าง ๆ ให้แก่ฝ่ายสารสนเทศเพื่อน าขึ้นเว็บไซต์โรงเรียน 
  ๘. ประสานงานด้านข้อมูล และร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ 
      และร่วมมืออันดีต่อกันในการดาเนินงานตามแผน 
  ๙. จัดท าเอกสารเผยแพร่งานของกลุ่มบริหารงบประมาณ และใช้ในการวางแผนแก้ปัญหา หรือ 
      พัฒนางานของกลุ่มต่อไป 
  ๑๐. ประเมินผล และสรุปรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 
  ๑๑. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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 ๓.๓ งำนแผนงำนงบประมำณและนโยบำย  ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ี คือ  
  นางณัฐณิชา  กล้าหาญ ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ  
  มีหน้ำที่   
  ๑. วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสถานศึกษา ได้แก่ แผนช้ันเรียน ข้อมูลครู  
  ๒. นักเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวกของสถานศึกษา 
  ๓. จัดท าแผนงบประมาณและค าขอต้ังงบประมาณเสนอต้นสังกัด 
  ๔. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ๕. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียน 
  ๖. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงาน/โครงการท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
  ๗. ตรวจสอบและติดตามให้กลุ่ม ฝ่ายงานในสถานศึกษา รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้ 
      งบประมาณ เพื่อจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน 
  ๘. วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของ 
      หน่วยงานในสถานศึกษา 
  ๙. รายงานผลการด าเนินงาน ผลการใช้เงินงบประมาณประจ าปี เสนอผู้บริหารสถานศึกษา และ 
      ต้นสังกัดทราบ 
  ๑๐. ประสานงานและสนับสนุนงานประเมนิคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อเข้าสู่ 
        มาตรฐานระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา 
  ๑๑. วางแผนประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
  ๑๒. จัดท ารายงานประจ าปีท่ีแสดงถึงความส าเร็จในการปฏิบัติงานทุกส้ินปีการศึกษา 
  ๑๓. เป็นคณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
  ๑๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
     
 ๓.๔ งำนกำรเงินและบัญชี ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ี คือ  
  ๑. นางเพชรดา  แนบเนียน คร ู หัวหน้า 
  ๒. นางสาวพัชนี มณีวงษ์ บุคลากรสนับสนุนการสอน ผู้ช่วย 
  มีหน้ำที่ 
  ๑. จัดท าแผนงาน / โครงการเพื่อขอจัดสรรงบประมาณ พัฒนางานบริหารการเงิน 
  ๒. จัดท าการเบิก – จ่ายเงินทุกประเภทให้ถูกต้องตามระเบียบ 
  ๓. จัดท าทะเบียนคุมเงินทุกประเภทให้ถูกต้องตามระเบียบ 
  ๔. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ใบส าคัญ การเบิก – จ่ายเงินทุกประเภท 
  ๕. จัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน เงินค่าจ้าง เงินสวัสดิการต่าง ๆ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น 
  ๖. จัดการเบิก จ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การน าส่งเงิน  
      การโอนเงินการกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปีตามวิธีการท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
  ๗. ออกเอกสารทางการเงินตามระเบียบการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2545 
  ๘. รวบรวมเอกสารหลักฐาน ใบส าคัญการเบิกจ่ายทุกประเภทให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  
      และปลอดภัย 
  ๙. เบิกจ่าย เงินประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
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  ๑๐. ตรวจสอบความถูกต้องของเงินสด และเงินฝากธนาคารตามรายงานเงินคงเหลือ 
        ประจ าวันและงบยอดเงินฝากธนาคาร 
  ๑๑. จัดท าข้อมูลบัตรเงินเดือนของบุคลากรให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
  ๑๒. จัดท ารายงานประจ าเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกัดตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
  ๑๓. จัดท ารายงานประจ าปีส่งหน่วยงานต้นสังกัดตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
  ๑๔. จัดท ารายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 
  ๑๕. จัดท ารายงานแบบแสดงรายงานการบันทึกข้อมูลกิจกรรมย่อย 
  ๑๖. จัดทาบัญชีประจ าวันให้ครอบคลุมการรับ – จ่ายเงินทุกประเภทและสรุปรายการบันทึก 
        บัญชทุีกวันท าการ 
  ๑๗. จัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและรายงานตามแบบพิมพ์ท่ีหน่วยงานต้นสังกัด 
        หรือส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องก าหนด 
  ๑๘. จัดท ารายงานประจ าเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกัด ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และ 
        กรมบัญชีกลาง 
  ๑๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
     
 ๓.๕ งำนพัสดุและทรัพย์สิน ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ี คือ  
  ๑. นายรณชัย  บุญประจวบ ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ หัวหน้า 
  ๒. นางสาวพัชรินทร์  จูเจริญ ผู้ช่วยครู ผู้ช่วย 
  มีหน้ำที่  
  ๑. รวบรวมข้อมูลการจัดหาพัสดุ ในภาพรวมของโรงเรียนตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  ๒. ก าหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
  ๓. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการจัดหาพัสดุสาหรับการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง 
      และการประเมินผลผู้ขายและผู้จ้าง ฯลฯ 
  ๔. จัดหาพัสดุตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุของส่วนราชการ  
  ๕. จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินและบัญชีพัสดุ ด้วยการจัดหาและรับบริจาค   
  ๖. ควบคุมพัสดุให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
  ๗. ตรวจสอบพัสดุประจ าปี และให้มีการจ าหน่ายพัสดุท่ีช ารุด เส่ือมสภาพ หรือไม่ใช้ 
      ในราชการต่อไป 
  ๘. ด าเนินการขึ้นทะเบียนท่ีราชพัสดุ และการขอรื้อถอน 
  ๙. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานทุกส้ินปีการศึกษา 
  ๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
     
 ๓.๖ งำนประกันชีวิตนักเรียน  ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ี คือ  
  นางกรวิพา  ส าโรง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ  
  มีหน้ำที่   
  ๑. อ านวยความสะดวกในการขอรับเงินชดเชยอุบัติเหตุของนักเรียนและบุคลากร 
  ๒. จัดท าสารสนเทศ ข้อมูลนักเรียนและบุคลากรในการจัดท าประกันชีวิต และการใช้บริการ 
  ๓. สรุปรายงานผลการด าเนินงานเมื่อส้ินปีการศึกษาต่อผู้ปกครองและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
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  ๔. เป็นผู้ประสานงานกับบริษัทประกัน เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้เอาประกันภัย 
  ๕. ช้ีแจงข้อมูลต่าง ๆ ให้นักเรียนและผู้ปกครองเข้าใจ ท้ังประชุมและเป็นหนังสือราชการ 
  ๖. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รบมอบหมาย 
     
