
 
 
 
 

 
ค ำส่ังโรงเรียนสุรนำรีวิทยำ 

ท่ี  846/2561 
เรื่อง กำรแต่งต้ังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติหน้ำท่ี 

..................................... 
  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 27 (4)  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ พุทธศักรำช 2547 กฎกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วย กำรกระจำยอ ำนำจในสถำนศึกษำ พุทธศักรำช 
2550 เพื่อให้ระบบบริหำรจัดกำรทุกส่วนงำนของโรงเรียนกลุ่มบริหำรต่ำง ๆ ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและ 
มีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรศึกษำ โรงเรียนจึงแต่งต้ังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติหน้ำท่ีและค ำส่ังใด 
ท่ีขัดกับค ำส่ังนี้ ใหย้กเลิกและให้ยึดค ำส่ังนี้ ดังนี้ 

1.  คณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
1 นำยโกศล           พงษ์พำนิช ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุรนำรีวิทยำ ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสุพิชฌำย์       โสแก้ว รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกลุ่มบริหำรงบประมำณ     รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยประเสริฐ       ศรีแสนปำง รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกลุ่มบริหำรท่ัวไป รองประธำนกรรมกำร 
4. นำยไพฑูรย ์ โนนสูงเนิน รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกลุ่มบริหำรวิชำกำร รองประธำนกรรมกำร 
5. นำงจันทนำ ทับสุพรรณ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร กรรมกำร 
6 นำงนิลุบล           สวัสดิผล ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร กรรมกำร 
7. นำงทัศนีย์           ช่ืนยง                  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ กรรมกำร 
8. นำงสำวศิริลักษณ์   สุทธิสงเครำะห์    ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ กรรมกำร 
9. นำงสำวศุภิกำ       ศิริสัจจำพิพัฒน ์ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรท่ัวไป กรรมกำร 
10. นำยสมควร       รอดเริญ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรท่ัวไป กรรมกำร 
11. นำงสุนิศำ         โชติกลำง              ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล              กรรมกำร 
12. นำงพรรณี        วันชัย รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล กรรมกำรและเลขำนุกำร 
13. นำยธีระวุธ        พันธัง ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล              กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

   

หน้าที่  เป็นท่ีปรึกษำผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในกำรก ำหนดนโยบำย วำงแผนงำน ควบคุม ติดตำม ประสำนงำน          
ประเมินผลงำน แก้ไข ปรับปรุง พัฒนำกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
หน้าที่รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 1. ท ำหน้ำท่ีรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกลุ่มบริหำรท่ีได้รับมอบหมำย ช่วยกล่ันกรองและตรวจสอบควำมถูกต้อง
เหมำะสมควำมเรียบร้อยให้เป็นไปตำมแผนของทำงรำชกำรในงำนท่ีได้รับมอบหมำย 
 2. เป็นคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนซึง่ท ำหน้ำท่ีเป็นที่ปรึกษำของผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในกำรก ำหนดนโยบำย  
วำงแผนงำน ควบคุม ติดตำม ประสำนงำน ประเมินผลงำน แก้ไข ปรับปรุง พัฒนำกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพและ 
เกิดประสิทธิผลระหว่ำงผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกับบุคลำกรในกลุ่มบริหำรท่ีได้รับมอบหมำยและกลุ่มบริหำรอื่น 
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 3. วำงแผนกำรด ำเนินงำน ปฏิบัติงำนตำมแผนกำรด ำเนินงำน ควบคุม ดูแล ก ำกับ นิเทศ ติดตำม ประเมินผล    
   แก้ไข ปรับปรุง พัฒนำกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มบริหำรท่ีได้รับมอบหมำยให้มีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผล 
 4. ปฏิบัติหน้ำท่ีผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน กรณีผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนไปรำชกำร หรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำร 
ในวันและเวลำรำชกำรตำมล ำดับ 
 5. เป็นประธำนคณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรท่ีได้รับมอบหมำย 
 6. วินิจฉัย ส่ังกำร และปฏิบัติตำมขอบข่ำยท่ีผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมอบหมำย 
 7. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

หน้าที่ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 
 1. ท ำหน้ำท่ีผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกลุ่มงำนท่ีได้รับมอบหมำย ช่วยรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกลุ่มบริหำรท่ี
สังกัดกล่ันกรองและตรวจสอบควำมถูกต้อง เหมำะสม ควำมเรียบร้อยให้เป็นไปตำมแบบแผนของทำงรำชกำรในงำนท่ี
ได้รับมอบหมำย 
 2. เป็นคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนซึง่ท ำหน้ำท่ีเป็นที่ปรึกษำของผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในกำรก ำหนดนโยบำย   
วำงแผนงำน ควบคุม ติดตำม ประสำนงำน ประเมินผลงำน แก้ไขปรับปรุง พัฒนำกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพและ 
เกิดประสิทธิผล 
 3. ประสำนงำนระหว่ำงรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกลุ่มบริหำรท่ีสังกัดกับบุคลำกรในกลุ่มงำนท่ีได้รับมอบหมำย
กลุ่มบริหำรและกลุ่มงำนอื่น 
 4. ร่วมกับรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกลุ่มบริหำรท่ีสังกัดวำงแผนกำรด ำเนินงำน ปฏิบัติงำนตำมแผนกำร
ด ำเนินงำน ควบคุมดูแล ก ำกับ นิเทศ ติดตำม ประเมินผล แก้ไข ปรับปรุง พัฒนำกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนท่ีได้รับ
มอบหมำยให้มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
 5. ปฏิบัติหน้ำท่ีรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนท่ีสังกัด กรณีท่ีรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนท่ีสังกัดไปรำชกำร หรือไม่
สำมำรถปฏิบัติรำชกำรในวันและเวลำรำชกำรตำมหลักอำวุโสรำชกำร 
 6. สอนในรำยวิชำหรือกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนท่ีได้รบัมอบหมำย 
 7. เป็นรองประธำนหรือเลขำนุกำรคณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรท่ีสังกัด 
 8. ช่วยรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกลุ่มบริหำรท่ีสังกัด วินิจฉัย ส่ังกำร และปฏิบัติตำมขอบข่ำยท่ีโรงเรียน
มอบหมำย 
 9. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นตำมท่ีรับมอบหมำย 

2. งานรักษาราชการแทน 
  1. นำงพรรณี    วันชัย  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  
 2. นำงสุพิชฌำย์   โสแก้ว     รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกลุ่มบริหำรงบประมำณ     
 3. นำยประเสริฐ   ศรีแสนปำง รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกลุ่มบริหำรท่ัวไป 
  4. นำยไพฑูรย ์  โนนสูงเนิน  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
    

หน้าที่  รักษำรำชกำรแทนกรณีผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนไปรำชกำร หรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรในวันและเวลำ   
          รำชกำรโดยเรียงตำมล ำดับ 
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3. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 

 1. นำยโกศล     พงษ์พำนิช      ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงพรรณี     วันชัย           รองประธำนกรรมกำร 
 3. นำงสุพิชฌำย์    โสแก้ว     รองประธำนกรรมกำร 
        4. นำยประเสริฐ   ศรีแสนปำง      รองประธำนกรรมกำร 
           5. นำยไพฑูรย ์  โนนสูงเนิน    รองประธำนกรรมกำร 
 6. นำยสมควร     รอดเริญ     กรรมกำร 
 7. นำงจันทนำ     ทับสุพรรณ    กรรมกำร 
 8. นำงนิลุบล     สวัสดิผล    กรรมกำร 
 9. นำงทัศนีย์     ช่ืนยง     กรรมกำร 
 10. นำงสำวศิริลักษณ์    สุทธิสงเครำะห์    กรรมกำร 
 11. นำงสำวพำชิต    ทวีกุล          กรรมกำร 
 12. นำงสำวณิชำนันท์    พิชญไพโรจน์    กรรมกำร 
 13. นำยศักดำ     เมธำวุฒินันท์    กรรมกำร 
 14. นำงสุรำงค์     พุฒกลำง    กรรมกำร 
 15. นำงวิวำพร  วิชำภรณ์            กรรมกำร 
 16. นำงลดำวัลย์    อูปแก้ว       กรรมกำร 
 17.นำงช่ออัญชัน   เครือศุภมำส    กรรมกำร 
 18. นำงเอื้ออำรี    ภู่ภัทรำงค์    กรรมกำร 
 19. นำงนันทิยำ    คะเชนทร์ชำติ    กรรมกำร 
 20. นำงสำววรรณี    กรรณทิพย์สกุล    กรรมกำร 
 21. นำงอรพิน     ประกำลัง    กรรมกำร 
 22. นำงสุดอนงค์    รองสวัสด์ิ    กรรมกำร 
 23. นำงสำวดำวรุ่ง    ช ำนำญนำค    กรรมกำร 
 24. นำงจรูญศรี    กิติวรรณ    กรรมกำร 
 25. นำงพรทิพย์    โดมขุนทด    กรรมกำร 
 26. นำงกันยำ     สุดสำยเนตร           กรรมกำร 
 27. นำงสำวกนกลักษณ์   รวมภักดี    กรรมกำร 
 28. นำงสุภำวดี    ญำติบ ำรุง    กรรมกำร 
 29. นำงชมพูนุช    ลือนำม     กรรมกำร 
 30. นำงณัฐนันท์    สกุลอรุณเพชร    กรรมกำร 
 31. นำงกฤษณำ    เนำวนนท์    กรรมกำร    
 32. นำงนวลอนงค์    ศรีนำคำ     กรรมกำร 
 33. นำงบุญส่ง     กันทะเขียว    กรรมกำร 
 34. นำงอัญชณำ    ศุภกุลสิริ             กรรมกำร 
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 35. นำยธีระวุธ    พันธัง           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 36. นำงส่องหล้ำ  ตันจินดำประทีป     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 37. นำงสุนิศำ     โชติกลำง    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้าที่    1. ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนในด้ำนต่ำง ๆ ตำมควำมเหมำะสม 
  2. ให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรโรงเรียนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ 
  3. ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นกำรบริหำรโรงเรียนแก่กลุ่มบริหำร/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/งำน/และฝ่ำยต่ำง ๆ 
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กลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
 
 

1.  คณะกรรมการวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำยไพฑูรย์     โนนสูงเนิน รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
นำงจันทนำ    ทับสุพรรณ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
นำงนิลุบล    สวัสดิผล ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

1.1   นำยไพฑูรย์     โนนสูงเนิน ประธำนกรรมกำร 
1.2 นำงจันทนำ    ทับสุพรรณ รองประธำนกรรมกำร 
1.3 นำงนิลุบล    สวัสดิผล รองประธำนกรรมกำร 
1.4 นำงสำวพำชิต    ทวีกุล กรรมกำร 
1.5 นำงสำวณิชำนันท์    พิชญไพโรจน ์ กรรมกำร 
1.6 นำงสุรำงค์    พุฒกลำง กรรมกำร 
1.7 นำงวิวำพร    วิชำภรณ์ กรรมกำร 
1.8 นำยศักดำ เมธำวุฒินันท์ กรรมกำร 
1.9 นำงช่ออัญชัน    เครือศุภมำส กรรมกำร 
1.10 นำงเอื้ออำรี      ภู่ภัทรำงค์ กรรมกำร 
1.11 นำงสำววรรณี    กรรณทิพย์สกุล กรรมกำร 
1.12 นำงนันทิยำ       คะเชนทร์ชำติ กรรมกำร 
1.13 นำงลดำวัลย์   อูปแก้ว กรรมกำร 
1.14 นำงวีณำ    ริงคะนำนนท์ กรรมกำร 
1.15 นำงอรพนิ    ประกำลัง กรรมกำร 
1.16 นำงสุดอนงค์    รองสวัสด์ิ กรรมกำร 
1.17 นำงสำวพิมพ์รติ   พูนพัฒนสกุล กรรมกำร 
1.18 นำยกองทัพ   สักบุตร กรรมกำร 
1.19 นำงสำววำสนำ   เสมำมอญ กรรมกำร 
1.20 นำงจำรุวรรณ   พึ่งพิมำย กรรมกำร 
1.21 นำงสถำพร   มุ่งวัฒนำ กรรมกำร 
1.22 นำงสำวสุดำดวง   เกิดโมฬี กรรมกำร 
1.23 นำยสกล   ดุริยศำสตร์ กรรมกำร 
1.24 นำยธนำชิต   อำภำนุพงศ์ กรรมกำร 
1.25 นำยบำรมี   ศรีธรรมำนุสำร กรรมกำร 
1.26 นำยยุรนันท์   ทรวงทองหลำง กรรมกำร 
1.27 นำงสำวลัดดำ   บูรพำกูล กรรมกำร 
1.28 นำงสำวสมหญิง   ชูช่ืน กรรมกำร 
1.29 นำงจุฑำรัตน์   กระโทกนอก กรรมกำร 
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หน้าที่  1. ส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินงำนบริหำรงำนกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
 2. ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นด้ำนกำรบริหำรงำนกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
 3. เป็นที่ปรึกษำในกำรบริหำรกลุ่มบริหำรวิชำกำรให้ประสบควำมส ำเร็จ  
2.  งานส านักงานวิชาการ  

2.1 นำงนัยนำ    ปรำบริปูตลุง หัวหน้ำ 
2.2 นำงสำวกุมำรีรัตน์   กุมำรสิงห ์ ผู้ช่วย 
2.3 นำงอรสำ     วงษำโคตร ผู้ช่วย 
2.4 นำงสำวภัสสิริฤทัย นิยมกำร เจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำน 
2.5 นำงสำวธัญลักษณ์ แปรโคกสูง เจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำน 
2.6 นำงสำวธัญชนก แก้วอ ำไพ เจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำน 
2.7 นำงสำวปริศนำ ยนจอหอ เจ้ำหน้ำท่ีแม่ข่ำยศูนย์สะเต็มศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 
2.8 นำงสำวปวีณรักษ์ ธิติเจริญโรจน์ เจ้ำหน้ำท่ีโครงกำรนักเรียนทุน พสวท. 
หน้าที่ 1. จัดท ำแผนงำน/โครงกำร กำรเบิกจ่ำยวัสดุ  ครุภัณฑ์และสำรสนเทศของงำนส ำนักงำนกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
 2. จัดระบบงำนสำรบรรณ สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำรให้เป็นไปด้วยควำมรวดเร็ว เรียบร้อยและถูกต้อง   
 3. ติดต่อประสำนงำนกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้หรือหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้งำนกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

   ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย และมีประสิทธิภำพ   
 4. จัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย ด ำเนินงำนเกี่ยวกับพัสดุ จัดหำอุปกรณ์ และบ ำรุงรักษำให้พร้อมใช้งำนอยู่เสมอ 
 5. ลงทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ท่ีส่งมำยังกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
 6. ร่ำง โต้ตอบ และตรวจสอบควำมถูกต้องของหนังสือรำชกำร 
 7. จัดท ำระเบียบกำรจัดเก็บหนังสือรำชกำรตำมระบบงำนสำรบรรณ และรวบรวมสถิติหนังสือรำชกำรทุกปี 
 8. สรุปประเมนิและด ำเนินกำรตำมค ำส่ังรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำรให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ 
 9. ประชำสัมพันธ์และประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
 10. สรุป ประเมินผล และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 11. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 

1.30 นำงอมรรัตน์   สมสันเทียะ กรรมกำร 
1.31 นำงนฤมล   ตรัสวิมำน กรรมกำร 
1.32 นำยบุญเกื้อ   หำทวำยกำร กรรมกำร 
1.33 นำงสุภำภรณ์   ศรีทับทิม กรรมกำร 
1.34 นำงสุดำรัตน์   ตรรกโชติ กรรมกำร 
1.35 นำงศุภำกร     อนุกูล กรรมกำร 
1.36 นำยอภิวุฒิ     มินำลัย กรรมกำร 
1.37 นำยปรัทยำพันธ์   ประสำทกลำง กรรมกำร 
1.38 นำงนัยนำ    ปรำบริปูตลุง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
1.39 นำงสำวกุมำรีรัตน์   กุมำรสิงห ์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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3.   งานแผนงานกลุ่มบริหารวิชาการ 

3.1 นำงสำวกุมำรีรัตน์ กุมำรสิงห ์ หัวหน้ำ 
3.2 นำงอรสำ    วงษำโคตร ผู้ช่วย 
3.3 นำงสำวธัญลักษณ์   สุวรรณกลำง                                                  ผู้ช่วย 
หน้าที่ 1. จัดท ำแผนงำน/โครงกำร กำรเบิกจ่ำยวัสดุ  ครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหำรวิชำกำร   
 2. วำงแผน  ประสำนงำน  ก ำกับติดตำมในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับงำนแผนงำน 
 3. รวบรวมและจัดท ำปฏิทินปฏิบัติงำนของกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
 4. ตรวจสอบและก ำกับติดตำมกำรจัดซื้อ จัดจ้ำงและกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำนของกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
 5. จัดท ำ SAR ของกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

      6. สรุปประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
      7. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 
  4.  งานหลักสูตรและการเรียนการสอน 

4.1 นำงวีณำ ริงคะนำนนท์ หัวหน้ำ 
4.2 นำยไกรศร                ฤทธิญำณ ผู้ช่วย 
4.3 นำยวิเชียร ครัวกลำง ผู้ช่วย 
4.4 นำงสำวณัฏฐำ    สุวัฒนชำติ ผู้ช่วย 
4.5 นำงรุ่งนภำ ขอฟุ้งกลำง ผู้ช่วย 
4.6 นำงสำวณัฐวดี    กูละพัฒน ์ ผู้ช่วย 
4.7 นำงสำววิชุดำ ห่อประภัทรพงศ์ ผู้ช่วย 
4.8 นำงธันยน์ิชำ สุภำพรพิพัฒน ์ ผู้ช่วย 
4.9 นำงชลธิชำ โมรำชำติ ผู้ช่วย 

หน้าที่ 1. จัดท ำแผนงำน/โครงกำร กำรเบิกจ่ำยวัสดุ  ครุภัณฑ์และจัดท ำปฏิทินปฏิบัติงำนของงำน 
 2. จัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ  คู่มือกำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ และประสำนงำนร่วมกับ 

    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระ จัดท ำโครงสร้ำงหลักสูตรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์  เป้ำหมำย  คุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ของหลักสูตรสถำนศึกษำ  และนโยบำยกำรพัฒนำ
ด้ำนกำรศึกษำของรัฐบำล  โดยมีกำรบูรณำกำรเนื้อหำสำระ ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เดียวกันและ
ระหว่ำงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ตำมควำมเหมำะสม           

 3. บริหำรจัดกำรกำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำโดยก ำกับ ติดตำมและนิเทศ ร่วมกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ในกำรน ำหลักสูตรไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยของหลักสูตรสถำนศึกษำ   
4. บริหำรจัดกำรกำรจัดกิจกรรม “ลดเวลำเรียน  เพิ่มเวลำรู้”  

 5. ติดตำม ประเมินผล ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำร่วมกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และจัดท ำ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำในแต่ละปีกำรศึกษำ 

 6. ด ำเนินกำรให้นักเรียนลงทะเบียนรำยวิชำเพิ่มเติม กำรขอเปล่ียนรำยวิชำเพิ่มเติมของนักเรียนใน
สัปดำห์ท่ี 2 ตรวจสอบและติดตำมนักเรียนท่ีมีปัญหำในกำรลงทะเบียน พร้อมท้ังจัดท ำรำยช่ือ
นักเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนวิชำเพิ่มเติมแต่ละรำยวิชำส่งให้งำนทะเบียน      
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5.  งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 5.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

5.1.1 นำงสำวพำชิต     ทวีกุล หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
5.1.2 นำงนันทนำ     มีสัจจ์ รองหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
5.1.3 นำงโสพรรณวดี     เมธำวุฒินันท์ รองหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
5.1.4 นำงอรพนิ     ประกำลัง  
5.1.5 นำงสิริสกุล        สิริชัยตระกูล  
5.1.6 นำงสุชญำ สอนเสริม  
5.1.7 นำงสุมำลี     ศรีสุทธิ์ ทองมี  
5.1.8 นำงบุญส่ง     กันทะเขียว  
5.1.9 นำงสำวกุมำรีรัตน์     กุมำรสิงห์  
5.1.10 นำงณษมำ     นิยมพล  

 7. ประสำนกับงำนทะเบียนตรวจสอบจ ำนวนหน่วยกำรเรียนของนักเรียนให้ครบก่อนจบกำรศึกษำ 
 8. ประสำนงำนกำรเทียบโอนควำมรู้ ทักษะ ประสบกำรณ์ และผลกำรเรียนจำกสถำนศึกษำอื่น  

   สถำนประกอบกำรและอื่นๆ ตำมแนวทำงท่ีกระทรวงศึกษำก ำหนดร่วมกับงำนทะเบียน งำนวัดและ    
   ประเมินผล 

 9. จัดท ำตำรำงเรียน ตำรำงสอน และตำรำงกำรใช้ห้อง ร่วมกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระฯ 
 10. ส่งเสริมผู้สอนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และกำรใช้ส่ือเทคโนโลยีกำรเรียน          

    กำรสอน  ทันสมัย กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพิ่มพูนศักยภำพผู้เรียน และยกระดับคุณภำพ 
    กำรศึกษำ                 

 11. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมอำเซียนเพื่อพัฒนำผู้เรียนสู่กำรเป็นประชำคมอำเซียน 
 12. ประสำนงำน ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอกในกำรรวบรวมและเผยแพร 

  ผลงำนทำงวิชำกำร  ด้ำนกำรเรียนกำรสอนท่ีประโยชน์ต่อกำรศึกษำ                    
 13. รวบรวมรำยช่ือวิทยำกร/ ปรำชญ์ท้องถิ่น/ แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เพื่อเป็นข้อมูลในกำรวำงแผน 

     พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเกี่ยวกับหลักสูตรท้องถิ่น             
 14. ประสำนงำนกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระฯ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ในกำรเตรียม 

     ควำมพร้อมส่งนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน          
 15. เป็นคณะกรรมกำรงำนนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 16. ประสำนงำนกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ในกำรเลือกแบบเรียนส ำหรับกำรเรียนกำรสอน 
 17. ประสำนงำนกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ในกำรน ำเข้ำ   คัดเลือก  จัดท ำต้นฉบับ  จัดข้อสอบ          

     ในกำรจัดท ำคลังข้อสอบและข้อสอบมำตรฐำนส ำหรับกำรสอบกลำงภำคและปลำยภำคเรียน 
18. รำยงำนกำรเข้ำเรียนของนักเรียนทุกห้องทุกวนั 

 19. สรุป ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 20. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 
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5.1.11 นำงสำวสุจินดำ     ธงสันเทียะ  
5.1.12 นำงวัลภำ     ศิริมำนนท์  
5.1.13 นำงณวิสำร์     จตุกุลพิพัฒน์  
5.1.14 นำงสำวกัญญำรัตน์     จ๋ิวนอก  
5.1.15 นำงปำณิสรำ     ภวณัฐกุลธร  
5.1.16 นำงสำวบุษยำ     ปักกำระนัง  
5.1.17 นำงสำวศศิธร     นีรนำรถเบญจ  
5.1.18 นำงสำวณัฐวดี    กูละพัฒน ์  
5.1.19 นำงสำวสุดำพร    มะยุระรัก  
5.1.20 นำยครรชิต    พิมใจ  
5.1.21 นำงสำวอำรียำ   ยิ้มสิน  
5.1.22 นำงรัชนีวรรณ   ฐำนะวัน  
5.1.23 นำงสำวทศพรชนก   สะเทินรัมย์  
5.1.24 นำงสำวศิริญญำ   ศรีสงครำม  