 ๓.๗ งำนยำนพำหนะ  ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ี คือ  
  ๑. นายอภิวัฒน์  ค าต๊ะ ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ หัวหน้า 
  ๒. นายสมหมาย  ศรชัย นักการภารโรง ผู้ช่วย 
  มีหน้ำที่ 
  ๑. พิจารณาการขออนุญาตใช้รถตู้โรงเรียนและลงหลักฐาน 
  ๒. ตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถให้เป็นไปอย่างถูกต้องและไม่ซ้ าซ้อน 
  ๓. น าเสนอการขออนุญาตใช้รถตู้โรงเรียนต่อผู้อ านวยการโรงเรียนและลงความเห็น 
  ๔. ในกรณีท่ีมีการใช้รถซ้ าซ้อนกัน น าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนรับทราบเพื่อให้พิจารณาตามล าดับ 
      ความจ าเป็นก่อนหลัง 
  ๕. เมื่อผู้อ านวยการโรงเรียนลงนามอนญุาตแล้ว แจ้งพนักงานขับรถ ให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามวัน/ 
      เวลาท่ีผู้ขอใช้รถ 
  ๖. ดูแลการซ่อมบ ารุงรถตู้โรงเรียนและท าบันทึกเสนอรายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
  ๗. ส่งใบขออนุญาตใช้เงินเพื่อจัดหาเช้ือเพลิง และเช็คข้อมูลการใช้ด้วย 
  ๘. ตรวจสอบระยะทางการใช้รถโรงเรียนในแต่ละครั้งให้สอดคล้องกับการให้บริการ 
   
 ๓.๘ งำนปฏิคมโรงเรียน  ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ี คือ  
  ๑. นางสาวนันทวัน  ปิ่นทอง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ หัวหน้า 
  ๒. นางสาวประสงค์  คู่ควร ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
  มีหน้ำที่   
  ๑. วางแผนและประสานงานเพื่อจัดเตรียมการต้อนรับผู้ท่ีเข้ามาติดต่อราชการ ประชุม อบรม  
      สัมมนาและศึกษาดูงาน 
  ๒. จัดเตรียมอาหาร เครื่องด่ืม อาหารว่าง ภาชนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการต้อนรับ 
  ๓. รับผิดชอบ ด าเนินการต้อนรับผู้ท่ีมาติดต่อราชการ ผู้ท่ีมาประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน 
      จากหน่วยงานต่าง ๆ 
  ๔. จัดหา ยืม คืน เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องให้เพียงพอ และอยู่ในสภาพท่ีเรียบร้อย 
  ๕. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   
 ๓.๙ งำนโรงเรียนธนำคำร  ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ี คือ  
  ๑. นางสาวอรนุช  เพียลาด ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ หัวหน้า 
  ๒. นางจุฑารัตน์  ศรีค า ผู้ช่วยครู ผู้ช่วย 
  มีหน้ำที่   
  ๑. ประสานกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อจัดอบรมการด าเนินงานโรงเรียน 
      ธนาคารให้แก่เจ้าหน้าท่ีโรงเรียนธนาคารชากังราววิทยา 
  ๒. รับฝากถอนเงินออมและเปิดบัญชีใหม่ให้แก่นักเรียนและประชาชนท่ัวไป 
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  ๓. จัดส่งกิจกรรมส่งเสริมการออมให้แก่นักเรียน 
  ๔. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโรงเรียน 
  
 ๓.๑๐ งำนธุรกำรและสำรบรรณ  ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ี คือ 
  ๑. นางณัฐณิชา  กล้าหาญ ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ หัวหน้า 
  ๒. นางสาวพัชนี มณีวงษ์ บุคลากรสนับสนุนการสอน ผู้ช่วย 
  ๓. นางอิศราภรณ์ เชาว์วิเศษโกมล บุคลากรสนับสนุนการสอน ผู้ช่วย 
  มีหน้ำที่   
 ๑. ศึกษาวิเคราะห์ สภาพระบบงานสารบรรณและระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๒. จัดท าแผนพัฒนางาน/โครงการ แผนปฏิบัติราชการและปฏิทินงานเสนอรองหัวหน้าฝ่าย 
     บริหารงบประมาณและแผนงานเพื่อจัดสรรงบประมาณ 
 ๓. วางแผนออกแบบระบบงานสารบรรณโดยน าเทคโนโลยีมาช่วยเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๔. จัดแบ่งบุคลากรรับผิดชอบงานในกลุ่มงานของตน และพัฒนางานให้มีความรู้ความสามารถในการ 
     ปฏิบัติงานสารบรรณ 
 ๕. จัดหาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยท่ีสามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านสารบรรณได้ตามระบบงานท่ี 
     ก าหนดไว้พร้อมท้ังจัดหาและจัดซื้อวัสดุส านักงานท่ีใช้ในฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
 ๖. จัดท าทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการ โดยแยกประเภทของเอกสารและหนังสือของฝ่ายต่าง ๆ  
     ให้เป็นหมวดหมู่มีระบบการเก็บเอกสารท่ีสามารถค้นหาเรื่องได้อย่างรวดเร็ว 
 ๗. โต้ตอบหนังสือราชการ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานให้ถูกต้องตามระเบียบของ 
     งานสารบรรณอย่างรวดเร็วและทันเวลา 
 ๘. จัดส่งหนังสือราชการ เอกสารของฝ่ายต่าง ๆ ไปให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบและติดตามเรื่องเก็บคืน 
     จัดเข้าแฟ้มเรื่อง 
 ๙. จัดพิมพ์เอกสาร แบบฟอร์มต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงาน เช่น บันทึกข้อความ หนังสือเวียน แบบส ารวจ   
     แบบสอบถาม ระเบียบ ค าส่ัง และบริการถ่ายเอกสารให้กับบุคลากรทุกคน 
 ๑๐. ประสานงานด้านข้อมูลและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงเรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจและ 
       ร่วมมืออันดีต่อกันในการด าเนินงานตามแผน 
 ๑๑. ติดตามและประเมินผลพร้อมท้ังปรับปรุงงานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพ 
 ๑๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  
๔. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 ๔.๑ หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ี คือ  
  นายแดนชัย  วงค์เวียน ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  
  มีหน้ำที่   
  ๑. ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
  ๒. จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนทุกภาคเรียน 
  ๓. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายบริหารงานบุคคลเสนอต่อ 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนทุกภาคเรียน 
  ๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอืน่ ๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 
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 ๔.๒ งำนวำงแผนอัตรำก ำลังและงำนสรรหำบรรจุแต่งต้ัง  ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ี คือ 
  ๑. นางสาวสุชีลา  อภัยราช ผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้า 
  ๒. นายแดนชัย  วงค์เวียน ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
  ๓. นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
  มีหน้ำที่   
  ๑. การจัดท าแผนงาน/โครงการของงานบริหารบุคคล 
  ๒. วางแผนอัตราก าลังตามเกณฑ์ของ ก.ค.ศ. 
  ๓. การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา 
  ๔. การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
  ๕. การสรุป รายงานผล และการน าข้อมูลไปใช้การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป 
     