 5.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
5.2.1 นำงสุรำงค์     พุฒกลำง หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
5.2.2 นำยสกล      ดุริยศำสตร์ รองหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
5.2.3 นำงนำรีรัตน ์      ฟักสมบูรณ์ รองหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
5.2.4 นำงรัธนำฏ      กมลกลำง รองหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
5.2.5 นำงจันทนำ    ทับสุพรรณ  
5.2.6 นำงวีณำ    ริงคะนำนนท์  
5.2.7 นำงสุมนำ    ปำนสีทำ   
5.2.8 นำงสำวลัดดำ     บูรพำกูล  
5.2.9 นำงอัญชลี       กฤษณะสุวรรณ  
5.2.10 นำยบำรมี      ศรีธรรมำนุสำร   
5.2.11 นำงสุนิศำ      โชติกลำง  
5.2.12 นำงศุภำกร     อนุกูล  
5.2.13 นำงอัมพิกำ       ฟ้ำคุ้ม  
5.2.14 นำงจุฑำมำศ      เกษตรเวทิน   
5.2.15 นำงสำวกนกลักษณ์       รวมภักดี  
5.2.16 นำงสำวจิรวรรณ      แสงสิลำ   
5.2.17 นำงสุภิน      ผิวสำ           
5.2.18 นำงสำวสมหญิง     ชูช่ืน  
5.2.19 นำงสุธินีย์       สุวรรณธำดำ  
5.2.20 นำงชันม์จิรำ       ก่อสกุล  
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5.2.21 นำยกำนต์        นำครังสรรค์  
5.2.22 นำงนัยนำ      ปรำบริปูตลุง  
5.2.23 นำงภำรวี       พูนแก้ว  
5.2.24 นำงสำวบุญฐกำญจน์      บุญเคน  
5.2.25 นำงปุณณ์ปวีย์       กอร์ปกุลหิรัญ  
5.2.26 นำยธนวัฒน์       พิมพ์โคตร  
5.2.27 นำยยุรนันท์     ทรวงทองหลำง  
5.2.28 นำงสุภำภรณ์      ศรีทับทิม  
5.2.29 นำงชุติมณฑน์    ภัทรวรำนนท์  
5.2.30 นำงสำวปำริฉัตร     จูงกลำง  
5.2.31 นำงสำวกีรติกำ    มีสุข  
5.2.32 นำยปุณยวีร์    กำรบรรจง  
5.2.33 นำงสำวเกวลีนทร์    ท่วมกลำง  
5.2.34 นำงสำวณัฏฐำ    สุวัฒนชำติ  
5.2.35 ว่ำท่ีร้อยตรีธีรพงษ์    สิงห์สกล  
5.2.36 นำยปรัทยำพันธ์ ประสำทกลำง  
5.2.37 นำงสำวกมลรัตน์ บุญซ้อน  
5.2.38 นำงสำวพนมพร   รักษำภักดี  
5.2.39 นำงสำวน้ ำเพชร   วัชรมำลีกูล  
5.2.40 นำงสำวพุทธริธร   บูรณสถิตวงศ์  
5.2.41 นำงชลธิชำ โมรำชำติ  
5.2.42 นำงสำวกัญญำ   มำนอก เจ้ำหน้ำท่ีประจ ำห้องปฏิบัติกำร 

    5.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
5.3.1 นำงสำวณิชำนันท์    พิชญไพโรจน ์ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
5.3.2 นำงธิติยำ        ผดุงสุนทร รองหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
5.3.3 นำงหทัยทัด      ชวำลำ รองหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
5.3.4 นำงฉัตรสุดำ      เกิดกรุง รองหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
5.3.5 นำงนิลุบล       สวัสดิผล  
5.3.6 นำงทัศนีย์       ช่ืนยง  
5.3.7 นำงวิไลมำลย์       คุ้มกลำง  
5.3.8 นำงชมพูนุช      ลือนำม  
5.3.9 นำงสำวณ กุลกำนต์    กีรติชัยฤทธิ์นำรำ  
5.3.10 นำยอัฒฐำกร      อโหสิประชำ  
5.3.11 นำงสำวอัจฉรำ     ดลประสิทธิ์  
5.3.12 นำงสมฤดี      อุดมรัตน์  
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5.3.13 นำงมนัส          ขันธสมบัติ  
5.3.14 นำงสำวพิมพ์รติ    พูนพัฒนสกุล  
5.3.15 นำยธนำทิตย์     แผนวิชิต  
5.3.16 นำยบุญเกื้อ        หำทวำยกำร  
5.3.17 นำยศุกภชัย        นนท์ภำยวัน  
5.3.18 นำยกองทัพ        สักบุตร  
5.3.19 นำยธีระวุธ       พันธัง  
5.3.20 นำงสุนีย์          พลอยด ำ  
5.3.21 นำงสำววณิดำ     รัศม ี  
5.3.22 นำยธนำชิต       อำภำนุพงศ์  
5.3.23 นำงธิดำภรณ์      วรรณโชติ  
5.3.24 นำงลักษณ์นำรำ     ตะลำโส  
5.3.25 นำงอัญชณำ      ศุภกุลสิริ  
5.3.26 นำงสำวชมพูเนกข์    สุริยะสกุลวงษ์  
5.3.27 นำงอรสำ     วงษำโคตร  
5.3.28 นำยสดใส    ศรีกุตำ  
5.3.29 นำงสำวกัญชญำณิศร์   วิบูลย์ธนังกุล  
5.3.30 นำงประณยำ   ฐำวิรัตน์  
5.3.31 นำงสำวสุทธสินี   จันภักดี  
5.3.32 นำยฉัตรชัย รอดแก้ว  
5.3.33 นำงสำวสำวิตรี ธนสำรพูนสุข  

 

5.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
5.4.1 นำงวิวำพร      วิชำภรณ์ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
5.4.2 นำงสำวอรณี     กำระเกตุ รองหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
5.4.3 นำงนฤมล     ตรัสวิมำน รองหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
5.4.4 นำยวิเชียร     ครัวกลำง รองหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
5.4.5 นำงวรรณำ     แผ่นทอง  
5.4.6 นำงสถำพร     มุ่งวัฒนำ  
5.4.7 นำงอมรรัตน์     สมสันเทียะ  
5.4.8 นำงสุกัญญำ     โพนยงค์  
5.4.9 นำงรุ่งนภำ     ทองบุญมำ  
5.4.10 นำงวิยะดำ     ลมสูงเนิน  
5.4.11 นำงสำวอังคำรัตน์     ชมสันเทียะ  
5.4.12 นำยไกรศร     ฤทธิญำณ  
5.4.13 นำงจำรุวรรณ     พึ่งพิมำย  
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5.4.14 นำงกุลธิดำ     จรูญฉำย  
5.4.15 นำงสำวภรภัทร     พลำทิพย์  
5.4.16 นำงรุ่งนภำ     ขอฟุ้งกลำง  
5.4.17 นำงพรทิพย์     เกตุแก้ว  
5.4.18 นำงสำวอังศุมำริน    พรมสันเทียะ  
5.4.19 นำงสำวนงพงำ     ทองวิเศษ  
5.4.20 นำงสำวนิภำ    หงุ่ยกระโทก  
5.4.21 นำงสำวณัฏยำภรณ์    แสนรัมย์  
5.4.22 นำงพิกุล    รักชอบ  
5.4.23 นำยกัมปนำท    นพคุณ  
5.4.24 นำงสำวกุลนำถ   วรัชชัยกำร  
5.4.25 นำยปรเมษฐ   นำมไพร  
5.4.26 นำงสำวศลิษำ   กังศรำนนท์  

    5.5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
5.5.1 นำงลดำวัลย์       อูปแก้ว หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
5.5.2 นำงเยำวลักษณ์      วำระรังสี รองหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
5.5.3 นำงสุดใจ         กัลยำณหริต รองหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
5.5.4 นำงชนนิกำนต์      ทองค ำ รองหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
5.5.5 นำงสุกัญญำ   ก ำเนิดจอก รองหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
5.5.6 นำงสุดำรัตน์        ตรรกโชติ  
5.5.7 นำงสำวสุดำดวง       เกิดโมฬี  
5.5.8 นำงจรูญศรี      กิติวรรณ  
5.5.9 นำงสำววำสนำ       เสมำมอญ    
5.5.10 นำงนวลอนงค์     ศรีนำคำ  
5.5.11 นำงสำวดำวรุ่ง ช ำนำญนำค  
5.5.12 นำงจุฑำรัตน์        กระโทกนอก  
5.5.13 นำงสำวฉันทนำ       คงวิชำ  
5.5.14 นำงสำววณัฐฐำ หงษ์อินทร ์  
5.5.15 นำงนิชำภำ      กีรติเกริกไกร  
5.5.16 นำงสำวสมส่วน       สมสะอำด  
5.5.17 นำงสำวดวงทิพย์ฉัตรทอง   วิริยะจำรุ  
5.5.18 นำงสำวพิมพ์พิชชำ     พลทองจันทึก  
5.5.19 นำยธรรมวัฒน์       พฤกษำชีพ  
5.5.20 นำงสำวชนม์นิภำ    อุสำหะจิตต์  
5.5.21 นำงอุไรวรรณ     สว่ำงงำม  
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5.5.22 นำงบงกช     สุวรรณเบญจกุล  
5.5.23 นำงสมจิตร์     หำญสูงเนิน  
5.5.24 นำงสำวสุวิมล     แสงทอง  
5.5.25 นำงสำวธัญลักษณ์    สุวรรณกลำง  
5.5.26 นำงสำวสุภำภรณ์    ลือกระโทก  
5.5.27 นำงสำวอรวรรณ    เทียนธวัชกุล  
5.5.28 นำงสำวภัทรพร    ภักดีแก้ว  
5.5.29 นำงสำวสุชำดำ   ชัยรัตน์  
5.5.30 นำยชำญณรงค์    เอกนลินสุนทร  
5.5.31 นำยไกรพล   แก้วกัน  
5.5.32 นำงสำวจริยำ แสงเพ็ชร  
5.5.33 นำงสำวพิมพ์ชนก   พรหมศร  
5.5.34 นำงสำวสุทิษำ แพเกำะ  
5.5.35 นำงวงศิร ิ หวังเหนี่ยวกลำง  
5.5.36 นำงสำวแสงดำว พรหมสุรำงค์ ผู้ประสำนงำนโครงกำร English Program 
5.5.37 นำงสำวผุสนีย์ กอบสันเทียะ เจ้ำหน้ำท่ีวิเทศสัมพันธ์ 
5.5.38 Mr.Thomas Pakorn Doswald  ผู้ประสำนงำนครูชำวต่ำงชำติ โครงกำรสอนเสริมฯ 
5.5.39 Ms.Andrea Gay Duay  โครงกำรสอนเสริมฯ 
5.5.40 Mr.Cael Anthony Plunkett  โครงกำรสอนเสริมฯ 
5.5.41 Mr.Karl Rodger Anstee  โครงกำรสอนเสริมฯ 
5.5.42 Mr.David Michard Wilson  โครงกำรสอนเสริมฯ 
5.5.43 Mr.Colin Richard Mutty  โครงกำรสอนเสริมฯ (มศว.) 
5.5.44 Mr.Robert M.Contreras 

Rochin 
 โครงกำรสอนเสริมฯ (มศว.) 

5.5.45 Mr.Lynwood De Hoedt  โครงกำรสอนเสริมฯ (มศว.) 
5.5.46 Mrs.Mu Yar Kyaw  โครงกำรสอนเสริมฯ (ภำษำพม่ำ) 
5.5.47 Mr.Jared Rodriguez 

Maglasang 
 โครงกำร English Program 

5.5.48 Ms.Sapna Prashad  โครงกำร English Program 
5.5.49 Mr.Patrick Cagalawan  โครงกำร English Program 
5.5.50 Ms.Micaela Villon Discipulo  โครงกำร English Program 
5.5.51 Ms.Maria Josefa Anonuevo 

Rivamonte 
 โครงกำร English Program 

5.5.52 Mr.Anon Chaechai  โครงกำร English Program 
5.5.53 Mr.Lord Hinaloc Aparri  โครงกำร Education Hub 
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5.5.54 Mr.John Paul Hottinger  โครงกำร Education Hub 
5.5.55 Miss Ruby Gonmie L.  โครงกำร Education Hub 
5.5.56 Ms.Qiao Yan  ภำษำต่ำงประเทศท่ี 2 (จีน) 
5.5.57 Ms.Lee Mi Sook  ภำษำต่ำงประเทศท่ี 2 (เกำหลี) 
5.5.58 Mr.Paul Rensonnet  วิทยำกร (ฝรั่งเศส) 
5.5.59 Ms.Makiko Hachisuka  ผู้เช่ียวชำญภำษำญี่ปุ่น 

5.6  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 
5.6.1 นำยศักดำ      เมธำวุฒินันท์ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
5.6.2 นำยช ำนิ      จันทร์โพธิ์ รองหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
5.6.3 นำงณัฐนันท์      สกุลอรุณเพชร  
5.6.4 นำยสมบัติ      บุญประเสริฐ  
5.6.5 นำงสุดำ      เทียมเกรียงไกร  
5.6.6 จ.ส.ต.ธนกฤต      ชัยภัทรจินดำ  
5.6.7 นำงนงลักษณ์    ธีระวฒันำนนท์  
5.6.8 นำงสำวดวงใจ    ปรำบงูเหลือม  
5.6.9 นำยวันเฉลิม    พลศรี  
5.6.10 นำยเจษฎำ ปำปะกัง  
5.6.11 นำยสุชำติ   ดุสิตำ  
5.6.12 นำงสำวดวงกมล คุณสำ ครูอัตรำจ้ำง 

5.7  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.7.1 นำงช่ออัญชัน     เครือศุภมำส หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
5.7.2 นำงสำวนำฎอนงค์      ประพิณ รองหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
5.7.3  นำงกันยำ      สุดสำยเนตร  
5.7.4 นำยวุฒิไกร     กิขุนทด  
5.7.5 นำงพรทิพย์      โดมขุนทด  
5.7.6 นำยวัชระ      สุวรรณะ  
5.7.7 นำยมรกต       หงษ์อินทร ์  
5.7.8 นำงสุภำวดี      ญำติบ ำรุง  
5.7.9 นำงรักตำภำ      จิตหนักแน่น  
5.7.10 นำงรัตติมำ      พำนิช  
5.7.11 นำยอภิวุฒิ     มินำลัย  
5.7.12 นำงสำวพนิตนำฏ    รติวรพงศ์  
5.7.13 นำยณัฎฐกิจจำ   อัครภำคินพงศ์  
5.7.14 นำยภำกร   เทียนทิพย์กำรุณย์  
5.7.15 นำงสำวกันทิมำ โฮมเซำว์  



– 15 –  
 
5.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประเภทธุรกิจ 

5.8.1 นำงเอื้ออำรี      ภู่ภัทรำงค์ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
5.8.2 นำงปิญญำ     จ ำปำมูล รองหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
5.8.3  นำยสมควร    รอดเริญ  
5.8.4 นำงอภิรดี     จงเอื้อกลำง  
5.8.5 นำงดวงใจ       แสงทอง  
5.8.6 นำงพรรณพนัช     รอดเริญ  
5.8.7 นำงจันทณี      พหุลรัต  
5.8.8 นำงอุบลพรรณ      โชติกลำง  
5.8.9 นำงสำวศิริลักษณ์     สุทธิสงเครำะห์  
5.8.10 นำงส ำอำงค์     แสงอรุณ  
5.8.11 นำงจิตรำ     ควำมเพียร  
5.8.12 นำงภำวิณี     คูณสุข  
5.8.13 นำยชัยทัต    พินิจวชิรพงศ์  
5.8.14 นำงสำวชยำพร   น่วมนวล  
5.8.15 ว่ำท่ีร้อยตรีหญิงมลฤดี ดำไธสงค์  
5.8.16 นำงกันยำรัตน์   ผกำพวง  

 

    5.9 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ประเภทคหกรรม 
5.9.1 นำงสำววรรณี      กรรณทิพย์สกุล หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
5.9.2 นำงสุนที       อุทัยเลิศ รองหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
5.9.3  นำงสำวภำณี      รู้วิชำ  
5.9.4 นำงบุปผำ      โสระวงค์  
5.9.5 นำงบุษกร     ยุมิมัย  
5.9.6 นำยสุชำติ     ช่ืนจัตุรัส  
5.9.7 นำงสุวรินทร์    ภูพิริยะวงศ์  
5.9.8 นำงสำวกำญจน์เกล้ำ   แฉล้มไธสง  

 

  5.10 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ประเภทคอมพิวเตอร์ 
5.10.1 นำงนันทิยำ       คะเชนทร์ชำติ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้   
5.10.2 นำงสำวณัฐธยำน์    เข็มสันเทียะ รองหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
5.10.3  นำงสำววิชุดำ      ห่อประภัทร์พงศ์ รองหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
5.10.4 สิบเอกหญิงกำญจนำ    โยธำยุทธ  
5.10.5 นำงสำวศิริลักษณ์      เศรษฐชัย  
5.10.6 นำงสำวสุวรรณี     จงเจริญวิไล  
5.10.7 นำยภัทร     ภู่ศิริ  
5.10.8 นำยวรเดช     ทุมมะชำติ  
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5.10.9 นำงธันยน์ิชำ     สุภำพรพิพัฒน ์  
5.10.10 นำยนิติรัฐ ยุมิมัย  

 

 

หน้าที่ 1. จัดท ำแผนงำน/โครงกำร กำรเบิกจ่ำยวัสดุ  ครุภัณฑ์และจัดท ำปฏิทินของกลุ่มสำระฯ 
 2. จัดท ำโครงสร้ำงหลักสูตรและพัฒนำหลักสูตรของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ในรำยวิชำพื้นฐำนและ รำยวิชำ

เพิ่มเติมตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 3. วำงแผนกำรจัดอัตรำก ำลังในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ให้เหมำะสมสอดคล้องกับโครงสร้ำงหลักสูตรรำยวิชำและ

ตรงตำมสำขำวิชำ 
 4. ประสำนงำนกับงำนหลักสูตร งำนกำรเรียนกำรสอน ในกำรจัดท ำตำรำงเรียน ตำรำงสอน และสถำนท่ีใช้

สอน 
 5. ดูแลกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดกำรสอนของครู  กำรจัดสอนแทนในกรณีท่ีครูไปรำชกำรหรือลำ  รวมทั้ง

พิจำรณำแบบเรียนส ำหรับใช้ในกำรเรียนกำรสอน 
 6. พัฒนำและสนับสนุนกระบวนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ส่งเสริมครูจัดท ำ และใช้ส่ือ

เทคโนโลยีท่ีสอดคล้อง ทันสมัย เหมำะสมกับกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 7. นิเทศติดตำม ให้ค ำแนะน ำครู เกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรพัฒนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้

และกำรน ำแผนจัดกำรเรียนรู้สู่ช้ันเรียน 
 8. ส่งเสริมสนับสนุนครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สร้ำงและพัฒนำเครื่องมือกำรวัดผลประเมินผหลำกหลำยมีกำร

ประเมินผลตำมสภำพจริง พร้อมท้ังก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ของนกัเรียนให้
สอดคล้องครอบคลุมและเป็นไปตำมมำตรฐำนตัวช้ีวัดหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนพุทธศักรำช 
2551 และหลักสูตรสถำนศึกษำ     

 9. ก ำหนดให้มีกำรนิเทศภำยในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เพื่อแลกเปล่ียนประสบกำรณ์และพัฒนำคุณภำพกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพ 

 10. ส่งเสริมและก ำหนดให้มีกำรจัดท ำวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหำและพัฒนำกระบวนกำรจัดกำร   
     เรียนรู้ในช้ันเรียน     
11. ส่งเสริมและพัฒนำครูและนักเรียนให้มีควำมสำมำรถในกำรประกวดแข่งขันกิจกรรมต่ำงๆ ท้ัง   
     ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ          

 12. รวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ปัญหำและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูในกลุ่มสำระกำร 
     เรียนรู้เพื่อวำงแผนปรับปรุง พัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ และหลักสูตรรำยวิชำในภำคเรียน   
     ต่อไป   

 13. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของครู และผลกำรบริหำรหลักสูตรของ 
     กลุ่มวิชำโดยเน้นผลท่ีบังเกิดกับผู้เรียน ต่อคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร งำนวิชำกำร   
     สถำนศึกษำและผู้ท่ี เกี่ยวข้อง 

 14. จัดท ำตำรำงเรียน ตำรำงสอน และตำรำงกำรใช้ห้อง ร่วมกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระฯ 
 15. สรุป ประเมินผล และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 16. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 
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6. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

6.1 นำงอรพนิ     ประกำลัง หัวหน้ำงำนกิจกรรมพฒันำผู้เรียน 
6.2 นำงสมจิตร์     หำญสูงเนิน รองหัวหน้ำงำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
6.3 นำงสำวชนนิกำนต์      ชมช่ืนดี รองหัวหน้ำงำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน                
6.4 นำงรัตติมำ                   พำนิช ผู้ช่วย (หัวหน้ำกิจกรรมชมรม) 
6.5 นำงสำวนิภำ    หงุ่ยกระโทก ผู้ช่วย (ผู้ช่วยหัวหน้ำกิจกรรมชมรม) 
6.6 นำยไกรพล แก้วกัน ผู้ช่วย (ผู้ช่วยหัวหน้ำกิจกรรมชมรม) 
6.7 ครูท่ีปรึกษำกิจกรรมชมรม ผู้ช่วย      
6.8 นำงสำวฉันทนำ คงวิชำ หัวหน้ำกิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 
6.9 นำงสำวสุวิมล     แสงทอง ผู้ช่วย (ผู้ช่วยหัวหน้ำกิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์) 
6.10 นำยภำกร   เทียนทิพย์กำรุณย์ ผู้ช่วย (ผู้ช่วยหัวหน้ำกิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์) 
6.11 ครูประจ ำช้ัน  ผู้ช่วย 
6.12 นำงนันทนำ            มีสัจจ์ ผู้ช่วย (หัวหน้ำกิจกรรมเนตรนำรี)       
6.13 นำงสำวชนม์นิภำ      อุสำหะจิตต์ ผู้ช่วย (หัวหน้ำเนตรนำรี ระดับช้ัน ม.1)       
6.14 นำงอรสำ   วงษำโคตร ผู้ช่วย (หัวหน้ำเนตรนำรี ระดับช้ัน ม.2)       
6.15 นำงสำวสุชำดำ   ชัยรัตน์ ผู้ช่วย (หัวหน้ำเนตรนำรี ระดับช้ัน ม.3)       
6.16 นำงสำวสุจินดำ ธงสันเทียะ ผู้ช่วย (หัวหน้ำกิจกรรมยุวกำชำด)       
6.17 นำงศุภำกร อนุกูล ผู้ช่วย (หัวหน้ำยุวกำชำด ระดับช้ัน ม.1)       
6.18 นำงสุนีย์        พลอยด ำ ผู้ช่วย (หัวหน้ำยุวกำชำด ระดับช้ัน ม.2)       
6.19 นำงสำวศศิธร  นีรนำถเบญจ       ผู้ช่วย (หัวหน้ำยุวกำชำด ระดับช้ัน ม.3)       
6.20 นำงสำวกัญญำรัตน์     จ๋ิวนอก หัวหน้ำกิจกรรมผู้บ ำเพ็ญประโยชน์     
6.21 นำงภำรวี       พูนแก้ว ผู้ช่วย (หัวหน้ำบ ำเพ็ญประโยชน์ ระดับช้ัน ม.1)       
6.22 นำงสำวสมส่วน       สมสะอำด ผู้ช่วย (หัวหน้ำบ ำเพ็ญประโยชน์ ระดับช้ัน ม.2)       
6.23 นำงสำวณัฐธยำน์    เข็มสันเทียะ ผู้ช่วย (หัวหน้ำบ ำเพ็ญประโยชน์ ระดับช้ัน ม.3)       

 

หน้าที่ 1.จัดท ำแผนงำน/โครงกำร กำรเบิกจ่ำยวัสดุ  ครุภัณฑ์ และจัดท ำปฏิทินปฏิบัติงำนของกลุ่มงำน 
 2. วำงแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนตำมโครงกำรสร้ำงหลักสูตรร่วมกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

    ให้สอดคล้องกับควำมสนใจ ควำมถนัด ของผู้เรียน   
 3. ส่งเสริมครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับควำมถนัดและควำมสนใจของผู้เรียน และกำรน ำ 

   ภูมิปัญญำท้องถิ่นหรือเครือข่ำยผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรเรียน        
   กำรสอนอย่ำงเหมำะสม 

 4. จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ค่ำนิยมท่ีดีงำม มีคุณลักษณะท่ี 
   พึงประสงค์ มีระเบียบวินัย มีควำมรับผิดชอบ มีจิตสำธำรณะ มีกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง 
   สำมำรถแก้ปัญหำและเผชิญกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบันได้ 

 5. นิเทศ  ติดตำม  และประสำนงำนกับคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  และ   
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7. งานแนะแนว 

 

หน้าที่ 1. จัดท ำแผนงำน/โครงกำร กำรเบิกจ่ำยวัสดุ  ครุภัณฑ์ และจัดท ำปฏิทินปฏิบัติงำนตลอดปี 
 2. จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ส่ือ นวัตกรรม กำรวัดประเมินผลกำรเรียนรู้ ในรำยวิชำแนะแนว  

   ทุกระดับช้ันและด ำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยเน้นกำรศึกษำผู้เรียน  
   เป็นรำยบุคคล   

 3. จัดระบบกำรแนะแนวและให้บริกำรแนะแนวในภำพรวมและเฉพำะกรณี อย่ำงต่อเนื่อง 
 4. ประสำนงำนกับหน่วยงำนหรอืสถำนศึกษำภำยนอกเพื่อจัดกิจกรรมสอนเสริมให้กับนักเรียน  

   ในระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 และบริกำรด้ำนศึกษำต่อหรือ  
   กำรประกอบอำชีพ 

 5. สรุปและรำยงำนผลกำรศึกษำต่อของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 และมัธยมศึกษำปีท่ี 6 
 6. สรุปประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 7. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

8. งานทะเบียน 
8.1 นำงสำวพิมพ์รติ    พูนพัฒนสกุล หัวหน้ำ 
8.2 นำงวัลภำ   ศิริมำนนท์ ผู้ช่วย 
8.3 นำงสำวศศิธร     นีรนำรถเบญจ ผู้ช่วย 
8.4 นำงสำวสุภำภรณ์    ลือกระโทก ผู้ช่วย 
8.5 นำยฉัตรชัย   รอดแก้ว ผู้ช่วย 
8.6 นำงธันยน์ิชำ     สุภำพรพิพัฒน ์ ผู้ช่วย 
8.7 นำยศรธนู      สวำสนำ ผู้ช่วย 
8.8 นำงมีนำ      จันทร์ศิริสุข    ผู้ช่วย 