 ๔.๓ งำนย้ำย/เลื่อนขั้นเงินเดือน เลือ่นขั้นค่ำจ้ำงพนักงำนรำชกำร กำรเลื่อนวิทยฐำนะ และกำรขอ 

เคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์ และ กพ.๗   ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ี คือ 
  ๑. นายแดนชัย  วงค์เวียน ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
  ๒. นางสาวพัชนี มณีวงษ์ เจ้าหน้าท่ีสนับสนุนการสอน ผู้ช่วย 
  ๓. นางอิศราภรณ์ เชาว์วิเศษโกมล เจ้าหน้าท่ีสนับสนุนการสอน ผู้ช่วย 
  มีหน้ำที่   
  ๑. เป็นกรรมการพิจารณาความดีความชอบ เพื่อเล่ือนขั้นเงินเดือน 
  ๒. จัดท าข้อมูลการเล่ือนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความเห็นชอบ 
      ของคณะกรรมการ 
  ๓. จัดท าทะเบียนและสถิติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเล่ือนขั้นเงินเดือนตาม จ. 18 
  ๔. จัดท าแบบประเมินผลงานข้าราชการครู/พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง 
  ๕. รับผิดชอบการสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง การจัดท าทะเบียนประวัติ การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
      การมา/ไม่มาปฏิบัติราชการ การเล่ือนต าแหน่ง เล่ือนระดับ เล่ือนขั้นเงินเดือน การลาศึกษาต่อ 
      การปรับวุฒิ การยกเว้นการผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯลฯ 
      ของบุคลากรในโรงเรียน 
  ๖. รับผิดชอบก ารดูแลก ารจัดอัตร าก าลัง ให้เพียงพอและเหม าะสมกับก ารปฏิบัติง านใน 

    โรงเรียน รวมทั้งเสนอร ายง านต่อหน่วยง านต้นสังกัด 
  ๗. รับผิดชอบก ารขอใบอนุญ าตประกอบวิช าชีพ และก ารขอต่อใบอนุญ าตประกอบวิช าชีพเมื่อหมดอ ายุ 
  ๘. รับผิดชอบดูแลก ารด าเนินก ารเล่ือนวิทยฐ านะของข้ าร าชก ารครู 
  ๙. วางแผนพัฒนาการจัดท าแฟ้มประวัติของครู ลูกจ้างประจ า อย่างเป็นระบบ ทันสมัยสะดวก 
      ต่อการสืบค้นมีคุณภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  ๑๐. วางแผนพัฒนาการจัดท าแฟ้มประวัติของครู ลูกจ้างประจ า อย่างเป็นระบบ ทันสมัย 
        สะดวกต่อการสืบค้นมีคุณภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  ๑๑. ด าเนินการจัดท าแฟ้มประวัติของครู ลูกจ้างประจ า รวมทั้งดูแลเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับเพิ่มวุฒิ 
        การศึกษาท่ีได้รับ การลา การได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา การเล่ือน 
        ต าแหน่งการปรับวิทยฐานะ อันดับเงินเดือน และการเล่ือนขั้นเงินเดือน ให้สมบูรณ์และครบถ้วน 
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  ๑๒. จัดท ารายงานประวัติข้อมูลครูและบุคลากรในสถานศึกษา เช่น เลขบัตรประชาชนต าแหน่งเลขท่ี 
        ต าแหน่งวิทยฐานะ อันดับเงินเดือน วัน/เดือน/ปีเกิด วัน/เดือน/ปี ท่ีเข้ารับราชการ และวุฒิ 
        การศึกษา สาขาวิชาเอก ให้สมบูรณ์และครบถ้วน เข้ารูปเล่มรายงานประวัติข้อมูลครูโรงเรียน 
        น าเสนอท่านผู้อ านวยการรับทราบ สรุปเรื่องการย้ายของบุคลากรปีละ 2 ครั้ง 
  ๑๓. ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิม าล า 
        ของบุคล ากรพร้อมท้ังศึกษ าประวัติข้อมูล เกี่ยวกับก ารได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ 
        จักรพรรดิมาลาของบุคลากรท่ีได้รับในปีต่าง ๆ 
  ๑๔. จัดท าและรวบรวมแบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ 
        จักรพรรดิมาลาประจ าปีของบุคลากร ส่งยังกองการศึกษาเทศบาลเมืองก าแพงเพชร 
  ๑๕. รวบรวมและจัดท าข้อมูล เกี่ยวกับการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
        (ช้ันตราล่าสุด) ของบุคลากรในโรงเรียน เช่น ช้ันตราท่ีได้รับ ปีท่ีได้รับ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
        เล่มท่ี ตอนท่ี วันท่ี/เดือน/ปี หน้า ล าดับท่ี เล่มท่ี และปัจจุบันชั้นตราท่ีก าลังขอ และปีใด 
  ๑๖. จัดท าสรุปการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา (ช้ันตราล่าสุด) ของบุคลากร 
        และเข้ารูปเล่ม น าเสนอท่านผู้อ านวยการรับทราบ 
     
 ๔.๔ งำนอบรมและพัฒนำบุคลำกร  ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ี คือ 
  ๑. นายแดนชัย  วงค์เวียน ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
  ๒. นางสาวพัชนี มณีวงษ์ เจ้าหน้าท่ีสนับสนุนการสอน ผู้ช่วย 
  ๓. นางอิศราภรณ์ เชาว์วิเศษโกมล เจ้าหน้าท่ีสนับสนุนการสอน ผู้ช่วย 
  มีหน้ำที่  
  ๑. ร่วมประชุมกับฝ่ายบริหารในการวางแผนพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนอย่างเป็นระบบภายใต้ 
      การประสาน และการร่วมมือกับทุกกลุ่มสาระฯ โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
      และความต้องการของโรงเรียนเป็นบรรทัดฐานในการพัฒนา 
  ๒. จัดท าโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  ๓. ก าหนดและด าเนินการจัดการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ส าหรับบุคลากร และ/หรือน าเสนอ 
      ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามท่ีมีหน่วยงานต่าง ๆ จัดและเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 
      คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
  ๔. จัดท าบัญชีรายช่ือ/ทะเบียนบุคลากรท่ีเข้ารับการอบรมท้ังท่ีจัดภายในโรงเรียน จัดโดย 
      หน่วยงานต้นสังกัดและจัดโดยหน่วยงานอื่น ๆ ภายนอกโรงเรียน เพื่อจัดท าสารสนเทศด้านสถิติ 
      จ านวนช่ัวโมง ท่ีบุคลากรในโรงเรียนได้รับการพัฒนาในแต่ละป ี
  ๕. ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในแผนงาน/โครงการ 
  ๖. วิเคราะห์ สรุปผลการพัฒนา และจัดท ารายงานเสนอต่อรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
      ปีละ 1 ครั้ง เพื่อน าเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรยีน 
  ๗. น าผลการพัฒนาไปปรับปรุงแผนงาน/โครงการท่ีจะด าเนินการในปีการศึกษาต่อไป 
  ๘. ติดตามและควบคุมการใช้เงินโครงการ ให้เป็นไปตามแผนงานพัฒนาบุคลากร 
  ๙. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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 ๔.๕ งำนส่งเสริมขวัญก ำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ  ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ี คือ  
  ๑. นางสาวสุชีลา  อภัยราช ผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้า 
  ๒. นายแดนชัย  วงค์เวียน หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล ผู้ช่วย 
  ๓. นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ ผู้ช่วย 
  ๔. นางณัฐณิชา  กล้าหาญ หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ ผู้ช่วย 
  มีหน้ำที่   
 ๑. จัดท าเกียรติบัตร และทะเบียนคุมเกียรติบัตร ยกย่องชมเชยในโอกาสต่าง ๆ 
 ๒. จัดหากระเช้าผลไม้เพื่อมอบให้แก่บุคลากรในวันคล้ายวันเกิด 
 ๓. จัดหาสร้อยข้อมือทองค าเพื่อมอบให้แก่บุตรของบุคลากรท่ีเกิดใหม่ 
 ๔. งานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  
 ๔.๖ งำนด ำเนินกำรทำงวินัยและงำนเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรมและจริยธรรม ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ี คือ 
  นายแดนชัย  วงค์เวียน หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล  
  มีหน้ำที่   
  ๑. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสืบสวนทางวินัยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  ๒. จัดท าค าส่ังลงโทษท างวินัย ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  ๓. จัดท ารายงานการลงโทษทางวินัยไปยังผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  ๔. รับเรื่องอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ และด าเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายว่าด้วยวินัย และ 
      การลงโทษ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๕. จัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้ ด้านกฎระเบียบ หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพ 
   
 ๔.๗ งำนรักษำควำมปลอดภัย ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ี คือ 
  นายแดนชัย  วงค์เวียน    หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล 
  มีหน้ำที่ 
  ๑. ออกค าส่ังการจัดเวรรักษาการท้ังกลางวัน กลางคืน และวันหยุดราชการตลอดจนผู้ตรวจเวร 
      ในช่วงเวลาต่าง ๆ เสนอผู้อ านวยการลงนาม 
  ๒. ส าเนาค าส่ังการอยู่เวรให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังในแต่ละเดือน 
  ๓. จัดท าสมุดบันทึกเวร 
  ๔. เก็บสมุดบันทึกเวรตรวจสอบความถูกต้อง น าเสนอผู้อ านวยการรับทราบ 
  ๕. ดูแลรับผิดชอบผู้มาอยู่เวร ซึ่งแบ่งออกเป็น 
      ๕.๑ หน้าท่ีของเวรรักษาความปลอดภัยของสถานท่ีราชการเวลากลางวัน ในวันหยุดราชการ 
            อยู่เวรต้ังแต่เวลา 06.00 – 18.00 น.  
      ๕.๒ หน้าท่ีของเวรรักษาความปลอดภัยของสถานท่ีราชการในเวลากลางคืน ผู้มาอยู่เวร 
            ปฏิบัติหน้าท่ีต้ังแต่เวลา 18.00 – 06.00 น. 
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 ๔.๘ งำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน  ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ี คือ 
  นายแดนชัย  วงค์เวียน          หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล 
  มีหน้ำที่ 
  ๑. รวบรวม ประมวล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลท่ีใช้ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
      ขั้นพื้นฐาน 
  ๒. สนับสนุนข้อมูล รับทราบหรือด าเนินการตามมติท่ีประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ๓. ด าเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  ๔. จัดท ารายงานการประชุมและแจ้งมติท่ีประชุมให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อทราบด าเนินการหรือถือปฏิบัติ 
      แล้วแต่กรณี 
  ๕. ประสานการด าเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนญุาต ส่ังการ เร่งรัด การด าเนินการ 
      และรายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  ๖. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   
๕ กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป  
 ๕.๑ หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป  ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ี คือ  
  นายฉัตรชัย  ทองจรัส ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  
  มีหน้ำที่   
  ๑. ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
  ๒. จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนทุกภาคเรียน 
  ๓. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายบริหารงานบุคคลเสนอต่อ 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนทุกภาคเรียน 
  ๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอืน่ ๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 
     
 ๕.๒ งำนสำรสนเทศเทคโนโลยี  ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ี คือ  
  ๑. นายรณชัย  บุญประจวบ ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ หัวหน้า 
  ๒. นางกรวิพา  ส าโรง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
  ๓. นางหนึ่งฤทัย  พุทธแก้ว ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
  ๔. นางสาวปณัฏฐา  พึ่งพัก ผู้ช่วยครู ผู้ช่วย 
  มีหน้ำที่   
  ๑. ก าหนดขอบข่ายและรูปแบบข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานของฝ่าย / ระดับ 
  ๒. ศึกษาขอบข่ายงานของฝ่าย/ระดับ 
  ๓. ก าหนดรายการข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย/ระดับ 
  ๔. ให้ค าปรึกษาแก่ฝ่าย/ระดับ ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 
  ๕. งานจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน 
  ๖. ศึกษา รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศพื้นฐานของฝ่าย/ระดับ 
  ๗. วางแผนและก าหนดรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 
  ๘. ประเมินและรายงานผลการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน 
  ๙. ให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล 
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  ๑๐. งานพัฒนาปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน 
  ๑๑. ส ารวจข้อมูลสารสนเทศท่ีจัดเก็บ 
  ๑๒. วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศและวางแผนพัฒนาปรับปรุง 
  ๑๓. พัฒนาปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศในส่ือออนไลน์ และส่ืออื่น ๆ ให้เป็นปัจจุบัน 
  ๑๔. ประเมินและสรุปผลการด าเนินงาน 
     