 
 
 

   ครูผู้สอนในกำรจัดกิจกรรมกำรสอน  กิจกรรมชมรม  เนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ และ   
   กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ ให้เหมำะสมมีประสิทธิภำพ 

 6. จัดท ำทะเบียนข้อมูลเอกสำรของกิจกรรม 
 7. รวบรวมผลกำรจัดกิจกรรม  ประเมินผลกำรจัดกิจกรรม รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 8. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

7.1 นำงสุดอนงค์     รองสวัสด์ิ หัวหน้ำ 
7.2 นำงอรพนัธ์     แคกระโทก ผู้ช่วย 
7.3 นำงกฤษณำ     เนำวนนท์ ผู้ช่วย 
7.4 นำงวรวรรณ     ด ำนิล ผู้ช่วย 
7.5 นำงวำสนำ   ฤทธิสิทธิ์ ผู้ช่วย 
7.6 นำงสำวรดำรัตน์   ยุมิมัย ผู้ช่วย 
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หน้าที่ 1. จัดท ำแผนงำน/โครงกำร กำรเบิกจ่ำยพัสดุ  ครุภัณฑ์ และจัดท ำปฏิทินปฏิบัติงำนตลอดปี 
 2. จัดท ำข้อมูลระเบียบประวัตินักเรียน (โปรแกรม  Freshy, Studen 51 , Secondary56) 
 3. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรลำออก / เข้ำใหม่ / แขวนลอย / พักกำรเรียน / เรียนซ้ ำ / จบกำรศึกษำ 
 4. จัดท ำกำรเล่ือนช้ันเรียนนักเรียนในโปรแกรม Secondary56  ตำมข้อมูลท่ีได้จำกกรรมกำรจัด 

   ช้ันเรียน , ปรับค ำน ำหน้ำ            
 5. ท ำใบรำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 – 6 ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
 6. สรุปจ ำนวนนักเรียน (10 มิ.ย.,10 พ.ย.) และสรุปข้อมูลกำรลำออก / เข้ำใหม่ / แขวนลอย /  

   พักกำรเรียน / เรียนซ้ ำ / จบกำรศึกษำ              
 7. ด ำเนินกำรท ำบัตรประจ ำตัวนักเรียนมัธยมศึกษำปีท่ี 1 และมัธยมศึกษำปีท่ี 4 นักเรียนเข้ำใหม่และ   

   นักเรียนท่ียื่นค ำร้องขอบัตรใหม่           
 8. ด ำเนินกำรจัดท ำเล่มทะเบียนนักเรียน  ควบคุมดูแลกำรจัดท ำให้ถูกต้องสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน 
 9. ด ำเนินกำรออกเอกสำร/แก้ไขข้อมูลตำมค ำร้องของนักเรียน   

10. ตรวจสอบวุฒิกำรศึกษำและท ำหนังสือตอบกลับผลกำรตรวจสอบไปยังหน่วยงำนท่ีส่งมำตรวจ 
 11. ตรวจสอบข้อมูลนักเรียน ข้อมูลโครงสร้ำงกำรศึกษำ ข้อมูลผลกำรเรียน สรุปจ ำนวนนักเรียนท่ี 

     คำดว่ำจะไม่จบติดตำมนักเรียน และเชิญผู้ปกครองประชุม      
 12. ตรวจสอบกำรจบกำรศึกษำของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 และ ปีท่ี 6 ตำมระเบียบกระทรวง 
 13. จัดท ำเอกสำรกำรศึกษำ ปพ 1 ,ปพ 2 ,ปพ 3 , ปพ 6 , ปพ 7, Transcripts และเอกสำรอื่น ๆ     

     ตำมรูปแบบท่ีก ำหนดตำมค ำร้องของนักเรียนตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร 
 14. จัดท ำเอกสำรส่งตัวนักเรียนย้ำยออกไปศึกษำท่ีอื่นและขอข้อมูลรำยวิชำ (ปพ.9) จำกงำนวัดผล 

     ประเมินผลและเทียบโอนกำรศึกษำ              
 15. จัดพิธีมอบใบประกำศนียบัตรแก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ท่ีจบกำรศึกษำ 
 16. แจกเอกสำรจบกำรศึกษำนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 และ ปีท่ี 6 
 17. จัดระบบกำรเก็บรักษำเอกสำร หลักฐำนต่ำง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน รวมถึงกำรจ ำหน่ำยเอกสำรต่ำง ๆ 
 18. ควบคุมกำรออกเอกสำรตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร และกำรให้บริกำร 
 19. ประสำนงำน / ให้ควำมร่วมมือกับงำนวัดผล  ประเมินผลและเทียบโอนกำรศึกษำ งำนอื่น ๆ ใน   

     โรงเรียนและหน่วยงำนอื่น ๆ นอกโรงเรียน 
 20. สรุปประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 21. ร่วมมือกับงำนวัดผล  ประเมินผลและเทียบโอนกำรศึกษำในกำรจัดท ำฐำนข้อมูลส่งส ำนักงำน 

     เขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 31 (งำนศูนย์ GPA โรงเรียน)                  
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9. งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนการศึกษา 

 

หน้าที่ 1. จัดท ำแผนงำน/โครงกำร กำรเบิกจ่ำยพัสดุ  ครุภัณฑ์ และจัดท ำปฏิทินปฏิบัติงำนตลอดปี 
 2. จัดท ำเครื่องมือและวิธีกำรวัดผล  ประเมินผลกำรเรียนของรำยวิชำในแต่ละกลุ่มสำระ  

    กำรเรียนรู้ 
 3. เทียบโอนผลกำรเรียนนักเรียน (ย้ำยระหว่ำงปี / ไปต่ำงประเทศ) 
 4. ลงทะเบียนกำรเรียนตำมโครงสร้ำงหลักสูตรในโปรแกรม Secondry 56 เพื่อส่งออก  

   Bookmark ให้ครูประจ ำวิชำ (KPA รำยวิชำ , อัตรำก ำลัง, นักเรียน, ครู 
  

5. ด ำเนินกำรในกำรจัดท ำเอกสำรวัดผลประเมินผลกำรเรียนในโปรแกรม Bookmark  
   (ต้นร่ำง , ปพ 5 ) 

 6. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรศึกษำ ( กำรจัดสอบกลำงภำค  ปลำยภำค , กำรสอบ  
    Pre O-net และกำรสอบอื่น ๆ ) 

 7. ด ำเนินกำรตรวจทำนกำรจัดท ำเอกสำรและตัดสินผลกำรเรียน (เล่ม ปพ. 5 )ของครู 
 8. เก็บรวบรวมข้อมูล วช.4 วช.6 วช.7 สรุปรำยภำคเรียน สรุปท้ังปีกำรศึกษำ และด ำเนินกำร 

    ประชุมกรรมกำรวิชำกำรเพื่ออนุมัติผลกำรเรียน  
 9. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรแก้ไขผลกำรเรียน 0 ร มส มผ ของนักเรียน 
 10. ประสำนงำน / ให้ควำมร่วมมือกับงำนทะเบียนนักเรียน  งำนอืน่ ๆ ในโรงเรียนและ 

     หน่วยงำนอื่น ๆ นอกโรงเรียน 
 11. สรุป ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 12. ร่วมมือกับงำนทะเบียนนักเรียนในกำรจัดท ำฐำนข้อมูลส่งส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

     มัธยมศึกษำ เขต 31  (งำนศูนย์ GPA โรงเรียน) 
   
 
 

9.1 นำยกองทัพ        สักบุตร หัวหน้ำ 
9.2 นำงสำวสุกัญญำ   เลิศประเสริฐ ผู้ช่วย 
9.3 นำงสำวชมพูเนกข์    สุริยะสกุลวงษ์ ผู้ช่วย 
9.4 นำงอุไรวรรณ     สว่ำงงำม ผู้ช่วย 
9.5 นำงสำวบุษยำ     ปักกำระนัง ผู้ช่วย 
9.6 นำงลักษณ์นำรำ     ตะลำโส ผู้ช่วย 
9.7 นำยสดใส    ศรีกุตำ ผู้ช่วย 
9.8 นำยชำญณรงค์    เอกนลินสุนทร ผู้ช่วย 
9.9 นำงสำวพิมพ์ชนก   พรหมศร ผู้ช่วย 
9.10 นำงสำวจิตรลดำ เกงขุนทด ผู้ช่วย 
9.11 นำงสำวฐำปณี ฟุ้งกลำง ผู้ช่วย 
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10.งานนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน 

หน้าที่ 1. จัดท ำแผนงำน/โครงกำร กำรเบิกจ่ำยวัสดุ  ครุภัณฑ์  และจัดท ำปฏิทินปฏิบัติงำนตลอดปี 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครุจัดท ำ นวัตกรรมและจ ำท ำวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนำคุณภำพกำร  

    เรียนรู้ของผู้เรียน ทุกกลุ่มสำระฯ  และสรุปรวบรวมนวัตกรรมและผลงำนวิจัยครู 
 3. เผยแพร่ผลงำนนวัตกรรม และงำนวิจัยของครู โดยกำรจัดประชุม/ ขยำยผลระดับโรงเรียน  

   ระดับเขตพื้นท่ี   กำรศึกษำและระดับภำค   
 4. สรุป ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 5.ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย   

 

11. งานพัฒนาอัจฉริยภาพผู้เรียน 
 

10.1 นำงสถำพร มุ่งวัฒนำ หัวหน้ำ 
10.2 นำยวรเดช     ทุมมะชำติ ผู้ช่วย 
10.3 นำงสำวกัญชญำณิศร์   วิบูลย์ธนังกุล ผู้ช่วย 
10.4 นำงสิริสกุล     สิริชัยตระกูล ผู้ช่วย 
10.5 นำงสำววิชุดำ      ห่อประภัทร์พงศ์ ผู้ช่วย{ประสำนงำนกลุ่มสำระฯกำรงำนอำชีพ(คอมฯ)} 
10.6 จ.ส.ต.ธนกฤต      ชัยภัทรจินดำ ผู้ช่วย(ประสำนงำนกลุ่มสำระฯสุขศึกษำฯ) 
10.7 นำยภัทร     ภู่ศิริ ผู้ช่วย(ประสำนงำนโสตทัศนศึกษำฯ) 
10.8 นำงสำวพนิตนำฏ    รติวรพงศ์ ผู้ช่วย(ประสำนงำนกลุ่มสำระฯศิลปะ) 
10.9 นำงสำวปำริฉัตร     จูงกลำง ผู้ช่วย(ประสำนงำนกลุ่มสำระฯวิทยำศำสตร์ฯ) 
10.10 นำงสุวรินทร์    ภูพิริยะวงศ์ ผู้ช่วย{ประสำนงำนกลุ่มสำระฯกำรงำนอำชีพ(คหกรรม)} 
10.11 นำงสำวอรวรรณ    เทียนธวัชกุล ผู้ช่วยผู้ช่วย(ประสำนงำนกลุ่มสำระฯภำษำต่ำงประเทศ) 
10.12 นำงสำวณัฏยำภรณ์    แสนรัมย์ เลขำนุกำร 
10.13 นำงสำวอังคำรัตน์     ชมสันเทียะ ผู้ช่วยเลขำนุกำรผู้ช่วย(ประสำนงำนกลุ่มสำระฯสังคมศึกษำฯ) 
10.14 นำงโสพรรณวดี     เมธำวุฒินันท์ ผู้ช่วยเลขำนุกำรผู้ช่วย(ประสำนงำนกลุ่มสำระฯภำษำไทย) 

11.1 นำงสำววำสนำ เสมำมอญ หัวหน้ำ 
11.2 นำงสำวสมส่วน          สมสะอำด ผู้ช่วย 
11.3 นำงสำวจริยำ แสงเพ็ชร ผู้ช่วย 
11.4 นำงสำวนิภำ    หงุ่ยกระโทก ผู้ช่วย 
11.5 นำงสำวสุดำพร    มะยุระรัก ผู้ช่วย 
11.6 นำงสำวรดำรัตน์   ยุมิมัย ผู้ช่วย 
11.7 นำงโสพรรณวดี     เมธำวุฒินันท์ ผู้ช่วย 
11.8 นำงสำวอำรียำ   ยิ้มสิน ผู้ช่วย 
11.9 นำงสำวอังศุมำริน    พรมสันเทียะ ผู้ช่วย 
11.10 นำงสำวสุทิษำ   แพเกำะ ผู้ช่วย 
11.11 นำงสำวศลิษำ  กังศรำนนท์ ผู้ช่วย 
11.12 นำงสำวปำริฉัตร     จูงกลำง ผู้ช่วย 
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หน้าที่ 1. จัดท ำแผนงำน/โครงกำร กำรเบิกจ่ำยวัสดุ  ครุภัณฑ์  และจัดท ำปฏิทินปฏิบัติงำนตลอดปี 
 2. วิเครำะห์ศักยภำพและควำมต้องกำรของผู้เรียนเป็นรำยบุคคล 
 3. คัดกรองนักเรียนและจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้เรียนให้เกิดพัฒนำเต็มตำม 

   ศักยภำพและด ำเนินกำรจัดส่งนักเรียนท่ีมีควำมเป็นเลิศเข้ำร่วมประกวดแข่งขันในระดับต่ำง ๆ  
 4. รวบรวมผลกำรประกวดแข่งขันต่ำง ๆท่ีเกิดขึ้นตลอดปีพร้อมจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบ 
 5. สรุปประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 6. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย   

12. งานนิเทศการเรียนการสอน 
 

หน้าที่ 1. จัดท ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงำน  และจัดท ำปฏิทินปฏิบัติงำนตลอดปี 
 2. จัดระบบกำรนิเทศกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ 
 3. ประสำนงำนนิเทศกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบท่ีหลำกหลำยและเหมำะสมกับสถำนศึกษำ 
 4. ประสำนงำนให้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้มีกำรนิเทศกำรสอนแบบกัลยำณมิตร 
 5. ก ำกับ  ติดตำม  กำรด ำเนินกำรนิเทศภำยในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 6. นิเทศ  ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเมื่อส้ินภำคเรียนและส้ินปีกำรศึกษำ 
 7. ปฏิบัติงำนอื่นๆตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 
 
 
 
 

11.13 นำงสำวทศพรชนก   สะเทินรัมย์ ผู้ช่วย 
11.14 นำยวัชระ      สุวรรณะ ผู้ช่วย 
11.15 นำงสำวกันทิมำ   โฮมเชำว์ ผู้ช่วย 

12.1 นำงจำรุวรรณ     พึ่งพิมำย หัวหน้ำ 
12.2 นำงนำรีรัตน์       ฟักสมบูรณ์ ผู้ช่วย 
12.3 นำงนันทนำ มีสัจจ์ ผู้ช่วย 
12.4 นำงธิติยำ        ผดุงสุนทร ผู้ช่วย 
12.5 นำงสุดใจ         กัลยำณหริต ผู้ช่วย 
12.6 นำยวิเชียร     ครัวกลำง ผู้ช่วย 
12.7 นำงสำวนำฎอนงค์      ประพิณ ผู้ช่วย 
12.8 นำงดวงใจ       แสงทอง ผู้ช่วย 
12.9 นำงสำววิชุดำ      ห่อประภัทร์พงศ์ ผู้ช่วย 
12.10 นำงปิญญำ     จ ำปำมูล ผู้ช่วย 
12.11 นำงบุษกร     ยุมิมัย ผู้ช่วย 
12.12 นำงอรพนัธ์     แคกระโทก ผู้ช่วย 
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13. งานห้องเรียนพิเศษ 
       13.1  โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (ENGLISH  PROGRAM) 
  
 
    
 
 
 
 
 

       13.2  โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ม.ต้น) 
   
  
 
 
         
 
       
 

13.3 โครงการเสริมศักยภาพด้านคณิตศาสตร์   
    
 
  
     
 
 
 
 
 
 
 

13.4  โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)  
       
 
        
 
 
 

13.1.1 นำงสำวสุดำดวง       เกิดโมฬี หัวหน้ำ 
13.1.2 นำงสำววำสนำ       เสมำมอญ   ผู้ช่วย 
13.1.3 นำงสมส่วน     สมสะอำด ผู้ช่วย 
13.1.4 นำงเยำวลักษณ์      วำระรังสี ผู้ช่วย 
13.1.5 นำงสำวชนม์นิภำ    อุสำหะจิตต์ ผู้ช่วย 
13.1.6 นำงสำวจริยำ แสงเพ็ชร ผู้ช่วย 
13.1.7 นำงสำวแสงดำว พรหมสุรำงค์ ผู้ช่วย 

13.2.1 นำยสกล ดุริยศำสตร์ หัวหน้ำ 
13.2.2 นำงชันม์จิรำ       ก่อสกุล ผู้ช่วย 
13.2.3 นำงสำวปำริฉัตร     จูงกลำง ผู้ช่วย 
13.2.4 นำงสำวเกวลีนทร์    ท่วมกลำง ผู้ช่วย 
13.2.5 นำงสำวพุทธริธร   บูรณสถิตวงศ์ ผู้ช่วย 
13.2.6 นำยปุณยวีร์    กำรบรรจง ผู้ช่วย 
13.2.7 นำงสำวกีรติกำ    มีสุข ผู้ช่วย 

13.3.1 นำยธนำชิต อำภำนุพงศ์ หัวหน้ำ 
13.3.2 นำยธนำทิตย์     แผนวิชิต ผู้ช่วย 
13.3.3 นำยศุกภชัย        นนท์ภำยวัน ผู้ช่วย 
13.3.4 นำงธิติยำ        ผดุงสุนทร ผู้ช่วย 
13.3.5 นำงสำววณิดำ     รัศมี ผู้ช่วย 
13.3.6 นำงสำวกัญชญำณิศร์   วิบูลย์ธนังกุล ผู้ช่วย 
13.3.7 นำยสดใส    ศรีกุตำ ผู้ช่วย 
13.3.8 นำงสำวสุทธสินี   จันภักด ี ผู้ช่วย 
13.3.9 นำยฉัตรชัย   รอดแก้ว ผู้ช่วย 
13.9.10 นำงสำวสำวิตรี    ธนสำรพูนสุข ผู้ช่วย 

13.4.1 นำงสุดำรัตน์   ตรรกโชติ  หัวหน้ำ 
13.4.2 นำงบงกช     สุวรรณเบญจกุล ผู้ช่วย 
13.4.3 นำงสมจิตร์     หำญสูงเนิน ผู้ช่วย 
13.4.4 นำงสำววณัฐฐำ หงษ์อินทร ์ ผู้ช่วย 
13.4.5 นำงสำวดวงทิพย์ฉัตรทอง วิริยะจำรุ ผู้ช่วย 
13.4.6 นำยธนำชิต อำภำนุพงศ์ ผู้ช่วย 
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13.5  โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)   
               และโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมทบ   
               (พสวท.สมทบ)  
 
 
 
  
 
     

13.6  โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  (ม.ปลาย)  
  
 
 
 
 
 
 
 

     13.7  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนมุ่งสู่มหาวิทยาลัย (Advanced Program : AP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

13.4.7 นำงสำวชมพูเนกข์    สุริยะสกุลวงษ์ ผู้ช่วย 
13.4.8 นำงสำวกัญชญำณิศร์   วิบูลย์ธนังกุล ผู้ช่วย 
13.4.9 นำยสกล ดุริยศำสตร์ ผู้ช่วย 
13.4.10 นำงโสพรรณวดี     เมธำวุฒินันท์ ผู้ช่วย 
13.4.11 นำงสำวกีรติกำ มีสุข ผู้ช่วย 
13.4.12 นำงสำวเกวลีนทร์    ท่วมกลำง ผู้ช่วย 

13.5.1 นำยยุรนันท์     ทรวงทองหลำง หัวหน้ำ 
13.5.2 นำงสุดำรัตน์    ตรรกโชติ ผู้ช่วย 
13.5.3 นำงรัธนำฏ      กมลกลำง ผู้ช่วย 
13.5.4 นำงจุฑำรัตน์        กระโทกนอก ผู้ช่วย 
13.5.5 นำงสำวสมหญิง     ชูช่ืน ผู้ช่วย 

13.6.1 นำยบำรมี         ศรีธรรมำนุสำร   หัวหน้ำ 
13.6.2 นำงนำรีรัตน์       ฟักสมบูรณ์ ผู้ช่วย 
13.6.3 นำงสำวลัดดำ     บูรพำกูล ผู้ช่วย 
13.6.4 นำยปุณยวีร์    กำรบรรจง ผู้ช่วย 
13.6.5 นำงสำวกมลรัตน์   บุญซ้อน ผู้ช่วย 
13.6.6 ว่ำท่ีร้อยตรีธีรพงษ์    สิงห์สกล ผู้ช่วย 
13.6.7 นำงสำวน้ ำเพชร  วัชรมำลีกูล ผู้ช่วย 

13.7.1 นำงศุภำกร     อนุกูล หัวหน้ำ 
13.7.2 นำงสุรำงค์     พุฒกลำง ผู้ช่วย 
13.7.3 นำงสำวณิชำนันท์    พิชญไพโรจน ์ ผู้ช่วย 
13.7.4 นำงลดำวัลย์       อูปแก้ว ผู้ช่วย 
13.7.5 นำงนันทิยำ       คะเชนทร์ชำติ ผู้ช่วย 
13.7.6 นำงสำวปำริฉัตร     จูงกลำง ผู้ช่วย 
13.7.7 นำงสำวกีรติกำ    มีสุข ผู้ช่วย 
13.7.8 นำยปุณยวีร์    กำรบรรจง ผู้ช่วย 
13.7.9 ว่ำท่ีร้อยตรีธีรพงษ์    สิงห์สกล ผู้ช่วย 
13.7.10 นำงสำวพุทธริธร  บูรณสถิตวงศ์ ผู้ช่วย 
13.7.11 นำงสำวน้ ำเพชร  วัชรมำลีกูล ผู้ช่วย 
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    13.8  โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านอาชีพบัญชีและการตลาด (Business  Program : BP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

 13.9 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านดนตรีสากล (Music  Program : MP) 
       
 
 

หน้าที่ 1. จัดท ำแผนงำน/โครงกำร กำรเบิกจ่ำยวัสดุ  ครุภัณฑ์  และจัดท ำปฏิทินปฏิบัติงำน  
   ของกลุ่มงำน 

 2. Open House ประชำสัมพันธ์แนะน ำห้องเรียน 
 3. ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับติดตำมกำรเรียนกำรสอน ให้นักเรียนได้รับกำรพฒันำอย่ำง   

   เต็มศักยภำพ 
 4. วำงแผนและจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนตำมโครงสร้ำงหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ 
 5. จัดกิจกรรมพัฒนำและส่งเสริมศักยภำพกำรเรียนรู้เพิ่มเติมจำกโครงสร้ำงหลักสูตร 

   ห้องเรียนพิเศษ 
 6. ประสำนงำนร่วมกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เตรียมนักเรียนห้องเรียนพิเศษเข้ำร่วม 

    แสดงผลงำนวิชำกำร และกำรประกวดแข่งขัน 
 7. สนับสนุนครูและนักเรียนเข้ำร่วมโครงกำรต่ำง ๆ ท้ังภำยในและภำยนอกประเทศ 
 8. ส่งเสริมและสนับสนุนครูเข้ำรับกำรพัฒนำตนเอง 
 9. ดูแลให้ค ำปรึกษำแนะน ำนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
 10. ก ำกับ ติดตำม ผลกำรเรียนของนักเรียน ท ำสถิติกำรเข้ำศึกษำต่อใน

ระดับอุดมศึกษำ 
 11. วำงแผนพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ 

     นักเรียน 
 12. สรุปประเมินผลเพื่อพัฒนำและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 13. ปฏิบัติงำนอื่นๆตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

13.8.1 นำงเอื้ออำรี      ภู่ภัทรำงค์ หัวหน้ำ 
13.8.2 นำงปิญญำ     จ ำปำมูล ผู้ช่วย 
13.8.3 นำงดวงใจ       แสงทอง ผู้ช่วย 
13.8.4 นำงอภิรดี     จงเอื้อกลำง ผู้ช่วย 
13.8.5 นำงจันทณี      พหุลรัต ผู้ช่วย 
13.8.6 นำงอุบลพรรณ      โชติกลำง ผู้ช่วย 
13.8.7 นำงพรรณพนัช     รอดเริญ ผู้ช่วย 
13.8.8 นำงส ำอำงค์     แสงอรุณ ผู้ช่วย 
13.8.9 นำงภำวิณี     คูณสุข ผู้ช่วย 
13.8.10 นำงสำวศิริลักษณ์     สุทธิสงเครำะห์ ผู้ช่วย 

13.9.1 นำยอภิวุฒิ     มินำลัย หัวหน้ำ 
13.9.2 นำงช่ออัญชัน     เครือศุภมำส ผู้ช่วย 
13.9.3 นำงพรทิพย์      โดมขุนทด ผู้ช่วย 
13.9.4 นำงสำวนำฎอนงค์      ประพิณ ผู้ช่วย 
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       13.10  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนมุ่งสู่มหาวิทยาลัย (Advanced Program : AP) 
                (2561-2563)  
       