 ๕.๓ งำนอำคำรสถำนที่ สิ่งแวดล้อมและสำธำรณูโภค ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ี คือ 
  ๑. นายอภิวัฒน์  ค าต๊ะ ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ หัวหน้า 
  ๒. ว่าทีร้อยตรีกฤตกร ยาแก้ว ผู้ช่วยครู ผู้ช่วย 
  ๓. นายสมชาย  ศรีอุดม นักการภารโรง ผู้ช่วย 
  ๔. นายสมหมาย  ศรชัย นักการภารโรง ผู้ช่วย 
  ๕. นางสอาด เงินทอง นักการภารโรง ผู้ช่วย 
  ๖. นางศรีนวล ประเสริฐสุวรรณ นักการภารโรง ผู้ช่วย 
  มีหน้ำที่   
  ๑. จัดท าแผนงานพัฒนางาน / โครงการเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อจัดสรรงบประมาณ 
  ๒. จัดซื้อ จัดหา สาธารณูปโภคในโรงเรียนให้เพียงพออยู่ตลอดเวลา 
  ๓. ก าหนดข้อปฏิบัติและติดตามการใช้น้า ใช้ไฟฟ้าให้เป็นไปอย่างประหยัด 
  ๔. จัดบริการและติดตามการใช้สาธารณูปโภคให้เป็นไปอย่างประหยัด 
  ๕. มีมาตรการตรวจสอบคุณภาพของน้ าด่ืม น้ าใช้ เครื่องกรอกน้ า หม้อแปลงไฟฟ้า ตู้โทรศัพท์และ 
      สาธารณูปโภคอื่น ๆ ให้อยู่ในสภาพท่ีได้มาตรฐาน 
  ๖. จัดท าป้ายค าขวัญ ค าเตือน เกี่ยวกับการใช้น้ า ใช้ไฟฟ้า และโทรศัพท์ 
  ๗. ร่วมมือกับงานกิจกรรมนักเรียน อบรมนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า ใช้โทรศัพท์ 
  ๘. ส ารวจ รวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภคท่ีช ารุด 
  ๙. ซ่อมแซมอาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภคท่ีช ารุดให้อยู่ในสภาพท่ีดี และปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา 
  ๑๐. ประเมินผลและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน / โครงการ 
  ๑๑. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
  
 ๕.๔ งำนโสตทัศนูปกรณ์  ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ี คือ 
  ๑. นายอภิวัฒน์  ค าต๊ะ ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ หัวหน้า 
  ๒. นายเอนก  นันทรากร คร ู ผู้ช่วย 
  ๓. นายสมชาย  ศรีอุดม นักการภารโรง ผู้ช่วย 
  ๔. นายสมหมาย  ศรชัย นักการภารโรง ผู้ช่วย 
  มีหน้ำที่   
  ๑. จัดท าแผนงาน โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและ 
      วัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
  ๒. ประสานกับกลุ่มบริหารอื่น ๆ และงานต่าง ๆ ของโรงเรียนในการด าเนินงานโสตฯ 
  ๓. จัดซื้อ จัดหาโสตทัศนูปกรณ์ให้เพียงพอกับความต้องการ 
  ๔. จัดระบบและจัดสถานท่ีในการเก็บรักษาให้เหมาะสม สะดวก ปลอดภัย 



- 23 - 

  ๕. จัดระเบียบการใช้และการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ 
  ๖. จัดกิจกรรมส่งเสริม ให้ค าแนะนาวิธีการและเทคนิคการใช้โสตทัศนูปกรณ์ 
  ๗. จัดให้มีสถานท่ีส าหรับให้บริการใช้โสตทัศนูปกรณ์โดยเฉพาะ เช่น ห้องโสตฯ ห้องฉายภาพยนตร์ 
      ห้องควบคุมเสียง ห้องเรียนรวม ฯลฯ 
  ๘. จัดท าทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์เกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์ให้ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน 
  ๙. จัดให้มีการบ ารุงรักษา ซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์อยู่ตลอดเวลา 
  ๑๐. จัดและด าเนินการเกี่ยวกับระบบเสียงภายในโรงเรียน 
  ๑๑. บริการระบบเสียงภายในโรงเรียนและชุมชนตามโอกาสอันควร 
  ๑๒. ให้บริการด้านโสตทัศนศึกษาทุกประเภทในวาระพิเศษต่าง ๆ 
  ๑๓. บริการบันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
  ๑๔. จัดระบบรวบรวมภาพกิจกรรมให้เป็นปัจจุบันและง่ายต่อการน าออกไปเผยแพร่ 
  ๑๕. ส ารวจและจัดท าทะเบียนส่ือการสอนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันโดยการประสานกับกลุ่ม 
        บริหาร และกลุ่มสาระฯ ต่าง ๆ 
  ๑๖. ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ การผลิตส่ือการสอนแก่ครูอาจารย์ท่ัวไป 
  ๑๗. จัดท า รวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับงานโสตฯ และจัดท ารายงานประจ าปีของงานโสตทัศนศึกษา 
  ๑๘. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
   
 ๕.๕ งำนอนำมัยโรงเรียน ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ี คือ  
  ๑. นางนาตยา  ฤทธิธรรม ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
  ๒. นายวัชโรทร  ทิมแหง คร ู ผู้ช่วย 
  ๓. นายอรรณพ  บ่อน้อย คร ู ผู้ช่วย 
  ๔. นางสาวกรรณิกา  ทองอาจ คร ู ผู้ช่วย 
  มีหน้ำที่   
  1. ก าหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ การด าเนินงานของงานอนามัยโรงเรียนให้สอดคล้องกับ 
      นโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
  ๒. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ในการดาเนินงานด้านอนามัยโรงเรียน 
  ๓. ควบคุม ดูแล ห้องพยาบาลให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
  ๔. จัดเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลให้พร้อมและใช้การได้ทันที 
  ๕. จัดหายาและเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น  
  ๖. จัดปฐมพยาบาลนักเรียน ครู – อาจารย์ และคนงานภารโรงในกรณีเจ็บป่วย และน าส่งโรงพยาบาล 
      ตามความจ าเป็น 
  ๗. จัดบริการตรวจสุขภาพนักเรียน ครู – อาจารย์ พนักงานบริการ และชุมชนใกล้เคียง 
  ๘. จัดท าบัตรสุขภาพนักเรียน ท าสถิติ บันทึกสุขภาพ สถิติน้ าหนักและส่วนสูงนักเรียน 
  ๙. ติดต่อแพทย์หรือเจ้าหน้าท่ีอนามัยให้ภูมิคุ้มกันแก่บุคลากรของโรงเรียนหรือชุมชนใกล้เคียง 
  10. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในกรณีนักเรียนเจ็บป่วย 
  11. แนะน าผู้ป่วย ญาติ ประชาชนถึงการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรค ให้ภูมิคุ้มกันโรค 
  12. ให้ค าแนะน าปรึกษาด้านสุขภาพนักเรียน 
  13. ประสานงานกับครูแนะแนว ครูท่ีปรึกษาหรือครูผู้สอนเกี่ยวกับนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านสุขภาพ 
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  14. ให้ความร่วมมือด้านการปฐมพยาบาลแก่หน่วยงานอื่นหรือกิจกรรมของโรงเรียนตามควรแก่ 
        โอกาส 
  15. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย เช่น จัดนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย จัดต้ังชมรม ชุมชน 
        อาสาสมัครสาธารณสุข 
  16. จัดท าสถิติ ข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามัยและจัดท ารายงานประจาภาคเรียน ประจ าปีของงาน 
        อนามัย 
  17. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   
 ๕.๖ งำนโภชนำกำร ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ี คือ  
  ๑. นางสาวนันทวัน  ปิ่นทอง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ หัวหน้า 
  ๒. นางสาวประสงค์  คู่ควร ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
  มีหน้ำที่   
  ๑. ก าหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ การด าเนินงานของงานโภชนาการให้สอดคล้องกับ 
      นโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
  ๒. ประสานงานกับกลุ่มสาระฯ และงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ในการด าเนินงานด้านโภชนาการ 
  ๓. จัดบริการสถานท่ีจ าหน่าย ท่ีนั่งรับประทานอาหารแก่บุคลากรในโรงเรียน 
  ๔. ดูแล ควบคุมความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงอาหารให้ถูกตามหลักอนามัย 
  ๕. จัดบริการน้ าด่ืมให้เพียงพอและตรวจสภาพของน้ าด่ืมใช้ให้สะอาดอย่างสม่ าเสมอ 
  ๖. ควบคุมดูแลครุภัณฑ์ของโรงอาหารให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ตลอดเวลา 
  ๗. ควบคุมดูแลรักษาสถานท่ี เครื่องมือ เครื่องใช้ในการประกอบการของแม่ค้าให้ถูกสุขลักษณะ 
  ๘. รับสมัครและพิจารณาคัดเลือกผู้จ าหน่ายอาหารในโรงเรียนพร้อมจัดท าสัญญา 
  ๙. ก าหนดประเภทของอาหารปริมาณและจ านวนแม่ค้าให้เพียงพอแก่บุคลากรในโรงเรียน 
  ๑๐. ก าหนดระเบียบควบคุมผู้จ าหน่ายอาหาร 
  ๑๑. ควบคุม ก าหนดราคาปริมาณและคุณภาพอาหารตามสภาพเศรษฐกิจ 
  ๑๒. ให้ค าแนะน าเบ้ืองต้นในการประกอบอาหารท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการแก่ผู้ประกอบการ  
  ๑๓. ดูแล ควบคุม ตรวจสุขภาพของอาหาร เครื่องด่ืม ให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 
  ๑๔. ให้ความรู้ทางโภชนาการแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ 
  ๑๕. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางด้านโภชนาการภายในโรงเรียน 
  ๑๖. เป็นกรรมการจัดท าและจ าหน่ายอาหารราคาถูกแต่มีคุณค่าแก่นักเรียนท่ีขาดแคลน 
  ๑๗. ประสานกับงานแนะแนว งานอนามัยโรงเรียนในการช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านสุขภาพ 
  ๑๘. อ านวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการในโรงอาหาร 
  ๑๙. บริการอาหารและเครื่องด่ืมแก่ผู้มาเย่ียมชมหรือดูงานโรงเรียน 
  ๒๐. อบรมมารยาท ควบคุม ดูแลระเบียบในการซื้อขายอาหาร เครื่องด่ืมและขายอาหารให้อยู่ใน 
        ระเบียบวินัยและวัฒนธรรมอนัดีงามของสังคม 
  ๒๑. เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับงานโภชนาการและจัดท ารายงานประจาปี 
  ๒๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
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 ๕.๗ งำนสัมพันธ์ชุมชน  ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ี คือ  
  ๑. นายฉัตรชัย  ทองจรัส ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
  ๒. นายสุทธิ  มีขันหมาก ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
  ๓. นายวัชโรทร  ทิมแหง คร ู ผู้ช่วย 
  ๔. นายคณวรา  สิละบุตร คร ู ผู้ช่วย 
  มีหน้ำที่   
  1. จัดท าแผน โครงการ ปฏิทินการปฏิบัติงาน และสารสนเทศท่ีจ าเป็น และเกี่ยวข้องให้สอดคล้อง 
      กับบทบาทของสถานศึกษา นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จุดเน้นและ 
      นโยบายของโรงเรียน พร้อมสรุปผลและรายงาน 
  2. จัดกิจกรรมเผยแพร่ช่ือเสียงของโรงเรียนไปยังชุมชน 
  3. ให้การบริการชุมชน จัดกิจกรรมรับบริการ ส่งเสริมให้งานต่าง ๆ ของโรงเรียนรับบริการด้านข่าวสาร  
      สุขภาพอนามัย ด้านวิชาการ อาชีพ อาคารสถานท่ี และวัสดุอุปกรณ์ 
  4. ขอความร่วมมือและสนับสนุนจากชุมชน เพื่อช่วยเหลือสนับสนุน และพัฒนาโรงเรียน 
  5. ประสานงานกับชุมชน ฝ่าย/งาน/หมวด ท่ีเกี่ยวข้องภายในโรงเรียน เพื่อให้บริการชุมชนในทุก ๆ  
      ด้านตามความจ าเป็น 
  6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
   
 ๕.๘ งำนสวัสดิกำรโรงเรียน  ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ี คือ 
  ๑. นางกรวิพา  ส าโรง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
  ๒. นางสาวอรนุช  เพียลาด ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ ผู้ช่วย 
  มีหน้ำที่   
  ๑. พิจารณาการให้สวัสดิการแก่คณะครูและบุคลากรโรงเรียน 
  ๒. จัดเก็บเงินสวัสดิการจากคณะครูและบุคลากรโรงเรียนทุกเดือน 
  ๓. จัดท าบัญชีเงินสวัสดิการให้เป็นปัจจุบัน 
  ๔. รายงานผลแก่ผู้อ านวยการโรงเรียนทุกส้ินเดือน 
  ๕. ปันผลเงินสวัสดิการโรงเรียนทุกส้ินปี 
     
 ๕.๙ งำนสวัสดิกำรร้ำนค้ำโรงเรียน (CHR SHOP) ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ี คือ  
  ๑. นางสาวนันทวัน  ปิ่นทอง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ หัวหน้า 
  ๒. นางสาวพัชรินทร์ จูเจริญ ผู้ช่วยครู ผู้ช่วย 
  มีหน้ำที่   
 ๑. ส ารวจความต้องการของผู้ใช้บริการ/ลูกค้า 
 ๒. จัดหา/จัดซื้อ สินค้าตามความต้องการของลูกค้า 
 ๓. จ าหน่ายสินค้าท่ีเหมาะสมแก่นักเรียนครู บุคลากร  
 ๔. จัดท าข้อมูลการจ าหน่ายสินค้าทุกวัน 
 ๕. น าเสนอรายรับรายจ่ายแก่ผู้อ านวยการโรงเรียนทุกส้ินเดือน 
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 ๕.๑๐ งำนผลิตน้ ำด่ืมดี (Dee Drinking water) ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ี คือ  
  ๑. นายอภิวัฒน์  ค าต๊ะ ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ หัวหน้า 
  ๒. นางกรวิพา  ส าโรง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
  ๓. นายรณชัย  บุญประจวบ ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ ผู้ช่วย 
  ๔. นายสมชาย  ศรีอุดม นักการภารโรง ผู้ช่วย 
  ๕. นายสมหมาย  ศรชัย นักการภารโรง ผู้ช่วย 
  มีหน้ำที่   
 ๑. ประสานงานกับบริษัท ดูแลเครื่องกรองน้ าเพื่อผลประโยชน์ของโรงเรียนและนักเรียน 
 ๒. ก ากับ ติดตามการจ าหน่ายน้ าด่ืมของโรงเรียน 
 ๓. ประสานงานกรณีท่ีเป็นผลประโยชน์ของโรงเรยีนและนักเรียน 
 ๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
  