 

หน้าที่ 1. จัดท ำแผนงำน/โครงกำร กำรเบิกจ่ำยวัสดุ  ครุภัณฑ์  และจัดท ำปฏิทินปฏิบัติงำน  
   ของกลุ่มงำน 

 2. ประชำสัมพันธ์แนะน ำโครงกำรให้นักเรียนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับทรำบและเข้ำใจ 
 3. ก ำกับ ติดตำม ผลกำรเรียนของนักเรียน ท ำสถิติกำรเข้ำศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำ 
 4. วำงแผนพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ 

     นักเรียน 
 5. สรุปประเมินผลเพื่อพัฒนำและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

14.  งานโครงการพิเศษ 
      14.1  ศูนย์แม่ข่ายโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม   
               กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
 
    
 
        
 
 
 

 14.2  โครงการพัฒนาและส่งเสริมมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(พสวท.) 
              ศูนย์โรงเรียนสุรนารีวิทยา  
       
 
      
        
         
 

13.10.1 นำยปรัทยำพันธ์   ประสำทกลำง หัวหน้ำ 
13.10.2 นำงสุรำงค์     พุฒกลำง ผู้ช่วย 
13.10.3 นำงสำวณิชำนันท์    พิชญไพโรจน ์ ผู้ช่วย 
13.10.4 นำงลดำวัลย์       อูปแก้ว ผู้ช่วย 
13.10.5 นำงสุกัญญำ     โพนยงค์ ผู้ช่วย 
13.10.6 นำยศุกภชัย        นนท์ภำยวัน ผู้ช่วย 
13.10.7 นำงสำวกีรติกำ    มีสุข ผู้ช่วย 
13.10.8 นำงสำวสำวิตรี    ธนสำรพูนสุข ผู้ช่วย 
13.10.9 นำงสำวน้ ำเพชร  วัชรมำลีกูล ผู้ช่วย 

14.1.1 นำงสำวสมหญิง     ชูช่ืน หัวหน้ำ 
14.1.2 นำงสำวเกวลีนทร์    ท่วมกลำง ผู้ช่วย 
14.1.3 ว่ำท่ีร้อยตรีธีรพงษ์    สิงห์สกล ผู้ช่วย 
14.1.4 นำงสำวพนมพร   รักษำภักดี ผู้ช่วย 
14.1.5 นำยบำรมี ศรีธรรมำนุสำร ผู้ช่วย 
14.1.6 นำงสำวน้ ำเพชร  วัชรมำลีกูล ผู้ช่วย 

14.2.1 นำยยุรนันท์ ทรวงทองหลำง หัวหน้ำ 
14.2.2 นำงสำวบุญฐกำญจน์      บุญเคน ผู้ช่วย 
14.2.3 นำงสำวสมหญิง     ชูช่ืน ผู้ช่วย 
14.2.4 นำยปรัทยำพันธ์   ประสำทกลำง ผู้ช่วย 
14.2.5 นำงสำวกีรติกำ    มีสุข ผู้ช่วย 
14.2.6 ว่ำท่ีร้อยตรีธีรพงษ์    สิงห์สกล ผู้ช่วย 
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 14.3 ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
        
     
 

14.4  ศูนย์โรงเรียนตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นผูน้ าการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน   
            วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค)         
      
 
 
 
 
 
       
 

14.2.7 นำงสำวณัฐธยำน์    เข็มสันเทียะ ผู้ช่วย 
14.2.8 นำงรัธนำฏ    กมลกลำง ผู้ช่วย 
14.2.9 นำงสำวปำริฉัตร     จูงกลำง ผู้ช่วย 
14.2.10 นำงสุดำรัตน์   ตรรกโชติ ผู้ช่วย 
14.2.11 นำงจุฑำรัตน์        กระโทกนอก ผู้ช่วย 
14.2.12 นำงทัศนีย์       ช่ืนยง ผู้ช่วย 
14.2.13 นำยศุกภชัย   นนท์ภำยวัน ผู้ช่วย 
14.2.14 นำงสำวปวีณรักษ์ ธิติเจริญโรจน์ ผู้ช่วย 

14.3.1 นำงสำวลัดดำ     บูรพำกูล หัวหน้ำ 
14.3.2 นำงสุมนำ    ปำนสีทำ ผู้ช่วย 
14.3.3 นำงสุนีย ์ พลอยด ำ ผู้ช่วย 
14.3.4 นำยภัทร  ภู่ศิริ ผู้ช่วย 
14.3.5 นำงศุภำกร     อนุกูล ผู้ช่วย 
14.3.6 นำยยุรนันท์ ทรวงทองหลำง ผู้ช่วย 
14.3.7 นำงสำวสมหญิง     ชูช่ืน ผู้ช่วย 
14.3.8 หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และ 

กำรงำนอำชีพฯ (คอมพิวเตอร์) 
ผู้ช่วย 

14.3.9 นำยสกล      ดุริยศำสตร์ ผู้ช่วย 
14.3.10 นำงนัยนำ  ปรำบริปูตลุง  
14.3.11 นำงสำวบุญฐกำญจน์      บุญเคน ผู้ช่วย 
14.3.12 นำยธนำชิต  อำภำนุพงศ์ ผู้ช่วย 
14.3.13 นำยสดใส     ศรีกุตำ ผู้ช่วย 
14.3.14 นำยวรเดช      ทุมมะชำติ ผู้ช่วย 
14.3.15 นำงสำวปริศนำ ยนจอหอ ผู้ช่วย 

15.4.1 นำงสำวสมหญิง     ชูช่ืน หัวหน้ำ 
15.4.2 นำงสุภิน      ผิวสำ          ผู้ช่วย 
15.4.3 นำยบำรมี         ศรีธรรมำนุสำร   ผู้ช่วย 
15.4.4 นำงสำวณัฐธยำน์    เข็มสันเทียะ ผู้ช่วย 
15.4.5 นำงสำวกีรติกำ    มีสุข ผู้ช่วย 
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 14.5  ศูนย์โอลิมปิกวิชาการค่าย 1 ชีววิทยา โรงเรียนสุรนารีวิทยา 
       
 
  

หน้าที่ 1. จัดท ำแผนงำน/โครงกำร กำรเบิกจ่ำยวัสดุ  ครุภัณฑ์   
 2. สนับสนุน  ส่งเสริม  กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 3. ประสำนงำนกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้องกับโครงกำร 
 4. สรุปประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 5. ปฏิบัติงำนอื่นๆตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 

15.  งานโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

หน้าที่ 1. จัดท ำแผนงำน/โครงกำร  กำรเบิกจ่ำยวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
 2. ก ำหนดแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  กำรวัดและประเมินผล  รำยวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำ 

   ด้วยตนเอง (Independent Study : IS)  พร้อมท้ังนิเทศ  ติดตำม  และให้ค ำปรึกษำกับ 
   ครูผู้สอนท่ีเกี่ยวข้อง   

 3. สนับสนุน  ส่งเสริม  ก ำกับติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมในสำระท่ีเกี่ยวข้อง 
    กับโรงเรียนมำตรฐำนสำกล  เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้ท่ีมีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร                                                     
    สำมำรถส่ือสำรได้ 2 ภำษำ  ล้ ำหน้ำทำงควำมคิด  สำมำรถผลิตผลงำนได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ 
    และร่วมรับผิดชอบต่อสังคม 

 4. ประสำนงำนกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องในกำรจัดท ำรำยงำนข้อมูลต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวกับกำรติดตำมผล 
    ควำมก้ำวหน้ำของโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 

 5. สรุปประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 

14.5.1 นำงสุรำงค์ พุฒกลำง หัวหน้ำ 
14.5.2 นำยยุรนันท์ ทรวงทองหลำง ผู้ช่วย 
14.5.3 นำงสำวพนมพร   รักษำภักดี ผู้ช่วย 
14.5.4 นำงสำวปำริฉัตร     จูงกลำง ผู้ช่วย 
14.5.5 นำงสำวน้ ำเพชร   วัชรมำลีกูล ผู้ช่วย 
14.5.6 นำงสำวณัฏฐำ    สุวัฒนชำติ ผู้ช่วย 
14.5.7 นำงสำวพุทธริธร   บูรณสถิตวงศ์ ผู้ช่วย 

15.1 นำงจุฑำรัตน์    กระโทกนอก หัวหน้ำ 
15.2 นำยธรรมวัฒน์    พฤกษำชีพ ผู้ช่วย 
15.3 นำงสำวอำรียำ   ยิ้มสิน ผู้ช่วย 
15.4 นำงสำวธัญลักษณ์    สุวรรณกลำง ผู้ช่วย 
15.5 นำยชำญณรงค์    เอกนลินสุนทร ผู้ช่วย 
15.6 นำงอุไรวรรณ     สว่ำงงำม ผู้ช่วย 
15.7 นำงสำววณัฐฐำ       หงษ์อินทร ์ ผู้ช่วย 
15.8 นำยภำกร    เทียนทิพย์กำรุณย์ ผู้ช่วย 
15.9 นำงสำวสุภำภรณ์    ลือกระโทก ผู้ช่วย 
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16. งานโรงเรียนวิถีพุทธ 

 

หน้าที่ 1. จัดท ำแผนงำน/โครงกำร  กำรเบิกจ่ำยวัสดุ  ครุภัณฑ์และจัดท ำปฏิทินปฏิบัติงำนตลอดปี 
 2. ประสำนผู้เกี่ยวข้องให้ควำมรู้ในหลักกำรโรงเรียนวิถีพุทธ และหำแนวทำงบูรณำกำรหลักกำร 

    ของโรงเรียนวิถีพุทธในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรจัดกิจกรรม 
 3. ติดตำมและพัฒนำกำรด ำเนินกำร เผยแพร่กำรด ำเนินกำรโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนท้ัง   

   ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ จัดเก็บเอกสำรหลักฐำนในกำรด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ    
 4. สรุปผลกำรปฏิบัติงำนและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 5. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 

17.งานส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  

หน้าที่ 1. จัดท ำแผนงำน/ โครงกำร กำรเบิกจ่ำยวัสดุ ครุภัณฑ์ และจัดท ำปฏิทินปฏิบัติงำนตลอดปี 
 2. ประสำนผู้เกี่ยวข้องให้ควำมรู้ในหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และหำแนวทำงบูรณำกำร  

    หลักกำรของเศรษฐกิจพอเพียง  ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรจัดกิจกรรม 
 3. ติดตำมและพัฒนำกำรด ำเนินกำร เผยแพร่กำรด ำเนินกำรโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง                    

    ท้ังภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ จัดเก็บเอกสำรหลักฐำนในกำรด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ 
 4. ด ำเนินกำรเพื่อเตรียมกำรขอรับกำรประเมินเป็นศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและขอเข้ำ 

   รับกำรประเมิน 
 5. สรุปผลกำรปฏิบัติงำนและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 6. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆท่ีได้รับมอบหมำย 

 
 
 

16.1 นำงอมรรัตน์     สมสันเทียะ หัวหน้ำ 
16.2 นำงสำวอรณี     กำระเกตุ ผู้ช่วย 
16.3 นำงวรรณำ     แผ่นทอง ผู้ช่วย 
16.4 นำงกุลธิดำ    จรูญฉำย ผู้ช่วย 
16.5 นำงพิกุล รักชอบ ผู้ช่วย 
16.6 นำงสำวนิภำ    หงุ่ยกระโทก ผู้ช่วย 
16.7 นำงสำวนงพงำ   ทองวิเศษ ผู้ช่วย 

17.1 นำงนฤมล     ตรัสวิมำน หัวหน้ำ 
17.2 นำงพรทิพย์     เกตุแก้ว ผู้ช่วย 
17.3 นำงวิยะดำ     ลมสูงเนิน ผู้ช่วย 
17.4 นำงสำวอังคำรัตน์     ชมสันเทียะ ผู้ช่วย 
17.5 นำยกัมปนำท    นพคุณ ผู้ช่วย 
17.6 นำงสำวศลิษำ  กังศรำนนท์ ผู้ช่วย 
17.7 นำยปรเมษฐ    นำมไพร ผู้ช่วย 
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18.งานโรงเรียนสุจริต 

หน้าที่ 1. จัดท ำแผน/โครงกำร กำรเบิกจ่ำยวัสดุ ครุภัณฑ์ และจัดท ำปฏิทินปฏิบัติงำนตลอดปี 
 2. ประสำนงำนผู้เกี่ยวข้องให้ควำมรู้เรื่องหลักกำรโรงเรียนสุจริต และหำแนวทำงบูรณำกำร 

   หลักกำรของโรงเรียนสุจริตในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรจัดกิจกรรม 
 3. จัดด ำเนินกำรส่งเสริมครู และนักเรียนต้นแบบในกำรจัดกิจรรมเพื่อส่งเสริมกำรด ำรงชีวิตท่ี  

    สุจริตและขยำยผลในระดับโรงเรียน  ระดับจังหวัดและระดับประเทศ   
 4. ด ำเนินกำรสร้ำงเครือข่ำยตำมนโยบำยและเปิดโอกำสในกำรจัดกิจกรรมร่วมกัน 
 5. สรุปผลกำรปฏิบัติงำน และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 6. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย   

19.  งานโครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
        นำงสุภำภรณ์     ศรีทับทิม               หัวหน้ำโครงกำร 
        คณะกรรมกำรด้ำนท่ี 1 
        

คณะกรรมกำรด้ำนท่ี 2 
         องค์ประกอบท่ี 1 
         
 
 
 
         

         องค์ประกอบท่ี 2 
 
 
 
 
 
 

18.1 นำยบุญเกื้อ        หำทวำยกำร หัวหน้ำ 
18.2 นำงปำณิสรำ ภวณัฐกุลธร ผู้ช่วย 
18.3 นำงสำวกุมำรีรัตน์ กุมำรสิงห ์ ผู้ช่วย 
18.4 นำงณวิสำร์ จตุกุลพิพัฒน์ ผู้ช่วย 
18.5 นำยไกรศร ฤทธิญำณ ผู้ช่วย 
18.6 นำงจิตรำ ควำมเพียร ผู้ช่วย 

1. นำงนิลุบล สวัสดิผล หัวหน้ำ 
2. นำงสำวณัฏฐำ    สุวัฒนชำติ ผู้ช่วย 
3 นำงสำวพุทธริธร   บูรณสถิตวงศ์ ผู้ช่วย 
4. นำยปรัทยำพันธ์ ประสำทกลำง ผู้ช่วย 

1. นำงสุภิน      ผิวสำ          หัวหน้ำ 
2. นำงสำวกีรติกำ    มีสุข ผู้ช่วย 
3. นำยปุณยวีร์    กำรบรรจง ผู้ช่วย 
4. นำงสำวภัทรพร    ภักดีแก้ว ผู้ช่วย 

1. นำงนันทนำ     มีสัจจ์ หัวหน้ำ 
2. นำงโสพรรณวดี     เมธำวุฒินันท์ ผู้ช่วย 
3. นำงสำวเกวลีนทร์    ท่วมกลำง ผู้ช่วย 
4. นำงสำวศศิธร     นีรนำรถเบญจ ผู้ช่วย 
5. นำงสำวศิริญญำ   ศรีสงครำม ผู้ช่วย 
6. นำงสำวทศพรชนก   สะเทินรัมย์ ผู้ช่วย 
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       องค์ประกอบท่ี 3 
 
 
 
         
 

 องค์ประกอบท่ี 4 
 
 
 
 
              
          
 

 องค์ประกอบท่ี 5 
 
 
 
           
          
 

 คณะกรรมกำรสำระธรรมชำติแห่งชีวิต 
 
 
 
         

 คณะกรรมกำรสรรพส่ิงล้วนพันเกี่ยว 
 
 
          

          คณะกรรมกำรสำระประโยชน์แท้แก่มหำชน 
 
         
 
 
           
 
 
 

1. นำงชุติมณฑน์     ภัทรวรำนนท์ หัวหน้ำ 
2. นำงสุธินีย ์  สุวรรณธำดำ ผู้ช่วย 
3. นำงสำวกันทิมำ   โฮมเชำว์ ผู้ช่วย 
4. นำงสำวสำวิตรี    ธนสำรพูนสุข ผู้ช่วย 

1. นำงบุญส่ง     กันทะเขียว หัวหน้ำ 
2. นำงสำวณัฐวดี    กูละพัฒน ์ ผู้ช่วย 
3. นำงสำวสุดำพร    มะยุระรัก ผู้ช่วย 
4. นำยไกรพล   แก้วกัน ผู้ช่วย 
5. นำยภำกร   เทียนทิพย์กำรุณย์ ผู้ช่วย 
6. นำยครรชิต    พิมใจ ผู้ช่วย 

1. นำงปำณิสรำ     ภวณัฐกุลธร หัวหน้ำ 
2. นำงสำวปำริฉัตร     จูงกลำง ผู้ช่วย 
3. นำงรัชนีวรรณ   ฐำนะวัน ผู้ช่วย 
4. นำงสมจิตร์     หำญสูงเนิน ผู้ช่วย 
5. นำงสำวอำรียำ   ยิ้มสิน ผู้ช่วย 

1. นำงสุภำภรณ์ ศรีทับทิม หัวหน้ำ 
2. นำงสำวณัฏฐำ     สุวัฒนชำติ ผู้ช่วย 
3. นำงสำวกมลรัตน์ บุญซ้อน ผู้ช่วย 

1. นำงสำวพนมพร   รักษำภักดี หัวหน้ำ 
2. นำงสุภิน ผิวสำ ผู้ช่วย 
3. นำงสำวพุทธริธร บูรณสถิตวงศ์ ผู้ช่วย 

1. นำงสำววรรณี   กรรณทิพย์สกุล หัวหน้ำ 
2. นำงบุปผำ   โสระวงค์ ผู้ช่วย 
3. นำงสุวรินทร์    ภูพิริยะวงศ์ ผู้ช่วย 
4. นำงบุษกร     ยุมิมัย ผู้ช่วย 
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 คณะกรรมกำรฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น 
 
         
 
 
 
          
 

 คณะกรรมกำรด้ำนท่ี 3 
 
 
         

 คณะกรรมกำรด้ำนท่ี 4 
 
 
 
 
 

       คณะกรรมกำรพืชศึกษำ 
 
 
 
 

หน้าที่ 1. จัดท ำแผนงำน/โครงกำร กำรเบิกจ่ำยวัสดุ  ครุภัณฑ์   
 2. ด ำเนินกำรจัดท ำสวนพฤกษศำสตร์ภำยในโรงเรียนตำมองค์ประกอบของงำนสวนพฤกษศำสตร์ในโรงเรียน  

   5องค์ประกอบ คือ จัดท ำป้ำยช่ือพรรณไม้ กำรรวบรวมพรรณไม้มำปลูกในโรงเรียน กำรศึกษำข้อมูลด้ำน  
   ต่ำง ๆของพรรณไม้ กำรเขียนรำยงำน และกำรน ำไปใช้ประโยชน์       

 3. สนับสนุน  ส่งเสริม  ก ำกับติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ 
   โครงกำรสวนพฤกษศำสตร์   

 4. จัดกำรประชุมเกี่ยวกับกำรจัดสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนให้ครู บุคลำกรและนักเรียนในโรงเรียน 
 5. ด ำเนินกำรเพื่อรับกำรประเมินเพื่อรับป้ำยในระดับต่ำง ๆ 
 6. จัดน ำเสนอผลงำนท่ีเกี่ยวกับโครงกำรสวนพฤกษศำสตร์ในโรงเรียนท้ังภำยในและภำยนอกโรงเรียน 
 7. สรุปประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 8. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 

 
 
 
 

1. นำงสำวณัฏยำภรณ์    แสนรัมย์ หัวหน้ำ 
2. นำงสำวนงพงำ     ทองวิเศษ ผู้ช่วย 
3. นำงสำวนิภำ    หงุ่ยกระโทก ผู้ช่วย 
4. นำงรุ่งนภำ     ขอฟุ้งกลำง ผู้ช่วย 
5. นำงสำวกุลนำถ   วรัชชัยกำร ผู้ช่วย 
6. นำงสำวศลิษำ  กังศรำนนท์ ผู้ช่วย 

1. นำงสำวน้ ำเพชร   วัชรมำลีกูล หัวหน้ำ 
2. นำงสำวพิมพ์ชนก   พรหมศร ผู้ช่วย 

1. นำงสุรำงค์     พุฒกลำง หัวหน้ำ 
2. นำงสุภำภรณ์    ศรีทับทิม ผู้ช่วย 
3. นำงชุติมณฑน์    ภัทรวรำนนท์ ผู้ช่วย 
4. นำงสำวณัฏฐำ    สุวัฒนชำติ ผู้ช่วย 

1. นำงสำวกมลรัตน์ บุญซ้อน หัวหน้ำ 
2. นำงสุภำภรณ์    ศรีทับทิม ผู้ช่วย 
3. นำงชุติมณฑน์    ภัทรวรำนนท์ ผู้ช่วย 
4. นำงสำวพนมพร   รักษำภักดี ผู้ช่วย 
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20. งานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน 
        20.1 งานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) (สพฐ.)  
       
 
 
 

หน้าที่ 1. จัดท ำแผนงำน/โครงกำร กำรเบิกจ่ำยวัสดุ  ครุภัณฑ์   
 2. สนับสนุน  ส่งเสริม  ก ำกับติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับศูนย์ฯ 
 3. สรุปประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 4. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 

       

20.2 งานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (เขตพื้นที่การศึกษา 31)  

หน้าที่ 1. จัดท ำแผนงำน/โครงกำร กำรเบิกจ่ำยวัสดุ  ครุภัณฑ์   
 2. จัดกำรประชุมสัมมนำ  อบรมเพื่อพัฒนำครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศท่ี 

    สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 31      
 3. จัดกำรประกวดแข่งขันกิจกรรมต่ำง ๆ ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศท่ี 

    สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 31    
 4. คัดเลือกครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี 

   กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต 31 ดีเด่น    
 

 21.  งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

หน้าที่   1. ประสำนงำนผู้เกี่ยวข้องในกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพเพื่อจัดหำครูพี่เล้ียง จัดส่งนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์  
   พร้อมเอกสำรแนวปฏิบัติให้ผู้เกี่ยวข้อง   

 2. จัดท ำเอกสำรท่ีเกี่ยวข้องได้แก่ เอกสำรกำรประเมิน เอกสำรกำรลงลำยมือช่ือปฏิบัติงำนและเอกสำรอื่นๆ                       
    ท่ีเกี่ยวข้อง   

 3. ติดตำม ดูแล ให้ควำมช่วยเหลือแก่นักศึกษำวิชำชีพครูร่วมกับครูพี่เล้ียงและงำนท่ีเกี่ยวข้อง  

20.1.1 นำงสุดำรัตน์ ตรรกโชติ หัวหน้ำ 
20.1.2 นำงลดำวัลย์ อูปแก้ว ผู้ช่วย 
20.1.3 นำงเยำวลักษณ์ วำระรังสี ผู้ช่วย 
20.1.4 นำงสุดใจ กัลยำณหริด ผู้ช่วย 
20.1.5 นำงชนนิกำนต์ ทองค ำ ผู้ช่วย 
20.1.6 นำงจุฑำรัตน์ กระโทกนอก ผู้ช่วย 
20.1.7 นำงสมส่วน สมสะอำด ผู้ช่วย 
20.1.8 นำงสุกัญญำ ก ำเนิดจอก ผู้ช่วย 
20.1.9 นำงสำววณัฐฐำ หงษ์อินทร ์ ผู้ช่วย 
20.1.10 นำงสำวชนม์นิภำ อุสำหะจิตต์ ผู้ช่วย 
20.1.11 นำงสำวภัทรพร ภักดีแก้ว ผู้ช่วย 

20.2.1 นำงลดำวัลย์ อูปแก้ว หัวหน้ำ 
20.2.2 ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศทุกคน ผู้ช่วย 

21.1 นำงนิลุบล สวัสดิผล หัวหน้ำ 
21.2 หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ ทุกกลุ่มสำระ ผู้ช่วย 
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 4. สรุปผลกำรประเมินเสนอโรงเรียนและจัดท ำเอกสำรแจ้งผลกำรฝึกวิชำชีพต่อสถำบันที่นักศึกษำฝึก 
   ประสบกำรณ์สังกัด          

 5. ปฏิบัติหน้ำท่ีตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
22.  งานโรงเรียนคู่พัฒนา 

หน้าที่ 1. วำงแผนกำรรับนักเรียนและรับนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ร่วมกัน 
 2. ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม และค่ำนิยม 12 ประกำรให้กับนักเรียน 

    ท้ังสองโรงเรียน 
 3. ร่วมกันจัดค่ำยวิชำกำร และนิทรรศกำรแสดงผลงำนทำงวิชำกำรระหว่ำงโรงเรียน เพื่อ 

    ส่งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำนักเรียนท้ังสองโรงเรียนให้เต็มศักยภำพ 
 4. จัดพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำร่วมกัน ได้แก่ กำรจัดอบรมสัมมนำ กำรศึกษำดูงำน  