๖. ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 
 ๖.๑ หัวหน้ำฝ่ำยกิจกำรนักเรียน ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ี คือ  
  นายบวงสวง  น้อมเศียร ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  
  มีหน้ำที่   
 ๑. ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 
 ๒. จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนทุกภาคเรียน 
 ๓. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายบริหารงานบุคคลเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
     ทุกภาคเรียน 
 ๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอืน่ ๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 
  
 ๖.๒ งำนส่งเสริมและพัฒนำระเบียบวินัยนักเรียน  ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ี คือ  
  ๑. นายบวงสวง  น้อมเศียร ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
  ๒. นายฉัตรชัย  ทองจรัส ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
  ๓. นางอังคณา  พึ่งพัก ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
  ๔. ครูทุกคน  ผู้ช่วย 
  มีหน้ำที่   
  ๑. ดูแล ติดตามและตรวจสอบ การปฏิบัติตนของนักเรียน ตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
  ๒. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ และผู้ปกครองนักเรียนในการแก้ไขนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมไม่พงึ 
      ประสงค์ เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป 
  ๓. บันทึกข้อมูล สถิติ การรักษาวินัยและการท าผิดวินัยของนักเรียน 
  ๔. ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ขวัญก าลังใจนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ และปฏิบัติตนท่ีดีเป็น 
      แบบอย่างแก่ผู้อื่น 
  ๕. จัดท าบัตรประจ าตัวนักเรียนให้ครบถ้วนทุกคน เพื่อใช้ควบคุมนักเรียนในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล 
      ต่อการปกครองนักเรียน 
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 ๖.๓ งำนส่งเสริมและพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ี คือ 
  ๑. นางสาวละเอียด  บดีรัฐ ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ หัวหน้า 
  ๒. นายคณวรา  สิละบุตร คร ู ผู้ช่วย 
  ๓. นางสาวกรรณิกา  ทองอาจ คร ู ผู้ช่วย 
  ๔. นางสาวจุฑารัตน์  ศรีค า ผู้ช่วยครู ผู้ช่วย 
  มีหน้ำที่   
  1. จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
  2. ประสานงานกับครูท่ีปรึกษา หัวหน้าระดับช้ันเพื่อจัดท ากิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ 
      ท่ีพึงประสงค์ เช่น การตรงต่อเวลา การรักษาความสะอาด การแต่งกาย การประหยัดและออม การ 
      ประกวดมารยาท การปฏิบัติตามกฎจราจร การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน การบ าเพ็ญตน 
      ให้เป็นประโยชน์ ฯลฯ 
  3. จัดท าแบบเก็บข้อมูลต่าง ๆ ในเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ี 
      พึงประสงค์ 
  4. ติดตามความประพฤติและปฏิบัติตนของนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
      ยกย่องชมเชย ตลอดจนเผยแพร่เกียรติคุณของนักเรียนตามความเหมาะสม 
  5. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี 
  6. เสนอแต่งต้ังคณะท างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
  7. เสนอการออกค าส่ังแต่งต้ังผู้ให้การอบรมนักเรียนประจ าสัปดาห์ในคาบอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
      ตามท่ีเห็นสมควรและเหมาะสม 
  8. จัดท าปฏิทินอบรมนักเรียนประจ าสัปดาห์ในคาบอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
  ๙. จัดประชุมอบรมนักเรียนประจ าสัปดาห์ เพื่ออบรมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 
  10. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามโอกาสร่วมกับกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
  11. ติดตามผลการประชุมอบรมนักเรียนอย่างต่อเนื่องและบันทึกรายงานเสนอผู้อ านวยการ  
        ภาคเรียนละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย 
  12. ดูแลพัฒนาห้องจริยธรรม ให้บริการแก่นักเรยีน ครู และบุคลากรอื่น ๆ ท้ังในและนอกโรงเรียนท่ี 

      มีความสนใจ 
  13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   
 ๖.๔ งำนสภำนักเรียนและส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียน ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ี คือ 
  ๑. นายคณวรา  สิละบุตร คร ู หัวหน้า 
  ๒. นายวัชโรทร  ทิมแหง คร ู ผู้ช่วย 
  มีหน้ำที่   
  1. จัดท าเอกสารช้ีแจง เผยแพร่หลักการของประชาธิปไตยโรงเรียน 
  2. จัดให้มีหลักฐานการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
  3. ประสานกับครูของโรงเรียน/ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อจัดกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ให้สอดคล้องกับ 
      นโยบาย 
  4. สนับสนุนส่งเสริมให้มีบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างเด่นชัด 
  5. จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนปีละ 1 ครั้ง 
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  6. ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียน เป็นท่ีปรึกษาในการประชุม ตลอดท้ังวางแผนงาน/โครงการ 
      ส าหรับปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียน 
  7. ประสานกับนักเรียนในการท าความเข้าใจในกิจการของโรงเรียน เพื่อความสามัคคี การเคารพ 
      นบนอบของนักเรียนต่อครู 
  8. ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับการท ากิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียนให้อยู่ในขอบข่าย 
      ท่ีเหมาะสม และไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน 
  9. จัดท าคู่มือคณะกรรมการสภานักเรียน 
  10. ส่งเสริมให้นักเรียนจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญของชาติ/ศาสนา/พระมหากษัตริย์ 
        และความเป็นไทย เพื่อแสดงออกในด้านประชาธิปไตย 
  11. ให้โอกาสครู นักเรียน แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโรงเรียน 
  12. ติดตามประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
   