    และกำรจัดกีฬำสัมพันธ์ 
 5. จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ในรำยวิชำพื้นฐำน และกำรใช้แบบทดสอบประเมินนักเรียน 

   ร่วมกันในบำงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้    
 6. จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร (ICT) ร่วมกัน ได้แก่ กำร 

   จัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ วีดีทัศน์ของครูสอนดี และจัดกำรเรียนรู้ผ่ำน 
   ส่ือออนไลน์    

 7. แลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรประกันคุณภำพภำยใน 
   โรงเรียน 

 8. จัดท ำทะเบียนแหล่งเรียนรู้ และใช้แหล่งเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำงโรงเรียน 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

22.1 นำงนิลุบล สวัสดิผล หัวหน้ำ 
22.2 หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ ทุกกลุ่มสำระ ผู้ช่วย 
22.3 นำงสำวภรภัทร พลำทิพย์ ผู้ช่วย 
22.4 นำงโสพรรณวดี เมธำวุฒินันท์ ผู้ช่วย 
22.5 นำยวรเดช ทุมมะชำติ ผู้ช่วย 
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กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

  นำงพรรณี    วันชัย          รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
  นำยธีระวุธ    พันธัง   ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  
  นำงสุนิศำ     โชติกลำง      ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
5.1 คณะกรรมการงานครูและบุคลากร 
 1. นำงพรรณี   วันชัย   ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยธีระวุธ     พันธัง   รองประธำนกรรมกำร 
 3. นำงสำวพิมพ์พิชชำ   พลทองจันทึก  กรรมกำร 
 4. นำยธนวัฒน ์   พิมพ์โคตร  กรรมกำร 
 5. นำงปำณิสรำ    ภวณัฐกุลธร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 6. นำงชันม์จิรำ        ก่อสกุล   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้าที่   1. วำงแผนกำรพัฒนำงำนของงำนครูและบุคลำกร 
 2. ให้ค ำปรึกษำในกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำร/กจิกรรมเพื่อพัฒนำครูและบุคลำกรในสถำนศึกษำ 
        และส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
 3. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรก ำหนดต ำแหน่ง วำงแผนอัตรำก ำลัง กำรโอนย้ำย กำรสรรหำ กำรลำศึกษำต่อ 
 4. ด ำเนินกำรเรื่องบรรจุและแต่งต้ัง  กำรเปล่ียนต ำแหน่งของครูและบุคลำกรให้สูงขึ้น 
 5. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ 
 6. ด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำรท่ีก ำหนด 
  7. ติดตำม/ประเมินผล/สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 8. ให้ขวัญก ำลังใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูและบุคลำกรในสถำนศึกษำ 
 9. ดูแลกำรปฏิบัติงำน กำรปฏิบัติตนของครูและบุคลำกรในสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมระเบียบ ข้อบังคับ วินัย  
              และจรรยำบรรณของครู พร้อมท้ังท ำเอกสำรเพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติให้ถูกต้อง 
 10. จัดท ำและรำยงำนกำรประเมินตนเองและปฏิบัติผลกำรปฏิบัติงำนบุคลำกร  
 11. ปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 5.1.1  งานส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 1. นำงปำณิสรำ    ภวณัฐกุลธร  หัวหน้ำ 
 2. นำงสำวอำรียำ    ยิ้มสิน   ผู้ช่วย 
 3. นำงสำวมนสิชำ  พลหำรำช  ผู้ช่วย 
 4. นำงประณยำ   ฐำวิรัตน์   ผู้ช่วย 
หน้าที่  1. จัดระบบงำนสำรบรรณ สำรสนเทศงำนบุคลำกรให้เป็นไปด้วยควำมรวดเร็ว เรียบร้อยและ 
      ถูกต้อง ปรับและพัฒนำระบบงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
 2. ติดต่อประสำนงำนกับกลุ่มงำนหรือหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
       และมีประสิทธิภำพ 
 3. จัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย ด ำเนินงำนเกี่ยวกับวัสดุ จัดหำอุปกรณ์ส ำนักงำนและกำรบ ำรุงรักษำให้ 
              พร้อมในกำรใช้งำน 
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 4. จัดบรรยำกำศในส ำนักงำน ดูแล ต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกแก่บุคคลท่ีเกี่ยวข้องและบุคคลท่ีมำ    
              ติดต่อรำชกำร 
 5. ลงทะเบียนรับหนังสือรำชกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับงำนบุคลำกร 
 6. รวบรวม จัดเก็บหนังสือรำชกำร เอกสำรประเภทต่ำงๆของงำนบุคลำกรให้เป็นหมวดหมู่ 
 7. จัดท ำท ำเนียบบุคลำกร  
 8. จัดป้ำยนิเทศ แจ้งประกำศ ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 9. สรุปและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
 10. ปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

5.1.2 งานแผนงานครูและบุคลากร 
 1. นำยธีระวุธ      พันธัง   หัวหน้ำ 
 2. นำงประณยำ  ฐำวิรัตน์   ผู้ช่วย 
 3. นำงสำวมนสิชำ พลหำรำช  ผู้ช่วย 
หน้าที่   1. จัดท ำแผนงำน/โครงกำร กำรเบิกจ่ำยวัสดุ  ครุภัณฑ์   
 2. ดูแล จัดระบบ รวบรวมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนของกลุ่มงำนต่ำงๆของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 3. ควบคุม ดูแล และด ำเนินกำรกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณท่ีก ำหนดในแต่ละโครงกำร/กิจกรรม 
 4. ดูแล ก ำกับ ติดตำมกำรปฏิบัติงำนตำมโครงกำรให้เป็นไปอย่ำงต่อเนื่องและกำรใช้เงินงบประมำณ 
        ให้คุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สุด  
 5. สรุปและรำยงำนงำนใช้เงินงบประมำณของแต่ละโครงกำร และสรุปผลกำรปฏิบัติงำนตำมโครงกำร 
         กลุ่มบริหำรงำนบุคคล (SAR) 
 6. สรุปปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนของกลุ่มบริหำรและเสนอแนะแนว 
              ทำงแก้ไขปัญหำและกำรป้องกันปัญหำในปีกำรศึกษำต่อไป 
 7. ปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
5.1.3 งานบุคลากร 
 1. นำงปำณิสรำ   ภวณัฐกุลธร  หัวหน้ำ 
 2. นำงรุ่งนภำ    ขอฟุ้งกลำง  ผู้ช่วย 
 3. นำงประณยำ  ฐำวิรัตน์   ผู้ช่วย 
 4. นำงสำวมนสิชำ พลหำรำช  ผู้ช่วย 
หน้าที่  1. รวบรวม จัดท ำข้อมูล บันทึกข้อมูลประเภทต่ำง ๆ ครู จัดเก็บข้อมูลแต่ละประเภทอย่ำงเป็นระบบ 
 2. ด ำเนินกำรเรื่องกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 3. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรับบุคคลภำยนอกเพื่อเข้ำปฏิบัติงำนในต ำแหน่งต่ำงๆท่ีขำดแคลน บันทึกข้อมูล 
       กำรจ้ำงบุคคลเข้ำท ำงำน 
 4. จัดท ำหลักฐำนกำรปฏิบัติรำชกำร รับ – รวบรวมใบลำ ใบขออนุญำตเปล่ียน/แทนเวร ใบลงทะเบียน 
        ปฏิบัติรำชกำร และจัดท ำสถิติกำรมำ – ลำ ปฏิบัติรำชกำรและด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรลำประเภทต่ำงๆ 
 5. ด ำเนินกำรรำยงำนข้อมูล สถิติต่ำง ๆ ตำมกำรส่ังกำร 
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 6. ประสำนงำนกำรจัดกิจกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ก ำลังใจ แก่ครูและบุคลำกรในโรงเรียน 
        ในโอกำสต่ำง ๆ รวมทั้งกำรจัดกิจกรรมท่ีเสริมสร้ำงควำมสำมัคคี และกำรพัฒนำบุคลำกรในองค์กร 
 7. ปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
5.1.4  งานทะเบียนประวัติและสิทธิประโยชน์ 
 1. นำงสำวพิมพ์พิชชำ   พลทองจันทึก  หัวหน้ำ 
 2. นำงสำวสุชำดำ ชัยรัตน์   ผู้ช่วย 
 3. นำงธิดำภรณ์  วรรณโชติ  ผู้ช่วย 
 4. นำงวงศิร ิ  หวังเหนี่ยวกลำง  ผู้ช่วย 
 5. นำงสำวมนสิชำ       พลหำรำช  ผู้ช่วย 
หน้าที่   1. จัดท ำและพัฒนำระบบข้อมูลบุคคล ครูและบุคลำกร  
 2. จัดท ำทะเบียนประวัติ บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบัน   
 3. จัดระบบ รวบรวมข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับบุคลำกรโรงเรียน 
 4. ให้กำรบริกำรในเรื่องให้ข้อมูล จัดหำ/ท ำเอกสำรท่ีเกี่ยวข้องแก่ครูเพื่อสิทธิประโยชน์ของครูและ 
        บุคลำกรในโรงเรียนทุกคนและทุกกลุ่มงำน 
 5. จัดท ำเอกสำรกำรจ้ำง เกี่ยวกับอัตรำจ้ำง ทุกประเภท 
 6. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ของครู 
 7. จัดกำร/เตรียมกำรและด ำเนินกำรคัดเลือก/สรรหำครูและบุคลำกรเพื่อรับรำงวัลประเภทต่ำง ๆ รวบรวม 
        จัดท ำข้อมูลครู/บุคลำกรท่ีได้รับรำงวัลประเภทต่ำง ๆ ในแต่ละปีกำรศึกษำตำมล ำดับ /ระดับควำมส ำคัญ  
        ของรำงวัล บันทึกข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ 
 8. เผยแพร่และให้ข้อมูลในส่วนท่ีเกี่ยวข้องอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง 
 9. จัดและด ำเนินกำรในเรื่องต่ำง ๆ ท่ีเป็นกำรสนับสนุนกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจแก่ครูและบุคลำกร 
 10. สรุป ประเมินผล และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
 11. ปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
5.1.5  งานส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1.  นำยธีระวุธ    พันธัง   หัวหน้ำ 
 2.  นำงพรทิพย์  โดมขุนทด  ผู้ช่วย 
 3.  นำงชมพูนุช    ลือนำม   ผู้ช่วย    
 4.  นำงสำวอรณี       กำระเกตุ  ผู้ช่วย 
 5.  นำงสำวนำฎอนงค์   ประพิณ   ผู้ช่วย 
 6.  นำงปำณิสรำ  ภวณัฐกุลธร  ผู้ช่วย 
หน้าที่  1. จัดและด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประชุมสัมมนำ อบรม ศึกษำดูงำนเพื่อพัฒนำคุณภำพ ศักยภำพ 
       มำตรฐำนควำมเข้มแข็งครูและบุคลำกรท้ังด้ำนมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนและมำตรฐำนปฏิบัติตน 
 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณครู  
 3. วำงแผนและจัดกิจกรรมแก้ไข ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของครูและบุคลำกรให้เป็นผู้ท่ีมีวินัย มีคุณธรรม 
        จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพครู 
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 4. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำและส่งเสริมมำตรฐำนวิชำชีพครู  
 5. จัดระบบและด ำเนินกำรพัฒนำเพื่อขอรับกำรประเมินเพื่อเล่ือนวิทยฐำนะครู 
 6. จัดท ำเอกสำรเผยแพร่ควำมรู้ ข่ำวสำร ข้อมูลท่ีส ำคัญและจ ำเป็นต่อกำรพัฒนำบุคลำกร 
 7. เป็นวิทยำกรกำรอบรม/หรือจัดหำวิทยำกร/บุคคลท่ีมีควำมรู้ในด้ำนต่ำง ๆ มำให้ควำมรู้แก่ครูและ 
        บุคลำกรในโรงเรียนในเรื่องท่ีจ ำเป็นและเกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ            
 8. ประสำนงำนกลุ่มงำนต่ำง ๆ ในสถำนศึกษำเพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและ 
               ประสบควำมส ำเร็จ  
 9. สรุป ประเมินผล และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 

 10. ปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
5.1.6  งานพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 1. นำงชันม์จิรำ   ก่อสกุล   หัวหน้ำ 
 2. นำงปำณิสรำ   ภวณัฐกุลธร   ผู้ช่วย 
 3.  นำงสำวน้ ำเพชร    วัชรมำลีกูล  ผู้ช่วย 
 4. นำงสำวพุทธริธร    บูรณสถิตวงศ์  ผู้ช่วย 
หน้าที่   1. วำงแผนกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติของครูและบุคลำกรกลุ่มต่ำง ๆ 
 2. ด ำเนินกำรและจัดท ำเอกสำรเพื่อพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของครูและบุคลำกร 
 3. จัดท ำแบบประเมินและด ำเนินกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนเพื่อปรับเปล่ียนต ำแหน่งครูผู้ช่วย 
 4. จัดท ำแบบประเมินและด ำเนินกำรประเมินผลมำตรฐำนกำรกำรปฏิบัติงำนบุคลำกรในต ำแหน่งต่ำง ๆ 
         เช่น ครูอัตรำจ้ำง ลูกจ้ำงช่ัวครำว เพื่อปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพของงำนและเพื่อใช้ผลกำรประเมิน 
         ประกอบกำรพิจำรณำในเรื่องต่ำง ๆ 
 5. สรุปและรำยงำนผลกำรประเมินจัดท ำแบบประเมินมำตรฐำนกำรกำรปฏิบัติงำน 
 6. สรุป ประเมินผล และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
 7. ปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
5.1.7  งานวินัยครูและบุคลากร 
 1. นำยธนวัฒน ์  พิมพ์โคตร  หัวหน้ำ 
 2. จ.ส.ต.ธนกฤต  ชัยภัทรจินดำ  ผู้ช่วย  
 

หน้าที่   1. ด ำเนินกำรจัดท ำค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบสวนควำมจริงและรำยงำนผลกำร   
         ด ำเนินงำนไปยังผู้เกี่ยวข้องตำมแนวปฏิบัติในคู่มือกำรบริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนท่ีเป็นนิติบุคคล 
 2. รับเรื่องและด ำเนินกำรกรณีอุทธรณ์ควำมผิดวินัย ร้องทุกข์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 3. ด ำเนินกำรสร้ำงเสริมและป้องกันกำรกระท ำผิดวินัยของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 4. ด ำเนินกำรงำนออกจำกรำชกำรทุกกรณี 
 5. สรุป ประเมินผล และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 

 6. ปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
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5.1.8  งานสร้างขวัญและก าลังใจ 
 1. นำงปำณิสรำ   ภวณัฐกุลธร  หัวหน้ำ 
 2. นำยธีระวุธ  พันธัง   ผู้ช่วย 
 3. นำยธนำทิตย์  แผนวิชิต  ผู้ช่วย 
 4. นำงสำวกัญญำรัตน ์ จ๋ิวนอก   ผู้ช่วย 
 5. นำงรัชนีวรรณ  ฐำนะวรรณ  ผู้ช่วย 
หน้าที่   1. จัดท ำแผนงำน/โครงกำร สวัสดิกำรและสวัสดิภำพบุคคลำกร 

 2. ประสำนงำนกำรจัดกิจกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ก ำลังใจ แก่ครูและบุคลำกรในโรงเรียน 
         ในโอกำสต่ำง ๆ ตำมควำมส ำคัญและจ ำเป็น   
 3. จัดกิจกรรมท่ีเสริมสร้ำงควำมสำมัคคี และกำรพัฒนำบุคลำกรในองค์กร 
 4. ร่วมมือกับหน่วยงำน หรือองค์กรต่ำง ๆ ท้ังในและนอกสถำนศึกษำในกำรจัดกิจกรรมเสริม/เพิ่มเติม 
         ส ำหรับครูและนักเรียนในเทศกำล / โอกำสต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสม 
 5. สรุป ประเมินผล และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 

 6. ปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
5.1.9  งานนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมิน การปฏิบัติงาน 
 1. นำงพรรณี  วันชัย   หัวหน้ำ 
 2. นำยธีระวุธ  พันธัง   ผู้ช่วย  
 3. นำงปำณิสรำ  ภวณัฐกุลธร  ผู้ช่วย 
 4. นำงชันม์จิรำ  ก่อสกุล   ผู้ช่วย 
 5. นำงสำวพิมพ์พิชชำ     พลทองจันทึก  ผู้ช่วย 
 6. นำยธนวัฒน ์  พิมพ์โคตร  ผู้ช่วย 
 7. นำงสำวมนสิชำ       พลหำรำช    ผู้ช่วย 
หน้าที่   1. วำงแผนกำรนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของงำนในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 2. ก ำหนดและจัดท ำวำระประชุมกลุ่มบริหำรและกลุ่มงำนท่ีสังกัด ตลอดจนบันทึกกำรประชุม 
        และรำยงำนผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
 3. ด ำเนินกำรนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำท่ีในแต่ละกลุ่มงำนให้เป็นไปตำมมำตรฐำน 
              กำรปฏิบัติงำน และระบบประกันคุณภำพของสถำนศึกษำ 
 4. สรุปและรำยงำนผลกำรนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินกำรของงำนในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 5. ปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 
 
 
 
 
 



– 40 –  
 
5.2  คณะกรรมการบริหารงานกิจการนักเรียน 

1. นำงพรรณี  วันชัย   ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสุนิศำ  โชติกลำง  รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวดำวรุ่ง  ช ำนำญนำค  กรรมกำร 
4. นำงจรูญศร ี  กิติวรรณ  กรรมกำร 
5. นำงพรทิพย ์  โดมขุนทด  กรรมกำร 
6. นำงกันยำ  สุดสำยเนตร  กรรมกำร 
7. นำงสำวกนกลักษณ์   รวมภักดี  กรรมกำร 
8. นำงสุภำวด ี  ญำติบ ำรุง  กรรมกำร 
9. นำงชมพูนุช  ลือนำม   กรรมกำร 
10. นำงณัฐนันท์  สกุลอรุณเพชร  กรรมกำร 
11. นำงกฤษณำ  เนำวนนท์  กรรมกำร 
12. นำงนวลอนงค์  ศรีนำคำ   กรรมกำร 
13. นำงบุญส่ง  กันทะเขียว  กรรมกำร 
14. นำงอัญชณำ  ศุภกุลศิริ  กรรมกำร 
15. นำงสำวศิริลักษณ์ เศรษฐชัย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที่   1. ประสำนงำนระหว่ำงคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร (ทีมน ำ) กับคณะกรรมกำรด ำเนินงำน (ทีมท ำ)  

     และหน่วยงำนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. วำงแผนกำรจัดระบบกำรด ำเนินงำนดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 3. จัดท ำคู่มือ / เอกสำร ท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 4. นิเทศ  ก ำกับ  ติดตำม  ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 5. ส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำบุคลำกรในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 6. ประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงำนและองค์กรต่ำง ๆ เพื่อให้กำรดูแลช่วยเหลือ  
        นักเรียนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 7. ติดตำมแก้ไขปัญหำด้ำนต่ำงๆของนักเรียน  
 8. ตรวจทำน ทบทวน ประเมินมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของครูท่ีปรึกษำในรอบปีท่ีผ่ำนมำ  แล้วใช้ผล 
       กำรประเมินเพื่อวำงแผนพัฒนำกำรปฏิบัติงำนดูแลช่วยเหลือนักเรียนในปีกำรศึกษำต่อไป 
 9. สรุป และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและผลกำรบริหำรงำน  
 10. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 
5.2.1  งานส านักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

1. นำงสำวศิริลักษณ์  เศรษฐชัย  หัวหน้ำ 
2. นำงจันจิรำ   เดชโฮม   ผู้ช่วย 
3. นำงสำวพัชรินทร์  วิชัยพิทักษ์  ผู้ช่วย   
 
 



– 41 –  
 
หน้าที่   1. จัดท ำแผนงำน/โครงกำร กำรเบิกจ่ำยวัสดุ  ครุภัณฑ์ กลุ่มบริหำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน   
 2. จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศนักเรียน และรวบรวมสถิติข้อมูลกิจกรรมต่ำงๆ ให้เป็นปัจจุบัน 
 3. จัดท ำข้อมูลกำรมำเรียนของนักเรียนและรำยงำนผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับทุกวัน 
 4. ลงทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ  และติดตำมกำรส่งหนังสือรำชกำรให้ทันตำมก ำหนด  
 5. จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน  แบบฟอร์ม  ค ำส่ัง เอกสำรต่ำง ๆ 
 6. รวบรวมสถิติหนังสือรำชกำร เพื่อจัดท ำระเบียนกำรจัดเก็บหนังสือรำชกำรตำมระบบงำนสำรบรรณ 
 7. ประชำสัมพันธ์และประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
 8. อ ำนวยควำมสะดวก ให้บริกำรและต้อนรับผู้มำติดต่องำนต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 9. สรุป ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 10. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 

5.2.2   งานแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
1. นำงสุนิศำ  โชติกลำง  หัวหน้ำ 
2. นำงกันยำ      สุดสำยเนตร      ผู้ช่วย 
3. นำงสุภำวด ี  ญำติบ ำรุง  ผู้ช่วย 
4. นำงจรูญศรี    กิติวรรณ         ผู้ช่วย 
5. นำงพรทิพย์         โดมขุนทด  ผู้ช่วย 
6. นำงสำวดำวรุ่ง  ช ำนำญนำค  ผู้ช่วย 
7. นำงสำวศิริลักษณ์   เศรษฐชัย      ผู้ช่วย 

หน้าที่   1. ดูแล จัดระบบ รวบรวมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนของกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
 2. ควบคุม ดูแล และด ำเนินกำรกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณท่ีก ำหนดในแต่ละโครงกำร/กิจกรรม 
 3. วำงแผน ประสำนงำน ก ำกับ ติดตำมกำรปฏิบัติงำนตำมโครงกำรและกำรใช้เงินงบประมำณให้คุ้มค่ำ 
              และเกิดประโยชน์สุด  
 4. จัดท ำ SAR ของกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
 5. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรของกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน  
 6. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 
5.2.3  งานดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
 1.  คณะกรรมการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนคณะสุรนารี 

1. นำงสำวดำวรุ่ง   ช ำนำญนำค  หัวหน้ำคณะ  
2. นำงสุนีย์   พลอยด ำ  รองหัวหน้ำคณะคนท่ี 1 
3. นำงเยำวลักษณ์  วำระรังสี  รองหัวหน้ำคณะคนท่ี 2 
4. นำงสำวสุดำดวง  เกิดโมฬี   ครูท่ีปรึกษำ  
5. นำงอัญชลี   กฤษณะสุวรรณ  ครูท่ีปรึกษำ  
6. นำงสำวพิมพ์รติ  พูนพัฒนสกุล  ครูท่ีปรึกษำ  
7. นำงสำวดวงทิพย์ฉัตรทอง    วิริยะจำรุ  ครูท่ีปรึกษำ  
8. นำยกำนต์   นำครังสรรค์  ครูท่ีปรึกษำ  
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9. นำงสำวนำฏอนงค์  ประพิณ   ครูท่ีปรึกษำ  
10. จ.ส.ต.ธนกฤต  ชัยภัทรจินดำ  ครูท่ีปรึกษำ  

   11. นำยวิเชียร   ครัวกลำง  ครูท่ีปรึกษำ 
      12. นำงสำวกีรติกำ  มีสุข   ครูท่ีปรึกษำ 
   13. ว่ำท่ีร้อยตรีธีรพงษ ์  สิงห์สกล  ครูท่ีปรึกษำ 
   14. นำยสดใส     ศรีกุตำ   ครูท่ีปรึกษำ 
   15. นำงสำวกัญญำรัตน ์  จ๋ิวนอก   ครูท่ีปรึกษำ 
   16. นำงสำวสุทิษำ  แพเกำะ   เลขำนุกำร 
 2.  คณะกรรมการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนคณะบุญเหลืออนุสรณ์ 

1. นำงจรูญศร ี   กิติวรรณ  หัวหน้ำคณะ  
2. นำงปำณิสรำ             ภวณัฐกุลธร  รองหัวหน้ำคณะคนท่ี 1 
3. นำงสุดใจ             กัลยำณหริต  รองหัวหน้ำคณะคนท่ี 2 
4. นำงกุลธิดำ             จรูญฉำย  ครูท่ีปรึกษำ  
5. นำงสำวภัทรพร   ภักดีแก้ว        ครูท่ีปรึกษำ  
6. นำงสำวอัจฉรำ             ดลประสิทธิ์  ครูท่ีปรึกษำ   
7. นำยสกล             ดุริยศำสตร์  ครูท่ีปรึกษำ  
8. นำงหทัยทัด             ชวำลำ   ครูท่ีปรึกษำ  
9. นำยไกรศร              ฤทธิญำณ  ครูท่ีปรึกษำ  
10. นำงจุฑำมำศ             เกษตรเวทิน  ครูท่ีปรึกษำ  
11. นำงสำวบุญฐกำญจน์    บุญเคน   ครูท่ีปรึกษำ 
12. นำงวำสนำ   ฤทธิสิทธิ์  ครูท่ีปรึกษำ 
13. นำงประณยำ   ฐำวิรัตน์   ครูท่ีปรึกษำ 
14. นำงสำวศศิธร             นีรนำถเบญจ  ครูท่ีปรึกษำ 
15. นำยสุชำติ   ดุสิตำ   ครูท่ีปรึกษำ 
16. นำงสำวพิมพ์ชนก  พรหมศร  เลขำนุกำร     

 3. คณะกรรมการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนคณะนพมาศ 
1. นำงพรทิพย ์   โดมขุนทด           หัวหน้ำคณะ  
2. นำงอมรรัตน์   สมสันเทียะ  รองหัวหน้ำคณะคนท่ี 1 
3. นำงอัมพิกำ             ฟ้ำคุ้ม             รองหัวหน้ำคณะคนท่ี 2  
4. นำงสำวพำชิต       ทวีกุล                 ครูท่ีปรึกษำ  
5. นำงนงลักษณ์  ธีระวฒันำนนท์            ครูท่ีปรึกษำ  
6. นำงสุภิน                     ผิวสำ                 ครูท่ีปรึกษำ  
7. นำงสำวสมหญิง       ชูช่ืน                 ครูท่ีปรึกษำ  
8. นำงวัลภำ                    ศิริมำนนท์           ครูท่ีปรึกษำ   
9. นำงสำวพิมพ์พิชชำ   พลทองจันทึก  ครูท่ีปรึกษำ  
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10. นำยกองทัพ        สักบุตร   ครูท่ีปรึกษำ  
11. นำงลักษณ์นำรำ    ตะลำโส   ครูท่ีปรึกษำ  
12. นำงสมจิตร์         หำญสูงเนิน  ครูท่ีปรึกษำ  
13. นำงนฤมล           ตรัสวิมำน  ครูท่ีปรึกษำ  
14. นำงสำวพนิตนำฏ  รติวรพงศ์  ครูท่ีปรึกษำ 
15. นำงสำววงศิริ  หวังเหนี่ยวกลำง  ครูท่ีปรึกษำ  
16. นำงสำวธัญลักษณ์   สุวรรณกลำง  เลขำนุกำร  

 4.  คณะกรรมการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนคณะศรีสุริโยทัย 
1.นำงกันยำ   สุดสำยเนตร  หัวหน้ำคณะ  
2.นำงสำววำสนำ  เสมำมอญ  รองหัวหน้ำคณะคนท่ี 1 
3.นำงสำวดวงใจ  ปรำบงูเหลือม  รองหัวหน้ำคณะคนท่ี 2 
4.นำงวีณำ   ริงคะนำนนท์  ครูท่ีปรึกษำ  
5.นำงสำว ณ กุลกำนต์    กีรติชัยฤทธิ์นำรำ  ครูท่ีปรึกษำ  
6.นำงสำววรรณี  กรรณทิพย์สกุล  ครูท่ีปรึกษำ  
7.นำงนำรีรัตน ์   ฟักสมบูรณ์  ครูท่ีปรึกษำ  
8.นำงสำววณัฐฐำ  หงส์อินทร์  ครูท่ีปรึกษำ 
9.นำยศุกภชัย   นนท์ภำยวัน  ครูท่ีปรึกษำ  
10.นำงสำวสุภำภรณ์   ลือกระโทก  ครูท่ีปรึกษำ     
11.นำงสำวปำริฉัตร  จูงกลำง   ครูท่ีปรึกษำ  
12.นำยกัมปนำท  นพคุณ   ครูท่ีปรึกษำ  
13.นำยภำกร   เทียนทิพย์กำรุณย์ ครูท่ีปรึกษำ 
14.นำงอุบลพรรณ  โชติกลำง  ครูท่ีปรึกษำ 
15.นำงสำวทศพรชนก  สะเทิยรัมย์  ครูท่ีปรึกษำ 
16.นำงสำวศลิษำ  กังศรำนนท์  ครูท่ีปรึกษำ  
17.นำยปรัทยำพันธ์  ประสำทกลำง  เลขำนุกำร 

   5.  คณะกรรมการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนคณะเทพสตรี 
1. นำงสำวกนกลักษณ์  รวมภักดี  หัวหน้ำคณะ  
2. นำงศุภำกร   อนุกูล   รองหัวหน้ำคณะคนท่ี 1 
3. นำงสำวนิภำ          หงุ่ยกระโทก  รองหัวหน้ำคณะคนท่ี 2 
4. นำงสำวณิชำนันท์  พิชญไพโรจน ์  ครูท่ีปรึกษำ  
5. นำงวรรณำ   แผ่นทอง  ครูท่ีปรึกษำ  
6. นำงสุชญำ   สอนเสริม  ครูท่ีปรึกษำ  
7. นำงมนัส   ขันธสมบัติ  ครูท่ีปรึกษำ  
8. นำงสิริสกุล   สิริชัยตระกูล  ครูท่ีปรึกษำ  
9. นำงสำวฉันทนำ      คงวิชำ   ครูท่ีปรึกษำ  
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10. นำงสำวกุมำรีรัตน์  กุมำรสิงห์  ครูท่ีปรึกษำ  
11. นำงรัตติมำ  พำนิช   ครูท่ีปรึกษำ  
12. นำยศักดำ  เมธำวุฒินันท์  ครูท่ีปรึกษำ  
13. นำงสำวพนมพร  รักษำภักดี  ครูท่ีปรึกษำ  
14. นำงสำวสมส่วน  สมสะอำด  ครูท่ีปรึกษำ  
15. นำงบงกช   สุวรรณเบญจกุล  ครูท่ีปรึกษำ 
16. นำยปรเมษฐ  นำมไพร   ครูท่ีปรึกษำ 
17. นำงอรสำ   วงษำโคตร  เลขำนุกำร 
6.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนดูแลช่วยเหลือนักเรียนคณะศรีสุนทร 
1. นำงสุภำวด ี  ญำติบ ำรุง  หัวหน้ำคณะ  
2. นำงนันทิยำ  คะเชนทร์ชำติ  รองหัวหน้ำคณะคนท่ี 1  
3. นำงจำรุวรรณ  พึ่งพิมำย  รองหัวหน้ำคณะคนท่ี 2  
4. นำงสำวลัดดำ  บูรพำกูล  ครูท่ีปรึกษำ  
5. นำงสถำพร   มุ่งวัฒนำ  ครูท่ีปรึกษำ  
6. นำยอัฒฐำกร  อโหสิประชำ  ครูท่ีปรึกษำ  
7. นำงสำวจิรวรรณ      แสงสิลำ   ครูท่ีปรึกษำ  
8. นำงรัธนำฏ   กมลกลำง  ครูท่ีปรึกษำ  
9. นำงชันม์จิรำ  ก่อสกุล   ครูท่ีปรึกษำ  
10. นำงณวิสำร์  จตุกุลพิพัฒน์  ครูท่ีปรึกษำ  
11. นำงสำวชนนิกำนต์ ชมช่ืนดี   ครูท่ีปรึกษำ  

     12. สิบเอกหญิงกำญจนำ       โยธำยุทธ   ครูท่ีปรึกษำ 
     13. นำงสำวชนม์นิภำ     อุสำหะจิตต์  ครูท่ีปรึกษำ 
     14. นำงสำวอำรียำ  ยิ้มสิน   ครูท่ีปรึกษำ 
     16. นำยฉัตรชัย  รอดแก้ว   ครูท่ีปรึกษำ 
               15. นำงรุ่งนภำ  ขอฟุ้งกลำง  เลขำนุกำร 
 7.  คณะกรรมการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนคณะวิสุทธิกษัตรีย์ 

1. นำงชมพูนุช  ลือนำม   หัวหน้ำคณะ  
2. นำงจุฑำรัตน์  กระโทกนอก  รองหัวหน้ำคณะคนท่ี 1 
3. นำงรุ่งนภำ   ทองบุญมำ  รองหัวหน้ำคณะคนท่ี 2  
4. นำยบุญเกื้อ  หำทวำยกำร  ครูท่ีปรึกษำ  
5. นำงนันทนำ  มีสัจจ์   ครูท่ีปรึกษำ  
6. นำงสุธินีย ์   สุวรรณธำดำ  ครูท่ีปรึกษำ  
7. นำงสำวสุจินดำ  ธงสันเทียะ  ครูท่ีปรึกษำ  
8. นำยธรรมวัฒน ์  พฤกษำชีพ  ครูท่ีปรึกษำ 
9. นำงสุภำภรณ์  ศรีทับทิม  ครูท่ีปรึกษำ  
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10. นำยอภิวุฒ ิ  มินำลัย   ครูท่ีปรึกษำ  
11. นำงพรทิพย ์  เกตุแก้ว   ครูท่ีปรึกษำ 
12. นำงสำวอรวรรณ  เทียนธวัชกุล  ครูท่ีปรึกษำ 

  13. นำยปุณยวีร์  กำรบรรจง  ครูท่ีปรึกษำ 
  14. นำงสุวรินทร ์  ภูพิริยะวงศ์  ครูท่ีปรึกษำ 
  15. นำงธันย์นิชำ  สุภำพรพิพัฒน ์  ครูท่ีปรึกษำ 
  16. นำงรัชนีวรรณ  ฐำนะวัน   เลขำนุกำร 

 8.  คณะกรรมการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนคณะวิสาขา 
1. นำงณัฐนันท์   สกุลอรุณเพชร  หัวหน้ำคณะ 
2. นำงภำรวี                     พูนแก้ว   รองหัวหน้ำคณะคนท่ี 1   
3. นำงธิติยำ                    ผดุงสุนทร  รองหัวหน้ำคณะคนท่ี 2   
4. นำงสุรำงค์   พุฒกลำง  ครูท่ีปรึกษำ  
5. นำงนิชำภำ   กีรติเกริกไกร  ครูท่ีปรึกษำ  
6. นำยวัชระ                 สุวรรณะ  ครูท่ีปรึกษำ  
7. นำงสำววิชุดำ          ห่อประภัทร์พงศ์  ครูท่ีปรึกษำ  
8. นำงสำวณัฐธยำน ์        เข็มสันเทียะ  ครูท่ีปรึกษำ  
9. นำงสำวบุษยำ     ปักกำระนัง  ครูท่ีปรึกษำ  
10. นำงสุทธสินี          สุจริตรักษ์กมล  ครูท่ีปรึกษำ 
11. นำงสำวณัฐวดี  กูละพัฒน ์  ครูท่ีปรึกษำ 
12. นำงสำวณัฏยำภรณ์  แสนรัมย์  ครูท่ีปรึกษำ 
13. นำยวันเฉลิม  พลศรี   ครูท่ีปรึกษำ 
14. นำงสำวจริยำ  แสงเพ็ชร  ครูท่ีปรึกษำ 
15. นำงบปุผำ         โสระวงศ์  ครูท่ีปรึกษำ 
16. นำงกันยำรัตน ์  ผกำพวง   ครูท่ีปรึกษำ 
17. นำงสำวกุลนำถ  วรัชชัยกำร  เลขำนุกำร 

 9.  คณะกรรมการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนคณะสาวิตรี 

1.นำงกฤษณำ   เนำวนนท์  หัวหน้ำคณะ  
2.นำงสุกัญญำ   โพนยงค์   รองหัวหน้ำคณะคนท่ี 1 
3. นำงสุมนำ   ปำนสีทำ  รองหัวหน้ำคณะคนท่ี 2 
4. นำงอรพิน   ประกำลัง  ครูท่ีปรึกษำ   
5. นำงสมฤดี   อุดมรัตน์  ครูท่ีปรึกษำ  
6.นำยธนวัฒน ์   พิมพ์โคตร  ครูท่ีปรึกษำ   
7. นำงสำวชมพูเนกข์  สุริยะสกุลวงษ์  ครูท่ีปรึกษำ  
8.นำงโสพรรณวดี  เมธำวุฒินันท์  ครูท่ีปรึกษำ  
9.นำงสำวอังศุมำริน  พรมสันเทียะ  ครูท่ีปรึกษำ  
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10. นำยชัยทัต   พินิจวชิรพงศ์  ครูท่ีปรึกษำ 
11. นำงสุกัญญำ  ก ำเนิดจอก  ครูท่ีปรึกษำ 
12. นำยชำญณรงค์  เอกนลินสุนทร  ครูท่ีปรึกษำ 
13. นำยครรชิต   พิมใจ   ครูท่ีปรึกษำ 
14. นำงสำวรดำรัตน์  ยุมิมัย   ครูท่ีปรึกษำ 
15. นำงสำวน้ ำเพชร  วัชรมำลีกุล  ครูท่ีปรึกษำ 
16.  นำยเจษฎำ  ปำปะกัง   ครูท่ีปรึกษำ 
17. นำงสำวสำวิตรี  ธนสำรพูนสุข  ครูท่ีปรึกษำ 
18. นำงสำวภรภัทร  พลำทิพย์  เลขำนุกำร  

10.  คณะกรรมการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนคณะจามเทวี 
1.นำงนวลอนงค์  ศรีนำคำ   หัวหน้ำคณะ  
2.นำงณษมำ   นิยมพล   รองหัวหน้ำคณะคนท่ี 1 
3.นำงวรวรรณ   ด ำนิล   รองหัวหน้ำคณะคนท่ี 2  
4.นำงสุดำรัตน์   ตรรกโชติ  ครูท่ีปรึกษำ   
5.นำงรักตำภำ   จิตหนักแน่น  ครูท่ีปรึกษำ  
6. นำงสำววณิดำ  รัศม ี   ครูท่ีปรึกษำ  
7. นำยสมบัติ   บุญประเสริฐ  ครูท่ีปรึกษำ  
8. นำงวิยะดำ   ลมสูงเนิน  ครูท่ีปรึกษำ  
9. นำยธนำชิต   อำภำนุพงศ์  ครูท่ีปรึกษำ  
10. นำยยุรนันท์                ทรวงทองหลำง  ครูท่ีปรึกษำ 
11.นำงสำวกัญชญำณิศร์  วิบูลย์ธนังกุล  ครูท่ีปรึกษำ 
12.นำงสำวเกวลีนทร์  ท่วมกลำง  ครูท่ีปรึกษำ 
13.นำงสุนที   อุทัยเลิศ   ครูท่ีปรึกษำ 
14.นำงสำวอังคำรัตน์         ชมสันเทียะ  ครูท่ีปรึกษำ 
15. นำงสำวศิริญญำ  ศรีสงครำม  ครูท่ีปรึกษำ 
16.นำงสำวกมลรัตน์  บุญซ้อน   ครูท่ีปรึกษำ  

11.  คณะกรรมการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนคณะมัทรี 
1. นำงบุญส่ง   กันทะเขียว  หัวหน้ำคณะ  
2. นำงสำวสุชำดำ  ชัยรัตน์   รองหัวหน้ำคณะคนท่ี 1 
3. นำงสำวสุวิมล            แสงทอง            รองหัวหน้ำคณะคนท่ี 2   
4. นำงวิไลมำลย์  คุ้มกลำง   ครูท่ีปรึกษำ  
5. นำยธนำทิตย์  แผนวิชิต  ครูท่ีปรึกษำ  
6.นำยบำรมี   ศรีธรรมำนุสำร  ครูท่ีปรึกษำ  
7.นำงปุณณ์ปวีร์  กอร์ปกุลหิรัญ  ครูท่ีปรึกษำ  
8.นำงอุไรวรรณ   สว่ำงงำม  ครูท่ีปรึกษำ 



– 47 –  
 

9.นำงวิวำพร   วิชำภรณ์  ครูท่ีปรึกษำ 
10.นำยณัฎฐกิจจำ  อัครภำคินพงศ์  ครูท่ีปรึกษำ 
11.นำงพิกุล   รักชอบ   ครูท่ีปรึกษำ 
12.นำงสำวสุดำพร   มะยุระรัก  ครูท่ีปรึกษำ 
13.นำงสำวณัฏฐำ  สุวัฒนชำติ  ครูท่ีปรึกษำ 
14.นำงสำวกันทิมำ  โฮมเชำว์   ครูท่ีปรึกษำ 
15.นำงสำวกำญจน์เกล้ำ  แฉล้มไธสง  เลขำนุกำร  

 12.  คณะกรรมการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนคณะสีดา  
1. นำงอัญชณำ  ศุภกุลสิริ  หัวหน้ำคณะ  
2. นำงสำวอรณี  กำระเกตุ  รองหัวหน้ำคณะคนท่ี 1 
3. นำงสำวนงพงำ  ทองวิเศษ   รองหัวหน้ำคณะคนท่ี 2 
4. นำงช่ออัญชัน  เครือศุภมำส  ครูท่ีปรึกษำ  
5. นำงสุมำลี   ศรีสุทธิ์ ทองมี  ครูท่ีปรึกษำ  
6. นำงลดำวัลย์  อูปแก้ว   ครูท่ีปรึกษำ  
7. นำงพรรณพนัช  รอดเริญ   ครูท่ีปรึกษำ  
8. นำงฉัตรสุดำ  เกิดกรุง   ครูท่ีปรึกษำ  
9. นำยมรกต   หงษ์อินทร ์  ครูท่ีปรึกษำ  
10. นำยช ำนิ   จันทร์โพธิ์  ครูท่ีปรึกษำ  
11. นำยภัทร   ภู่ศิริ   ครูท่ีปรึกษำ  
12. นำยวรเดช  ทุมมะชำติ  ครูท่ีปรึกษำ 
13. นำงชุติมณฑน์  ภัทรวรำนนท์  ครูท่ีปรึกษำ 
14. นำยไกรพล  แก้วกัน   ครูท่ีปรึกษำ 
15. นำงชลธิชำ  โมรำชำติ  ครูท่ีปรึกษำ 
16. นำงสำวพุทธริธร  บูรณสถิตวงศ์  ครูท่ีปรึกษำ 
17. นำงธิดำภรณ์  วรรณโชติ  เลขำนุกำร  

หน้าที่   1.  ปฏิบัติหน้ำท่ีบุคลำกรหลักตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 2.  ก ำกับ ดูแล พัฒนำ ประสำนงำน และด ำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 3.  ก ำกับ ดูแล รับผิดชอบ เกี่ยวกับกำรท ำกิจกรรมโฮมรูม กำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน กำรพัฒนำเขตรับผิดชอบ 
 4. วำงแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตำมจุดเน้นของ 
     โรงเรียน ในกำรเป็นกุลสตรีสุรนำรีวิทยำ 
 5. ตรวจตรำ ก ำกับ ตรวจสอบ ควบคุม และแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 
 6. กวดขันให้นักเรียนปฏิบัติตำมระเบียบวินัยของโรงเรียน โดยเฉพำะจุดเน้น เรื่อง กำรมำเรียน กำรแต่งกำย  
     กำรทะเลำะวิวำท  ส่ิงเสพติด กำรเล่นเกมและกำรพนัน 
 7. ติดต่อ ติดตำม และประสำนงำน ระหว่ำงครูท่ีปรึกษำกับผู้ปกครองนักเรียน 
 8. ก ำกับ ดูแล เกี่ยวกับกำรร่วมกิจกรรมต่ำงๆของนักเรียนโดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 9. จัดท ำเอกสำรต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับหน้ำทีครูท่ีปรึกษำ 
 10. สรุปผลกำรปฏิบัติงำนและรำยงำนผลตำมล ำดับข้ันตอน 
 11. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
5.2.4  งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน 

1.  นำงสำวดำวรุ่ง   ช ำนำญนำค  หัวหน้ำ 
2.  นำงกันยำ   สุดสำยเนตร  ผู้ช่วย 
3.  นำงกฤษณำ   เนำวนนท์  ผู้ช่วย 
4.  หัวหน้ำคณะทุกคณะ   

หน้าที่   1. จัดท ำแผน/ปฏิทินปฏิบัติงำน/เบิกจ่ำยวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 2. จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ให้แก่นักเรียน 
 3. จัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมท่ีดีงำมทุกรูปแบบ ตลอดจนกิจกรรมต่ำง ๆ  
         ท่ีเกี่ยวกับสถำบัน ชำติ ศำสนำ  พระมหำกษัตรีย์  
 4. จัดกิจกรรมค่ำยคุณธรรม กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันพระ และกิจกรรมในวันส ำคัญทำงศำสนำ 
 5. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนสุรนำรีวิทยำ และตำมจุดเน้นของของ       
               โรงเรียน 
 6. จัดกิจกรรมเผยแพร่ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ  แก่นักเรียนท่ีประพฤติดี   
 7. สรุป ประเมินผล และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 8. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 
5.2.5 งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน  

1. นำงอัญชณำ  ศุภกุลสิริ           หัวหน้ำ 
2. นำงสำวกนกลักษณ์  รวมภักดี  ผู้ช่วย 
3. นำงสุภำวดี  ญำติบ ำรุง  ผู้ช่วย 
4. นำยภำกร  เทียนทิพย์กำรุณย์ ผู้ช่วย 
5. นำงสำวกันทิมำ โฮมเชำว์   ผู้ช่วย 
6. นำยครรชิต  พิมใจ   ผู้ช่วย 
7. นำงสำวณัฐวดี  กูละพัฒน ์  ผู้ช่วย 
8. หัวหน้ำคณะทุกคณะ    ผู้ช่วย 

หน้าที่  1. จัดท ำแผนงำน/ปฏิทินงำน/ เบิกจ่ำยวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียน 
 3. ส่งเสริม สนับสนุน ประสำนงำน  กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรสภำนักเรียนและเครือข่ำย 
 4. ให้ค ำปรึกษำ ดูแล และก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมตำมโครงกำรของภำนักเรียน 
 5. จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่กิจกรรมส่งเสริมประชำธิปไตยและสภำนักเรียนต่อสำธำรณชน 
 6. สรุป ประเมินผล และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  
 7. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
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5.2.6 งานป้องกันปัญหาสิ่งเสพติด 
 1. นำงพรทิพย์                  โดมขุนทด      หัวหน้ำ 
 2. นำงจรูญศร ี    กิติวรรณ                     ผู้ช่วย 
 3. นำงณัฐนันท์    สกุลอรุณเพขร              ผู้ช่วย 
 4. นำงสำวศิริลักษณ์           เศรษฐชัย                    ผู้ช่วย  
 5. หัวหน้ำคณะทุกคณะ             ผู้ช่วย  
หน้าที่  1. วำงแผน จัดท ำแผนงำน/ปฏิทินงำน/เบิกจ่ำยวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 2. ด ำเนินกำรคัดกรองนักเรียน จัดท ำข้อมูล ติดตำมและเฝ้ำระวังนักเรียนกลุ่มเส่ียงต่อปัญหำส่ิงเสพติด   
 3. จัดกิจกรรมให้ควำมรู้  รณรงค์ป้องกันปัญหำส่ิงเสพติดให้แก่นักเรียนทุกระดับช้ัน ตำมมำตรฐำน 
         ของโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนต้ำนส่ิงเสพติด ของส ำนักงำนอำสำกำชำด สภำกำชำดไทย ท้ัง 4 ด้ำน  
 4. สนับสนุน ส่งเสริม ก ำกับ ติดตำมกำรจัดกิจกรรมของครูแกนน ำและนักเรียนแกนน ำท่ีเกี่ยวกับ  
         กำรรณรงค์เรื่องยำเสพติด กำรติดเกม กำรพนัน กำรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และกำรรับประทำน 
         อำหำรท่ีไม่ถูกหลักโภชนำกำร  ให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
 5. ส่งเสริมกิจกรรมชมรม To Be Number One /ชมรม Good life/ชมรมห้องเรียนนอกเวลำ 
 6. ประสำนงำน/ ด ำเนินงำนรว่มกับหน่วยงำนและเครือข่ำยท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อรับกำรประเมินมำตรฐำน 
         จำกส ำนักงำนอำสำกำชำด สภำกำชำดไทย 
 7. สรุป ประเมินผล และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
 8. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
5.2.7 งานวินัยและแก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน 
   1. นำงบุญส่ง  กันทะเขียว  หัวหน้ำ 
   2. หัวหน้ำคณะทุกคณะ    ผู้ช่วย 
หน้าที่   1. ก ำหนดแผน/โครงกำร/ปฏิทินงำน/เบิกจ่ำยวัสดุ ครุภัณฑ์   
 2. ก ำกับ ติดตำมควำมประพฤติของนักเรียนให้เป็นไปตำมระเบียบวินัยของโรงเรียน 
 3. รวบรวมและบันทึกข้อมูลกำรตัดคะแนนควำมประพฤติให้เป็นปัจจุบัน 
 4.  ด ำเนินงำนส่งต่อข้อมูลนักเรียนท่ีถูกตัดคะแนนต่อหัวหน้ำคณะท่ีเกี่ยวข้อง 
 5. จัดกิจกรรมปรับแก้พฤติกรรมนักเรียน 
 6. ประสำนงำนครูท่ีปรึกษำผู้ปกครองนักเรียน  ฝ่ำยบริหำร  เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน  
        และแก้ไขปัญหำท่ีเกิดขึ้น 
 7. สรุป  ประเมินผล  และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  