 ๖.๕ งำนป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนและปัญหำยำเสพติด  ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ี คือ 
  ๑. นายบวงสวง  น้อมเศียร ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
  ๒. นายฉัตรชัย  ทองจรัส ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
  ๓. นายรณชัย  บุญประจวบ ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ ผู้ช่วย 
  ๔. นายวัชโรทร  ทิมแหง คร ู ผู้ช่วย 
  ๕. นายอรรณพ  บ่อน้อย คร ู ผู้ช่วย 
  มีหน้ำที่   
  ๑. จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับกลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น โครงการโรงเรียน 
      สีขาว โครงการอบรมเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด 
  ๒. ก าหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  ๓. ประสานครูท่ีปรึกษาและครูผู้สอนในการเฝ้าระวังนักเรียนให้ห่างไกลยาเสพติด 
  ๔. ให้ค าปรึกษาและให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับยาเสพติดและวิธีการต่อต้านยาเสพติด 
  ๕. ประสานงานและด าเนินการร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริม 
      คุณธรรม จริยธรรม และต้านยาเสพติด 
  ๖. จัดต้ังศูนย์ตรวจและป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานศึกษาโดยความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ 
      และเอกชน 
  ๗. จัดนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มเส่ียงเกี่ยวกับปัญหาการใช้สารเสพติด เข้ารับการตรวจรักษาและอบรมบ าบัด 
      ทางจิตร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
  ๘. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชนและชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
      ยาเสพติด 
  ๙. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานในเว็บ Nispa ทุกเดือน  และรายงาน 
      ผลการด าเนินงานประจ าปี 
  10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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 ๖.๖ งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ี คือ  
  ๑. นายบวงสวง  น้อมเศียร ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
  ๒. นายฉัตรชัย  ทองจรัส ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
  ๓. นางทัตฌา  ไชยศรีษะ ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ ผู้ช่วย 
  มีหน้ำที่   
  1. ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ท้ังศึกษาระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติท่ี 
      เกี่ยวข้อง 
  2. วางแผนออกแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ลดขั้นตอนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ  
      โดยการน าระบบเทคโนโลยีใช้ในการด าเนินงานให้เหมาะสม 
  3. จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานระบบดูแล 
      ช่วยเหลือนักเรียน 
  4. ก าหนดแนวทางปฏิบัติงานให้คณะครู ปฏิบัติให้ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 
  5. ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของครูท่ีปรึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ 
      นักเรียนอย่างมีคุณภาพ 
  6. สรุป ประเมินผล และรายงาน เกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง 
  7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   
 ๖.๗ งำนกิจกรรมนักเรียน ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ี คือ 
  ๑. นายสุทธิ  มีขันหมาก ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
  ๒. นายรณชัย  บุญประจวบ ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ ผู้ช่วย 
  ๓. นางทัตฌา  ไชยศรีษะ ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ ผู้ช่วย 
  ๔. นางสาวละเอียด บดีรัฐ ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ ผู้ช่วย 
  ๕. นายคณวรา  สิละบุตร คร ู ผู้ช่วย 
  ๖. นางสาวกรรณิกา  ทองอาจ คร ู ผู้ช่วย 
  ๗. นายวัชโรทร  ทิมแหง คร ู ผู้ช่วย 
  ๘. นายอรรณพ  บ่อน้อย คร ู ผู้ช่วย 
  ๙. ว่าท่ีร้อยตรีกฤตกร  ยาแก้ว ผู้ช่วยครู ผู้ช่วย 
  ๑๐. นางจุฑารัตน์  ศรีค า ผู้ช่วยครู ผู้ช่วย 
  มีหน้ำที่   
  ๑. รับผิดชอบในการก าหนดแนวทาง วางแผนการจัดกิจกรรมภายในและภายนอกของโรงเรียนร่วมกับ 
      หน่วยงานอื่น 
  ๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
      (กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวนัพอ่ ฯลฯ) 
  ๓. ประชุม วางแผน ป้องกัน แก้ไข พัฒนาการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียนและให้ 
      เกิดประโยชน์กับนักเรียนมากท่ีสุด 
  ๔. จัดท างบประมาณ งาน โครงการ กิจกรรม ของงานกิจการนักเรียน 
  ๕. ด าเนินงานตามปฏิทิน และสรุปผลการด าเนินงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
  ๖. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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 ๖.๘ งำนเครือข่ำยผู้ปกครอง  ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ี คือ 
  ๑. นายแดนชัย  วงค์เวียน ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
  ๒. ครูท่ีปรึกษาทุกห้อง  ผู้ช่วย 
  มีหน้ำที่   
  1. ติดต่อ ประสานงานกับเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
  2. จัดให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียน 
  3. จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนปีละ 2 ครั้ง 
  4. วางแผน ประสานงานกับระบบดูแลนักเรียนของโรงเรียน 
  5. จัดท าระเบียบเกี่ยวกับงานเครือข่ายผู้ปกครอง 
  6. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาต่าง ๆ ในการเรียน 
  7. จัดท าข้อมูลเครือข่ายนักเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์เป็นประโยชน์ในการปกครองนักเรียน 
  8. จัดกิจกรรมร่วมกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์นักเรียนผู้ปกครองอย่างสูงสุด 
  9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   
 ๖.๙ งำนจรำจรในโรงเรียน  ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ี คือ  
  ๑. นายบวงสวง  น้อมเศียร ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
  ๒. นายฉัตรชัย  ทองจรัส ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
  ๓. นายอรรณพ  บ่อน้อย ครู  ผู้ช่วย 
  มีหน้ำที่   
  1. จัดท าข้อมูลผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในโรงเรียน 
  2. รวบรวมข้อมูลนักเรียนท่ีเดินทางมาด้วยรถโดยสาร 
  3. ดูแลการเดินทางมาโรงเรียนท้ังไปและกลับของนักเรียน 
  4. ให้ความรู้ในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องตามกฎจราจร 
  5. จัดระเบียบการใช้ยานพาหนะของนักเรียนและครูบุคลากรในสถานศึกษา 
  6. รณรงค์และอ านวยความสะดวกประสานกับเจ้าหน้าท่ีส านักงานขนส่งจัดท าใบอนุญาตขับขี่ 
      รถจักรยานยนต์และรถยนต์ 
  7. ก ากับดูแลรณรงค์ นักเรียน ครู และบุคลากรให้สวมใส่หมวกนิรภัยและรักษาวินัยจราจร 
  8. ควบคุมการออกนอกบริเวณโรงเรียนของนักเรยีนร่วมกับครูประจ าช้ัน และครูเวรประจ าวัน 
      และครูเวรประจ าวัน 
  9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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 ให้บุคคลท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความรู้ ความสามารถ   
ด้วยความวิริยะอุตสาหะให้บังเกิดผลดีต่อทางราชการ หากพบปัญหาอุปสรรค ให้รายงานผู้บริหารทันที เพื่อหา 
แนวทางแก้ไขโดยเร่งด่วนต่อไป และรายงานผลปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายเมื่อส้ินปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

  ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

   ส่ัง ณ วันท่ี ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

      (นางสาวสุชีลา  อภัยราช) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 