 8. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
5.2.8  งานเครือข่ายผู้ปกครอง 
 1. นำงชมพูนุช          ลือนำม   หัวหน้ำ 
 2. นำงนวลอนงค์               ศรีนำคำ   ผู้ช่วย 
 3. หัวหน้ำคณะทุกคณะ                           ผู้ช่วย 
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 หน้าที่  1. จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน  เพื่อจัดต้ังคณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครอง 
 2. ร่วมกับคณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครอง  จัดกิจกรรมพัฒนำกำรเรียน กำรสอน และพัฒนำ 
         คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนกัเรียน 
 3. ให้ค ำแนะน ำ  ประสบกำรณ์  ช่วยเหลือและส่งเสริมคณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครอง 
 4. ประสำนงำนระหว่ำงโรงเรียน  คณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครอง และผู้ปกครองนักเรียน 
 5. สรุป ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน และปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
5.2.9  งานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

1. นำงจำรุวรรณ  พึ่งพิมำย            หัวหน้ำ 
2. นำงยุวดี   ทะมังกลำง                  ผู้ช่วย 
3. นำงสำวพำชิต  ทวีกุล   ผู้ช่วย 
4. นำงช่ออัญชัน  เครือศุภมำส           ผู้ช่วย 
5. นำงวรรณำ   แผ่นทอง  ผู้ช่วย 
6. นำงสุรำงค์   พุฒกลำง  ผู้ช่วย 
7. นำงสำววรรณี  กรรณทิพย์สกุล  ผู้ช่วย 
8. นำงอรพิน   ประกำลัง  ผู้ช่วย 
9. นำงชมพูนุช   ลือนำม            ผู้ช่วย 
10. นำงบุญส่ง   กันทะเขียว  ผู้ช่วย  
11. นำงสำวดำวรุ่ง  ช ำนำญนำค  ผู้ช่วย 
12. นำงลดำวัลย์  อูปแก้ว   ผู้ช่วย 
13. นำงวิวำพร                    วิชำภรณ์  ผู้ช่วย 
14. นำงสำวณิชำนันท์  พิชญไพโรจน ์  ผู้ช่วย 
15. นำงสมจิตร์   หำญสูงเนิน  ผู้ช่วย 
16. นำยศักดำ   เมธำวุฒินันท์  ผู้ช่วย 
17. นำงสำวศลิษำ  กงัศรำนนท์  เลขำนุกำร 
18. นำงอมรรัตน ์  สมสันเทียะ  ผู้ช่วยเลขำนุกำร           

.หน้าที่   1. จัดท ำแผนงำน/โครงกำร กำรเบิกจ่ำยวัสดุ ครุภัณฑ์ และจัดท ำปฏิทินปฏิบัติงำนตลอดปี 
 2. ประสำนผู้เกี่ยวข้องให้ควำมรู้ในหลักกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และหำแนวทำงบูรณำกำรหลักกำรของ    
         โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรจัดกิจกรรม 
 3. ติดตำมและพัฒนำกำรด ำเนินกำร เผยแพร่กำรด ำเนินกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนท้ังภำยใน  
        และภำยนอกสถำนศึกษำ จัดเก็บเอกสำรหลักฐำนในกำรด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ 
 4. สรุปผลกำรปฏิบัติงำนและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 5. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
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6. กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

                     นำงสุพิชฌำย์        โสแก้ว    รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
                     นำงทัศนีย์            ช่ืนยง             ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
  นำงสำวศิริลักษณ์   สุทธิสงเครำะห์     ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
2 

6.1  คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารงบประมาณ   
1. นำงสุพิชฌำย์      โสแก้ว   ประธำนกรรมกำร  
2. นำงทัศนีย์       ช่ืนยง     รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวศิริลักษณ์      สุทธิสงเครำะห์    รองประธำนกรรมกำร 
4. นำงจิตรำ              ควำมเพียร    กรรมกำร 
5. นำงภำวิณี     คูณสุข      กรรมกำร 
6. นำงมะลิวัลย์      สุทธิแพทย์     กรรมกำร 
7. นำงเอื้ออำรี    ภู่ภัทรำงค์         กรรมกำร 
8. นำงจุฑำมำศ       เกษตรเวทิน     กรรมกำร 
9. นำงสุกัญญำ       โพนยงค์   กรรมกำร 
10. ส.อ.หญิงกำญจนำ    โยธำยุทธ     กรรมกำร 
11. นำงส ำอำงค์       แสงอรุณ     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
13. นำงสำวนำฎอนงค์            ประพิณ    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าที่   1. วำงแผนกำรพัฒนำงำนของกลุ่มบริหำรแผนและงบประมำณ 
 2. จัดท ำแผนงำน/โครงกำร 
 3. ด ำเนินงำนตำมแผน 
 4. ติดตำม/ประเมินผล/สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 5. ปฏิบัติงำนอื่นๆท่ีได้รับมอบหมำย 
6.2 งานส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 

1. นำงส ำอำงค์     แสงอรุณ  หัวหน้ำ 
2. นำงสำวกันทิมำ  โฮมเชำว์   ผู้ช่วย 
3. นำงจันทิมำ     หน่ำยโคกสูง   ผู้ช่วย 

    

หน้าที่   1. วำงแผนกำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำงำนสำรบรรณ 
 2. จัดระบบและบริหำรงำนส ำนักงำนและกำรพัฒนำระบบอย่ำงต่อเนื่อง 
 3. วำงแผนกำรจัดบรรยำกำศภำยในส ำนักงำน ให้กำรดูแล ต้อนรับผู้มำติดต่อรำชกำรและบุคคลท่ีมำติดต่อ
     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
 4. ติดต่อประสำนงำนกับกลุ่มงำนหรือหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภำยในและภำยนอกให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วย  
              ควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
 5. จัดป้ำยนิเทศ แจ้งประกำศประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรจำกผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
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 6. รับ – ส่งหนังสือรำชกำรภำยใน หนังสือรำชกำรภำยนอก รวบรวม จัดเก็บหนังสือรำชกำรตำมระเบียบ 
              งำนสำรบรรณ 
 7. ร่ำง – โต้ตอบ ตรวจสอบควำมถูกต้องขอหนังสือรำชกำร 
 8. จัดท ำระเบียบกำรจัดเก็บหนังสือรำชกำรตำมระบบงำนสำรบรรณ 
     9. กำรขออนุญำตท ำลำยหนังสือรำชกำร 
 10. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอพระรำชทำนเพลิงศพของจ้ำรำชกำร / ข้ำรำชกำรบ ำนำญในสังกัด 
      11. งำนขออนุญำตให้ข้ำรำชกำรไปต่ำงประเทศ , กำรขออนุญำตไปฝึกอบรม / วิจัย ต่ำงประเทศ 
 12. กำรขอท ำบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำรครูและข้ำรำชกำรบ ำนำญ 
 13. กำรประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลำกรของโรงเรียน 
 14. จัดท ำหนังสือรับรองเงินเดือนข้ำรำชกำรครูละบุคลำกรของโรงเรียน 
 15. จัดท ำหนังสือผ่ำนสิทธิกำรกู้เงินจำกสถำบันกำรเงิน 
 16. จัดท ำค ำส่ังไปรำชกำรของข้ำรำชกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
 17. จัดท ำระเบียบวำระกำรประชุมของโรงเรียน 
 18. กำรขออนุญำตไปรำชกำรของผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
 19. กำรขอเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของนักเรียน 
 20. งำนกลุ่มโรงเรียนสุรนำร ี
 21. งำนเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรมัธยมศึกษำจังหวัดนครรำชสีมำ 
 22. ประเมินผล/สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 23. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
6.3 งานนโยบายและแผน  

1. นำงทัศนีย์   ช่ืนยง    หัวหน้ำ 
2. นำงสำวลัดดำ    บูรพำกูล   ผู้ช่วย 
3. นำยศุกภชัย       นนท์ภำยวัน           ผู้ช่วย 
4. นำงสำวชนนิกำนต์  ชมช่ืนดี    ผู้ช่วย 
5. นำงสำวอังศุมำริน    พรมสันเทียะ   ผู้ช่วย 
6. นำงสำววำรุณี  ด ำรงปิยะศิริ   ผู้ช่วย 
7. ผู้รับผิดชอบงำนแผนงำนกลุ่มบริหำร/งำน/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

หน้าที่   1. วำงแผนกำรพัฒนำงำนของงำนแผนงำน 
 2. จัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ และแผนปฏิบัติกำร 
 3. จัดท ำกรอบประมำณกำรรำยรับ/รำยจ่ำย ประจ ำปีกำรศึกษำ 
 4. ประสำนงำน ก ำกับ ติดตำม กำรด ำเนินกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำร 
 5. สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ภำพรวมของโรงเรียน 
 6. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 
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 6.4 งานการเงิน 

1. นำงจิตรำ   ควำมเพียร     หัวหน้ำ 
2. นำงสำวสุวรรณี     จงเจริญวิไล      ผู้ช่วย 
3. นำยชัยทัต   พินิจวชิรพงศ์  ผู้ช่วย 
4. นำงสำวจริยำ  แสงเพ็ชร  ผู้ช่วย 

   5. นำงสำวชยำพร  น่วมนวล  ผู้ช่วย 
  6. นำงกันต์ฤทัย       ลิมปิสวัสด์ิ  ผู้ช่วย 
  7. นำงสำวปัทมนันท์       สิงห์สุนีย์      ผู้ช่วย 
  8. .นำงสำวเกวลี   สิทธิธัญกรรม  ผู้ช่วย 

 

หน้าที่   1. เบิก-จ่ำยเงินงบประมำณและเงินนอกงบประมำณ  ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
 2. จัดกำรเบิก-จ่ำยเงินจำกระบบ GFMIS 
 3. ด ำเนินกำรรับเงิน  กำรน ำส่งเงิน  กำรเก็บรักษำเงิน  กำรจ่ำยเงิน  กำรโอนเงิน กำรกันเงนิไว้เบิกเหล่ือมปี   
              ให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังก ำหนด 
 4. รำยงำนกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณตำมแผนงำน/โครงกำร 
 5. รำยงำนกำรเบิกจ่ำยเงินงบนอกประมำณตำมแผนงำน/โครงกำร 
 6. รำยงำนกำรเบิกจ่ำยค่ำสำธำรณูปโภค 
 7. ระดมทรัพยำกรและงบลงทุนเพื่อกำรศึกษำ 
 8. ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 
6.5 งานบัญชี  
  1. นำงภำวิณี    คูณสุข   หัวหน้ำ 
       2. นำงสำวกันยำรัตน ์ ผกำพวง   ผู้ช่วย 
  3. นำงสำวธนพร  พุดทะเล   ผู้ช่วย 
หน้าที่   1. บันทึกบัญชีประจ ำวันให้ครอบคลุมกำรรับ-จ่ำย เงินงบประมำณและเงินนอกงบประมำณ 
 2. บันทึกบัญชีกำรเงินตำมปฏิบัติในระบบ GFMIS 
 3. บันทึกบัญชีกำรเงินคู่ขนำนในโปรแกรมบัญชี Express (ปฏิบัติงำนบัญชีระบบมือกับบัญชีในระบบ GFMIS) 
 4. ตรวจสอบควำมถูกต้องของเงินสด และ เงินฝำกธนำคำรตำมรำยงำนเงินคงเหลือ 
 5. จัดท ำรำยงำนกำรเงิน และน ำส่งส่วนรำชกำรท่ีเกี่ยวข้อง (ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน,ส ำนักงำนคลังจังหวัด, 
     ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน) ตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 
 6. ปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 6.6  งานพัสดุและสินทรัพย ์

1. นำงมะลิวัลย์    สุทธิแพทย์  หัวหน้ำ 
2. นำงสำวกุลนำถ วรัชชัยกำร  ผู้ช่วย 
3. นำยครรชิต  พิมใจ   ผู้ช่วย 
4. นำงสุวรรณณี           แพรวกลำง  ผู้ช่วย 
5. นำงสำวนิศำชล รอไธสง   ผู้ช่วย 
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หน้าที่   1. กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และ
    ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำงด้วยหลักเกณฑ์กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560  
    ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-gp) 
       2. กำรบันทึกข้อมูลในระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e-gp) และบันทึกข้อมูลหลักผู้ขำยในระบบ GFMIS  

3. กำรบันทึกข้อมูลในใบส่ังซื้อ / จ้ำง(PO)ในระบบ GFMIS 
4. กำรด ำเนินกำรบริหำรสัญญำ ตรวจร่ำงสัญญำซื้อขำย สัญญำจ้ำงด ำเนินกำรงำนสัญญำ แก้ไขสัญญำ กำรขยำย
ระยะเวลำสัญญำ ยกเลิกสัญญำ 
5. จัดท ำแผนจัดซื้อ จัดจ้ำงประจ ำปี  
6. ตรวจสอบกำรกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปีทุกหมวดรำยจ่ำย 
7. กำรออกแบบตรวจสอบ ประมำณกำรรำยละเอียดส่ิงก่อสร้ำง 
8. กำรตรวจสอบอำคำรเรียน อำคำรประกอบท่ีช ำรุดทรุดโทรมและประเมินรำคำกลำงท้ังส่วนท่ีขอซ่อมแซมและ
รื้อถอน 
9. ออกหนังสือรับรองผลงำน 
10 กำรขออนุมัติถอนหลักประกันซองและหลักประกันสัญญำในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
11. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรื้อถอนอำคำรเรียน อำคำรประกอบและส่ิงปลูกสร้ำงอื่น ๆ รวมทั้งกำรขอใช้วัสดุจำก
กำรรื้อถอน กำรขึ้นทะเบียน กำรจ ำหน่ำยและกำรขำยทอดตลำด 
12. ด ำเนินกำรประกำศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-gp 
13. ท ำหน้ำท่ีตรวจสอบเหล็กโครงสร้ำง รูปพรรณงำนทุกประเภท 
14. ควบคุม ก ำกับดูแลอำคำรส่ิงก่อสร้ำงงำนทุกประเภท 
15. แจ้งเรียกค่ำปรับและสงวนสิทธิ์เรียกค่ำปรับและสงวนสิทธิ์เรียกค่ำปรับตำมสัญญำ 
16. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรค ำนวณค่ำ K และกำรของบประมำณ 
17. กำรตรวจสอบและจ ำหน่ำยพัสดุประจ ำปีของโรงเรียนพร้อมขำยทอดตลำด 
18. ตรวจรับบริจำคทรัพย์ให้แก่ส่วนรำชกำร/สถำนศึกษำ 
19. กำรจัดท ำทะเบียนกำรเช่ำ กำรยืม กำรควบคุมแลกเปล่ียนครุภัณฑ์ส ำนักงำนทุกประเภท 
20. ควบคุมกำรเบิกใช้วัสดุส ำนักงำน 
21. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอใช้ท่ีรำชพัสดุและท่ีสำธำรณประโยชน์ 
22. จัดท ำทะเบียนคุมวัสดุส้ินเปลืองใช้ไป วัสดุถำวรและครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง 
23. กำรจัดท ำทะเบียนกำรเช่ำ กำรยืม กำรควบคุม แลกเปล่ียนครุภัณฑ์โรงเรียนทุกประเภท 
24. จัดท ำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ท่ีดิน และ ส่ิงก่อสร้ำง 
25. ปฏิบัติงำนอื่น ๆตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 6.7  งานประกันคุณภาพ 
1. นำงสุกัญญำ     โพนยงค์   หัวหน้ำ 
2. นำงอรพันธ์      แคกระโทก  ผู้ช่วย 
3. นำงบงกช     สุวรรณเบญจกุล  ผู้ช่วย 
4. นำงณษมำ    นิยมพล   ผู้ช่วย 
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5. นำงวิยะดำ  ลมสูงเนิน  ผู้ช่วย 
6. นำงอัมพิกำ    ฟ้ำคุ้ม   ผู้ช่วย 
7. นำงสำวกุลนำถ วรัชชัยกำร  ผู้ช่วย 

 8. ผู้รับผิดชอบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำกลุ่มบริหำร/งำน/กลุ่มสำระฯ  
หน้าที่   1. วำงแผนกำรงำนด ำเนินงำนกำรประกนัคุณภำพ และจัดท ำเอกสำรเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพ 
      2. ประสำนงำนเกี่ยวกับกำรประเมินคุณภำพภำยใน  กำรเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มงำน/กลุ่มสำระฯ 

3. จัดระบบโครงสร้ำงองค์กรให้รองรับกำรจัดระบบกำรประกันคุณภำพภำยในกำรศึกษำ 
4. ก ำหนดเป้ำหมำยควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำ เกณฑ์กำรประเมิน ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและตัวช้ีวัด 
   ของกระทรวง เป้ำหมำยควำมส ำเร็จของเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินของ 
   ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
5. วำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำย 
    ควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำ 
6. ด ำเนินกำรพัฒนำงำนตำมแผนและติดตำม ตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำเพื่อ 
   ปรับปรุงพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
7. ประสำนควำมร่วมมือกับสถำนศึกษำ และหน่วยงำนอื่นในกำรปรับปรุงและพฒันำระบบประกันคุณภำพ 
   ภำยในและกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
8. ประสำนงำนกับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ เพื่อกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมระบบ 
   กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
9. ประสำนงำนกับส ำหนักงำนรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำและประเมินคุณภำพกำรศึกษำในกำรประเมิน 
    สถำนศึกษำเพื่อเป็นฐำนในกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 
10. ตรวจสอบ ทบทวนกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ สมศ. สพฐ.  
    และสถำนศึกษำ 
11. จัดท ำรำยงำนคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ และจัดท ำผลกำรประเมินตนเอง (SAR) 
12. ประสำนกำรด ำเนินกำรและตรวจสอบ รับรองกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) 
 13. ติดตำม/ประเมินผล/สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 14. ปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 6.8 งานสารสนเทศ 
1. สิบเอกหญิงกำญจนำ    โยธำยุทธ  หัวหน้ำ 
2. นำงจันทณี    พหุลรัต   ผู้ช่วย 
3. นำยวรเดช    ทุมมะชำติ  ผู้ช่วย 
4. นำยภัทร  ภู่ศิริ   ผู้ช่วย 
5. ผู้รับผิดชอบงำนสำรสนเทศกลุ่มบริหำร/งำน/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

หน้าที่   1. วำงแผนกำรพัฒนำงำนของงำนสำรสนเทศและจัดท ำเอกสำรเกี่ยวกับงำนสำรสนเทศ  
2. จัดท ำแผนงำน/โครงกำร 
3. จัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศและจัดระบบสำรสนเทศของโรงเรียน 
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4. จัดท ำสำรสนเทศโรงเรียน 
5. ปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 6.9 งานควบคุมภายใน 
1. นำงจุฑำมำศ     เกษตรเวทิน  หัวหน้ำ 
2. นำงสุธินีย ์   สุวรรณธำดำ  ผู้ช่วย 
3. นำงสำวเกวลีนทร์  ท่วมกลำง  ผู้ช่วย 
4. นำงสำวภัทรพร  ภักดีแก้ว  ผู้ช่วย 
5. นำงสำวพุทธริธร  บูรณสถิตวงศ์  ผู้ช่วย 
6. นำงสำวกมลรัตน์  บุญซ้อน   ผู้ช่วย 

หน้าที่   1. วำงแผนกำรด ำเนินกำรควบคุมภำยในและจัดท ำเอกสำรกำรควบคุมภำยใน 
 2. ทบทวนภำรกิจของหน่วยงำน ก ำหนดกิจกรรม หรือกระบวนกำรปฏิบัติงำนท่ีส ำคัญของหน่วยงำน 
     พร้อมท้ังระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรอืกระบวนกำรปฏิบัติงำน 
 3. ประเมินควำมเส่ียงเพื่อปรับปรุงกำรควบคุมของกิจกรรมท่ีก ำหนด ส่งส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำฯ 
 4. จัดวำงระบบควบคุมภำยใน ประสำนงำนกับกลุ่มงำนในกำรด ำเนินงำนปรับปรงุ พิจำรณำผลกำร 
     ประเมินกำรควบคุม รวมทั้งควำมเห็นและข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

5. แจ้งผลกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในท่ีได้รับควำมเห็นชอบให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบและถือปฏิบัติ   
6. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่อง 
7. ปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

    6.10  งานตรวจสอบภายใน 
1. นำงเอื้ออำรี       ภู่ภัทรำงค์  หัวหน้ำ 
2. นำงจันทณี     พหุลรัต   ผู้ช่วย   
3. นำงปิญญำ     จ ำปำมูล   ผู้ช่วย 
4. นำงดวงใจ     แสงทอง   ผู้ช่วย 
5. นำงอภิรดี      จงเอื้อกลำง  ผู้ช่วย 
6. นำงพรรณพนัช       รอดเริญ   ผู้ช่วย    
7. นำงอุบลพรรณ       โชติกลำง  ผู้ช่วย 

หน้าที่   1. ตรวจสอบบัญชี  รับ – จ่ำยเงินทุกประเภท  ปีกำรศึกษำละ 2  ครั้ง 
 2. ตรวจสอบกำรบัญชี  รำยงำนเงินประเภทต่ำง ๆ  
 3. ตรวจสอบใบส ำคัญรับเงิน  หลักฐำนกำรเบิก  - จ่ำยทุกประเภท 
 4. ตรวจสอบกำรลงบัญชีวัสดุครุภัณฑ์  รำยงำนผลกำรตรวจสอบ 
 5. ติดตำม/ประเมินผล/สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 6. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
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 6.11  งานธนาคารโรงเรียน 

1. นำงเอื้ออำรี      ภู่ภัทรำงค์  หัวหน้ำ 
2. นำงอัมพร  คู่ตระกูล   ผู้ช่วย 
3. นำงภำวิณี     คูณสุข   ผู้ช่วย   
4. นำงชยำพร      น่วมนวล  ผู้ช่วย 
5. นำงกันยำรัตน ์ ผกำพวง   ผู้ช่วย 
6. นำงอุบลพรรณ     โชติกลำง  ผู้ประสำนงำน 

หน้าที่   1. ให้บริกำรรับฝำกเงินและถอนเงินของธนำคำรโรงเรียน 
 2. ระดมเงินฝำกเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะและนิสัยด้ำนกำรประหยัดและออมของนักเรียน 
 3. ฝึกทักษะด้ำนกำรจัดกำรของนักเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ – ธุรกิจ 

4. ประสำนงำนในกำรด ำเนินงำนกับธนำคำรพี่เล้ียง 
5. ประเมินผล สรุปและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
6. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 
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                                                7. กลุ่มบริหารท่ัวไป 
  นำยประเสริฐ    ศรีแสนปำง         รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรท่ัวไป 
            นำยสมควร   รอดเริญ                ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรท่ัวไป 
           นำงส่องหล้ำ      ตันจินดำประทีป  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรท่ัวไป 
 

7.1. คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารท่ัวไป 
     1. นำยประเสริฐ      ศรีแสนปำง      ประธำนกรรมกำร 
     2. นำยสมควร         รอดเริญ   รองประธำนกรรมกำร 
     3.  นำงส่องหล้ำ      ตันจินดำประทีป  รองประธำนกรรมกำร 
 4. นำงเอื้ออำรี  ภู่ภัทรำงค์  กรรมกำร 
 5. นำงสำววรรณี    กรรณทิพย์สกุล  กรรมกำร 
 6. นำงสำวภำณี     รู้วิชำ   กรรมกำร 
 7. นำงสุดำ     เทียมเกรียงไกร  กรรมกำร 
 8. นำงสำวจิรวรรณ    แสงสิลำ   กรรมกำร 

9. นำยสุชำติ      ช่ืนจัตุรัส  กรรมกำร 
10. นำงสุนที  อุทัยเลิศ   กรรมกำร 

     11. นำยกำนต์     นำครังสรรค์  กรรมกำร 
 12. นำงภิรมย์   จิตละม่อม  กรรมกำร 
 13. นำยสมบัติ     บุญประเสริฐ      กรรมกำร  
 14. นำงสำวภรภัทร พลำทิพย์  กรรมกำร 
 15. นำงรุ่งนภำ       ทองบุญมำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

16. นำงรักตำภำ  จิตหนักแน่น  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 17. นำงสำวภัทรพร ภักดีแก้ว  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้าที่   1. ให้กำรสนับสนุน ส่งเสริมประสำนงำนและอ ำนวยกำรให้กำรปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำเป็นไป 
              ด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
 2. ให้กำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร และผลงำนสถำนศึกษำต่อสำธำรณชน ก่อให้เกิดควำมรู้  
              ควำมเข้ำใจ เจตคติท่ีดี เล่ือมใส ศรัทธำ และให้กำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรยีน 
 3. ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนของกลุ่มงำนบริหำรท่ัวไป 
 4. สรุป รำยงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
 5. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 
7.2 งานส านักงานกลุ่มบริหารท่ัวไป 
 1.  นำงรุ่งนภำ      ทองบุญมำ  หัวหน้ำ 
 2.  นำงสำวธัญลักษณ์ สุวรรณกลำง  ผู้ช่วย 
 3.  นำงสำวภัทรพร ภักดีแก้ว  ผู้ช่วย 
 4.  นำงสำวสุดำพร มะยุระรัก  ผู้ช่วย 
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 5.  นำงสำวสมใจ   นิตย์กระโทก  ผู้ช่วย 
 6.  นำงสำวอรุณกมล แก้วพวง   ผู้ช่วย 
 หน้าที่  1. จัดระบบงำนสำรบรรณ สำรสนเทศกลุ่มบริหำรท่ัวไปให้เป็นไปด้วยควำมรวดเร็ว เรียบร้อยและ 
              ถูกต้อง ปรับปรุงและพัฒนำระบบงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
           2. ติดต่อประสำนงำนกับกลุ่มงำนหรือหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
               และมีประสิทธิภำพ 
 3. จัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย ด ำเนินงำนเกี่ยวกับวัสดุ จัดหำอุปกรณ์ส ำนักงำนและกำรบ ำรุงรักษำให้ 
              พร้อมในกำรใช้งำน 
 4. จัดบรรยำกำศในส ำนักงำน ดูแล ต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกแก่บุคคลท่ีเกี่ยวข้องและบุคคลท่ีมำ 
              ติดต่อรำชกำร 
 5. ลงทะเบียนรับหนังสือรำชกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหำรท่ัวไป 
 6. รวบรวม จัดเก็บหนังสือรำชกำร เอกสำรประเภทต่ำงๆของกลุ่มบริหำรท่ัวไปให้เป็นหมวดหมู่ 
 7. จัดท ำท ำเนียบบุคลำกรกลุ่มบริหำรท่ัวไป  
 8. จัดป้ำยนิเทศ แจ้งประกำศ ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรในกลุ่มบริหำรท่ัวไป 
 9. บันทึกรำยงำนกำรประชุมกลุ่มบริหำรท่ัวไป 
         10. สรุปและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
         11. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 
 

7.3 งานแผนงานกลุ่มบริหารท่ัวไป       
 1. นำงรุ่งนภำ           ทองบุญมำ  หัวหน้ำ 
 2. นำงสำวจิรวรรณ    แสงสิลำ   ผู้ช่วย 
 3. นำงสำวภัทรพร ภักดีแก้ว  ผู้ช่วย 
หน้าที่  1. ศึกษำวิเครำะห์โครงสร้ำง ภำรกิจ กำรด ำเนินงำน ปริมำณ คุณภำพ และสภำพของกลุ่มบริหำรท่ัวไป 

     2. วำงแผนออกแบบกำรจัดระบบโครงสร้ำง  กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน ระบบกำรท ำงำน   
         และกำรบริหำรงำนของกลุ่มบริหำรท่ัวไป 
     3. ก ำหนดเป้ำหมำยกำรบริหำร  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และกลยุทธ์ของกลุ่มบริหำรท่ัวไป 

         4. ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรให้เป็นไปตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรกลุ่มบริหำรท่ัวไป 
         5. ติดตำมประเมินและปรับปรุงกำรจัดระบบบริหำรให้มีประสิทธิภำพ 
         6. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรแผนงำนโรงเรียน เพื่อให้กำรบริหำรโรงเรียนเป็นไปอย่ำงมปีระสิทธิภำพ   
             บรรลุวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
         7. รำยงำนสรุปผล  และประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
         8. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
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7.4 งานโสตทัศนศึกษาและงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 1. นำยกำนต์     นำครังสรรค์  หัวหน้ำ 
 2. นำยภัทร  ภู่ศิริ   ผู้ช่วย 
 3. นำยนิติรัฐ     ยุมิมัย   ผู้ช่วย 
 4. นำยชัยวัฒน์     เปียเมือง  ผู้ช่วย 
 5. นำงสำวนนท์สุกรีย์     ศรีเช้ือ            ผู้ช่วย  
  

หน้าที่   1.  ให้บริกำรด้ำนกำรจัดแสง เสียง เมื่อมีกิจกรรมต่ำง ๆ ท้ังในและนอกโรงเรียน 
 2. เป็นศูนย์โสตทัศนูปกรณ์ ได้แก่ วีดิทัศน์ เครื่องเสียงและอุปกรณ์ด้ำนเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำทุกชนิด  
 3. จัดท ำวีดีทัศน์น ำเสนอเกียรติประวัติของโรงเรียน 
 4. จัดบริกำรถ่ำยภำพติดบัตรประจ ำตัวนักเรียน ติดระเบียบแสดงผลกำรเรียนและใบรับรองผลกำรเรียน 
 5. บริกำรผลิตส่ือกำรเรียนกำรสอนให้กลุ่มบริหำร กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ และบริกำรให้ค ำปรึกษำ 
              เกี่ยวกับกำรผลิตส่ือกำรเรียนกำรสอนแก่ครูและนักเรียน 
 6. ให้บริกำรครู ในกำรน ำเสนอส่ือกำรสอนทุกประเภทแก่นักเรียน 
 7. บันทึกภำพกิจกรรมต่ำง ๆ ของโรงเรียนท้ังภำยในและภำยนอกโรงเรียน และเผยแพร่ผลงำนของ 
              โรงเรียนแก่ชุมชน 
 8. ให้บริกำรสถำนท่ีและโสตทัศนูปกรณ์ส ำหรับกำรอบรม ประชุม สัมมนำแก่หน่วยงำนในโรงเรียน 
              และภำยนอกโรงเรียน 
 9. ปรับปรุง ซ่อมแซม ดูแลรักษำส่ือและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
              พร้อมใช้งำนอยู่เสมอ 
 10. จัดท ำแผนงำน / โครงกำรวำงแผนและปฏิบัติตำมแผนกำร 
 11. วำงแผนกำรวำงระบบ ICT (Information and Communication Technology) ภำยในโรงเรียน 
 12. ให้กำรบริกำรด้ำน ICT แก่ครู บุคลำกร นักเรียน และหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในโรงเรียนอย่ำงท่ัวถึง 
 13. พิจำรณำกำรพัฒนำระบบ รวมทั้งกำรปรับปรุงแก้ไขให้ระบบ ICT ของโรงเรียนมีศักยภำพเพิ่มขึ้น 
                และทันสมัย 
 14. ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรบริกำรด้ำน ICT ในกำรเสริมสร้ำงด้ำนกำรเรียนกำรสอนและ 
                กำรปฏิบัติงำนภำยในโรงเรียน 
          15. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน และประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
          16. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 
   

7.5 งานประชาสัมพันธ์ 
 1.  นำงสำวจิรวรรณ     แสงสิลำ   หัวหน้ำ  
 2.  นำงสุธินีย์  สุวรรณธำดำ           ผู้ช่วย 
 3.  นำงณวิสำร์  จตุกุลพิพัฒน์  ผู้ช่วย 
 4.  นำยธรรมวัฒน์     พฤกษำชีพ  ผู้ช่วย 
 5.  นำงสำวสุดำพร มะยุระรัก           ผู้ช่วย 
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 6.  นำงสำวภัทรพร    ภักดีแก้ว  ผู้ช่วย 
 7.  นำงสำวกมลรัตน์   บุญซ้อน   ผู้ช่วย 
  หน้าที่  1. ศึกษำควำมต้องกำรในกำรเผยแพร่ข่ำวสำรข้อมูล และผลงำนของสถำนศึกษำ รวมทั้งควำมต้องกำร 
              ในกำรรับข่ำวสำรข้อมูลทำงกำรศึกษำของชุมชน 
 2. จัดท ำวำรสำรเฟื่องฟ้ำ หนังสือเกษียณอำยุรำชกำร แผ่นพับแนะน ำโรงเรียน และสมุดหมำยเลข 
              โทรศัพท์ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 3. วำงแผนกำรประชำสัมพันธ์ของสถำนศึกษำ โดยกำรให้มีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน องค์กร    
              สถำบัน และส่ือมวลชนในท้องถิ่น 
 4. ร่วมกับงำนปฏิคมในกำรท ำหน้ำท่ีต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน และบุคคลภำยนอก ท่ีมำติดต่อ  
              และศึกษำดูงำน 
 5. พัฒนำบุคลำกรท่ีรับผิดชอบงำนประชำสัมพันธ์ ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรประชำสัมพันธ์ 
 6. สร้ำงกิจกรรมงำนประชำสัมพันธ์ในหลำกหลำยรูปแบบ ได้แก่ รำยกำรเสียงตำมสำย เว็บไซต์ 
    งำนประชำสัมพันธ์ 
 7. ประสำนงำนกับครู นักเรียน บุคลำกรท้ังภำยใน และภำยนอกโรงเรียน รว่มกับกลุ่มบริหำรท่ัวไป   
              ท่ีศำลำประชำสัมพันธ์ 
 8. ประชำสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ให้แก่บุคลำกรในโรงเรียน โดยกำรจัดท ำจดหมำยข่ำว 
              สัปดำห์ละ 1 ฉบับ 
 9. ให้ค ำแนะน ำและข้อเสนอแนะแก่นักเรียนชมรมประชำสัมพันธ์ 

10. รำยงำนสรุปผล และประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
11. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย   
 

7.6 งานชุมชนสัมพันธ์ 
 1.  นำงรักตำภำ  จิตหนักแน่น  หัวหน้ำ 
 2.  นำงสำวอรวรรณ เทียนธวัชกุล  ผู้ช่วย 
 3.  นำงปุณณ์ปวีร์ กอร์กุลหิรัญ  ผู้ช่วย 
 4.  นำงสำวเกวลีนทร์    ท่วมกลำง  ผู้ช่วย 
 5.  นำงสำวจริยำ   แสงเพ็ชร  ผู้ช่วย 
 6. นำงสำวรดำรัตน์   ยุมิมัย   ผู้ช่วย 
 7. นำงสำวอำรียำ   ยิ้มสิน   ผู้ช่วย 
 8. นำยช ำนิ  จันทร์โพธิ์  ผู้ช่วย 
 9. นำยไกรพล    แก้วกัน   ผู้ช่วย 
 10. นำยปรัทยำพันธ์   ประสำทกลำง  ผู้ช่วย 
 11. นำยปรเมษฐ  นำมไพร   ผู้ช่วย 
 12.  นำงสำวทศพรชนก สะเทินรัมย์  ผู้ช่วย 

13.  นำงสำวศิริญญำ ศรีสงครำม  ผู้ช่วย 
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หน้าที่   1. ด ำเนินกำรวำงแผนจัดท ำโครงกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชน 
 2. ประสำนงำนกับกลุ่มงำนต่ำง ๆ จัดท ำโครงกำรพัฒนำโรงเรียนร่วมกับชุมชน 
 3. จัดท ำข้อมูลพื้นฐำนและสภำพแวดล้อมของชุมชน 
 4. ก ำหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรให้บริกำรชุมชนในด้ำนต่ำงๆ และให้บริกำรแก่ชุมชน 
              ในด้ำนต่ำง ๆ ตำมควำมเหมำะสม 
 5. พัฒนำระบบกำรให้บริกำรแก่ชุมชนให้มีประสิทธิภำพและเกิดควำมพึงพอใจต่อผู้มำขอรับบริกำร 
 6. ประสำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ท้ังภำครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนและกิจกรรม 
               ของชุมชน 
 7. จัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับกำรบ ำเพ็ญประโยชน์สำธำรณะ และกิจกรรมส่งเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับชุมชน 
              ท้ังภำครัฐและเอกชน 
 8. น ำนักเรียน ครู เข้ำร่วมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน หน่วยงำนต่ำงๆ ท้ังภำครัฐและเอกชน         
               ในโอกำสต่ำง ๆ 
 9.  สร้ำงและเผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียนต่อชุมชน 
          10. จัดท ำสถิติข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับงำนชุมชนสัมพันธ์ 
 11. ต้อนรับและดูแลแขกท่ีมำเย่ียมชมโรงเรียนและกิจกรรมต่ำง ๆ ท่ีจัดขึ้นภำยในและภำยนอกโรงเรียน 
 12. สรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน งำนชุมชนสัมพันธ์ 
           13. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 
 

7.7 งานสุขภาพอนามัย  
 1.  นำงสุดำ  เทียมเกรียงไกร  หัวหน้ำ 
 2.  นำงนงลักษณ์  ธีระวฒันำนนท์  ผู้ช่วย 
 3.  นำงสำวพนิดำ คงยศ   ผู้ช่วย 
 4.  นำงประนอม     รวมใหม่   ผู้ช่วย 
  หน้าที่ 1. จัดท ำสมุดทะเบียนสุขภำพ  จัดเก็บข้อมูลสุขภำพนักเรียนในโรงเรียน  ตรวจสุขภำพนักเรียนและ      
     เสริมสร้ำงสุขภำพนักเรียนท่ีต่ ำกว่ำมำตรฐำน 
 2. ให้กำรปฐมพยำบำลรักษำเบื้องต้นแก่นักเรียนและบุคลำกรของโรงเรียน 
 3. จัดหำยำและเวชภัณฑ์  ควบคุมกำรใช้และแจกจ่ำยยำให้มีคุณภำพปลอดภัย 
 4. ก ำหนดระเบียบแนวปฏิบัติในกำรใช้และกำรให้บริกำรของห้องพยำบำล  และจัดบุคลำกรดูแล 
 5. จัดกิจกรรมรณรงค์  ส่งเสริม  สุขภำพอนำมัย 
 6. ติดตำม เฝ้ำระวังโรคติดต่อตำมฤดูกำลและโรคติดต่อร้ำยแรง 
 7. วำงแผน  ก ำหนดนโยบำย และแนวทำงกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับอนำมัยโรงเรียน 
 8. ประเมินสถำนภำพทำงด้ำนสุขภำพอนำมัยโรงเรียนของนักเรียนและบุคลำกรอื่น ๆ ภำยในโรงเรียน 
 9. จัดหำเวชภัณฑ์  เครื่องมือเครื่องใช้ในกำรปฐมพยำบำล  ให้เหมำะสมเพียงพอ 
 10. ให้กำรปฐมพยำบำลเบ้ืองต้นแก่นักเรียน   และบุคลำกรโรงเรียนเมื่อเจ็บป่วยหรือได้รับบำดเจ็บ 
 11. ติดต่อผู้ปกครอง  หรือประสำนกับสถำนพยำบำลในกรณีท่ีนักเรียนเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ 

           ตำมควำมเหมำะสมและจ ำเป็น 
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 12. ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำน  ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนสำธำรณสุขตำมควำมเหมำะสม 
 13. รำยงำนสรุปผล และประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
 14. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

7.8 งานห้องสมุด 
 1.  นำงภิรมย์  จิตละม่อม   หัวหน้ำ 
 2.  นำงสำวดำวรุ่ง    ช ำนำญนำค   ผู้ช่วย 
 3.  นำงสำววรำภรณ์    ชฎำกุล    ผู้ช่วย 
 4.  นำงสำวนุจรี  เรดสันเทียะ   ผู้ช่วย  
หน้าที่   1. ส ำรวจข้อมูลควำมต้องกำรของผู้ใช้แหล่งเรียนรู้ในกำรพัฒนำกำรศึกษำ 

2. ก ำหนดแนวทำงจัดท ำแผนกำรบริหำรงำนพัฒนำแหล่งเรียนรู้ในสถำนศึกษำ 
 3. จัดหำวัสดุสำรนิเทศให้เพียงพอและเหมำะสม 
 4. พัฒนำกระบวนกำรให้บริกำรยืม - คืน วัสดุสำรนิเทศ และบริกำรตอบค ำถำมได้อย่ำงรวดเร็ว 
 5. จัดบรรยำกำศส่ิงแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อกำรศึกษำเรียนรู้ 
 6. จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรใช้แหล่งเรียนรู้  แนะน ำกำรใช้ห้องสมุด 
 7. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน กำรค้นคว้ำ เพื่อกำรพัฒนำกำรศึกษำ  
 8. พัฒนำแหล่งเรียนกำรเรียนรู้เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรให้เกิดองค์ควำมรู้  รวมทั้งประสำนควำมร่วมมือกับบุคคล 
              หน่วยงำน  องค์กร  และสถำบันที่จัดกำรศึกษำ 
 9. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังใน และนอกโรงเรียน ในกำรจัดกระบวนกำร เรียนรู ้
              ให้ครอบคลุมภูมิปัญญำท้องถิ่น           
 10. ให้บริกำร และส่งเสริมกำรศึกษำค้นคว้ำแก่ชุมชน 
 11. รำยงำนสรุปผล และประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
 12. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 

 

  7.9 งานกิจกรรมสหกรณ์  
 1.  นำงเอื้ออำรี     ภู่ภัทรำงค์  หัวหน้ำ 
 2.  นำงอภิรดี  จงเอื้อกลำง  ผู้ช่วย 
 3.  นำงปิญญำ  จ ำปำมูล   ผู้ช่วย 
 4.  นำงพรรณพนัช     รอดเริญ   ผู้ช่วย 
 5.  นำงจันทณี     พหุลรัต   ผู้ช่วย 
 6.  นำงดวงใจ    แสงทอง   ผู้ช่วย 
 หน้าที่ 1. จ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคบริโภคแก่นักเรียนและบุคลกร โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ทำงกำรศึกษำ 
              เป็นส ำคัญมำกกว่ำกำรแสวงหำผลก ำไร 
 2. ส่งเสริมให้นักเรียน ครู และบุคลำกรของโรงเรยีนเข้ำเป็นสมำชิกสหกรณ์โรงเรียน 
 3. ส่งเสริมให้สมำชิกรู้จักกำรประหยัดและหำรำยได้  โดยกำรประกอบอำชีพอิสระส่งผลผลิตเข้ำมำ  

  จ ำหน่ำยในโรงเรียน 



– 64 –  
 
 4. ด ำเนินกำรกิจกรรมสหกรณ์ร้ำนค้ำให้เป็นไปตำมระเบียบของสหกรณ์และโรงเรียน   
 5. ส่งเสริมหลักกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยโดยอำศัยวิธีกำรของสหกรณ ์
 6. จัดระบบกำรด ำเนินงำนด้วยกำรแต่งต้ัง ผู้จัดกำร และ เจ้ำหน้ำท่ี โดยยึดระเบียบข้อบังคับสหกรณ์ 

   หรือมติของคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมสหกรณ์ 
  7. รำยงำนสรุปผล และประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
 8. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆท่ีได้รับมอบหมำย 

 

7.10 งานพิพิธภัณฑ์ 
 1. นำงสำวภรภัทร พลำทิพย์  หัวหน้ำ 
 2. นำงรุ่งนภำ     ทองบุญมำ  ผู้ช่วย  
 3. นำยไกรศร  ฤทธิญำณ  ผู้ช่วย 
 4. นำงสำววณัฐฐำ หงษ์อินทร์  ผู้ช่วย  
 5 นำงสำวศลิษำ  กังศรำนนท์  ผู้ช่วย 
 6. นำงสำวนิภำ  หงุ่ยกระโทก  ผู้ช่วย   
หน้าที่   1. ดูแลรักษำพิพิธภัณฑ์ให้สำมำรถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ตลอดเวลำ 
 2. จัดกิจกรรมเสริมกำรใช้พิพิธภัณฑ์เพื่อกำรศึกษำ 
 3. จัดท ำทะเบียนและสืบค้นข้อมูลโบรำณวัตถุของโรงเรียนให้ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 
 4. รวบรวม และประชำสัมพันธ์เผยแพร่ ประวัติควำมเป็นมำ วัฒนธรรม ประเพณี กำรละเล่น 
               และวิถีชีวิตของคนโครำช  และพิพิธภัณฑ์โรงเรียนสุรนำรีวิทยำ  โดยกำรจัดท ำเอกสำร   
               จัดรำยกำรเสียงตำมสำย  ภำคภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ 
 5. ส่งเสริมกำรน ำควำมรู้เรื่องรำวของท้องถิ่นในจังหวัดนครรำชสีมำเพื่อเป็นเนื้อหำในกำรศึกษำในห้องเรียน 
 6. ฝึกนักเรียนน ำเสนอเรื่องรำวของพพิิธภัณฑ์โรงเรียนสุรนำรีวิทยำ  เรื่องรำวของนครรำชสีมำ และ 
              จัดรำยกำรเสียงตำมสำยทุกเช้ำวันอังคำรเป็นประจ ำทุกสัปดำห์ 
 7. จัดนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมอบรมยุวมัคคุเทศก์ และเชิญวิทยำกรให้ควำมรู้เรื่องพิพิธภัณฑ์ กำรท่องเท่ียว  
     ประวัติศำสตร์ท้องถิ่น  และประวัติศำสตร์ชำติไทย 
 8. จัดท ำโครงกำรซ่อมแซมปรับปรุงอำคำรพิพิธภณัฑ์ เพื่อปรับปรุงกำรน ำเสนอเรื่องรำวนิทรรศกำร 
              ในแต่ละห้อง 
 9. รำยงำน สรุปผล และประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

10. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆท่ีได้รับมอบหมำย 
 

7.11 งานบริการอาหารกลางวัน 
   1.  นำงสำวภำณี   รู้วิชำ   หัวหน้ำ 
   2.  นำงสำววรรณี   กรรณทิพย์สกุล  ผู้ช่วย 
   3.  นำงสุนที    อุทัยเลิศ  ผู้ช่วย 
   4.  นำงบุปผำ    โสระวงศ์  ผู้ช่วย  
   5.  นำงบุษกร    ยุมิมัย   ผู้ช่วย 
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   6.  นำงสุวรินทร์   ภูพิริยวงศ์  ผู้ช่วย 
   7.  นำงสำวกำญจน์เกล้ำ  แฉล้มไธสง  ผู้ช่วย 
หน้าที่   1. ก ำหนดแนวทำง กำรบริหำรงำนบริกำรอำหำรกลำงวัน 
 2. จัดท ำระบบกำรเบิกจ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำมระบบ และถูกต้องตำมระเบียบกำรเงิน 
 3. ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ด้ำนคุณภำพ รสชำติอำหำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำน 
 4. ส่งเสริมสนับสนุน และประสำนงำนกำรให้บริกำรด้ำนอำหำรแก่นักเรียน ครู บุคลำกรอื่น ๆ   
 5. ให้ควำมร่วมมือ และบริกำรอำหำรกลำงวันและอำหำรว่ำงกับหน่วยงำนในสถำนศึกษำ 
 6. ประสำนงำนกำรให้บริกำรอำหำรกลำงวันและอำหำรว่ำงกับหน่วยงำนหน่วยงำนอื่น ๆ 
 7. ควบคุม ดูแลกำรปฏิบัติงำนของคนงำนครัวให้มีประสิทธิภำพ ถูกสุขลักษณะ และมีสุขภำพอนำมัยท่ีดี 
 8. ก ำกับติดตำม และประเมินผลคุณภำพกำรให้บริกำร 
 9. รำยงำนสรุปผล และประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
 10. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 
 

7.12 งานบริการขนม – อบ 
 1.  นำงสุวรินทร์  ภูพิริยวงศ์  หัวหน้ำ 
 2.  นำงสุดำ  เทียมเกรียงไกร  ผู้ช่วย 
 3.  นำงบุปผำ    โสระวงศ์  ผู้ช่วย 
 4.  นำงสุนที  อุทัยเลิศ   ผู้ช่วย 
 5.  นำงบุษกร  ยุมิมัย   ผู้ช่วย   
 หน้าที่  1. ก ำหนดแนวทำง กำรบริหำรงำนขนม - อบ 
 2. รับผิดชอบกำรผลิตขนม - อบ ให้มีคุณภำพ และได้มำตรฐำน 
 3.  ดูแลกำรปฏิบัติงำนกำรจัดจ ำหน่ำยขนม - อบ ให้เป็นไปตำมระเบียบของโรงเรียน 
 4.  จัดท ำบัญชี, กำรเงิน, พัสดุให้ถูกต้องตำมระเบียบและเป็นปัจจุบัน 
 5. รับผิดชอบทรัพย์สินของงำนบริกำรขนม - อบ โรงเรียนสุรนำรีวิทยำ ให้เป็นไปตำมระเบียบงำนพัสดุ 
 6. ควบคุมมำตรฐำนด้ำนสุขำภิบำล (อ.ย.น้อย) และสุขอนำมัยของคนงำนขนม-อบ 
 7. รำยงำนสรุปผล และประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
 8. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆท่ีได้รับมอบหมำย 
 

7.13 งานบริการร้านค้าสวัสดิการ 
 1. นำงสุนที  อุทัยเลิศ   หัวหน้ำ 
 2. นำงสุดำ  เทียมเกรียงไกร  ผู้ช่วย 
 3. นำงบุปผำ  โสระวงค์  ผู้ช่วย 
 4. นำงสุวรินทร ์  ภูพิริยวงศ์  ผู้ช่วย 
 5.  นำงบุษกร  ยุมิมัย   ผู้ช่วย 
 หน้าที่  1. ก ำหนดระเบียบกำรพิจำรณำคัดเลือกร้ำนค้ำจ ำหน่ำยอำหำร เพื่อให้บริกำรแก่นักเรียนและครู 
 2. ก ำหนดแนวทำง โครงกำร กำรบริหำรงำนสวัสดิกำรร้ำนค้ำ 
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 3. รับผิดชอบดูแลร้ำนค้ำให้เป็นไปตำมข้อตกลงของกำรให้บริกำรจ ำหน่ำยอำหำรแก่ครู และนักเรียน 
 4. ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำรอำหำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำน 
 5. รับผิดชอบงำนกำรเงิน กำรบัญชี และทรัพย์สินของสวัสดิกำรโรงเรียนสุรนำรีวิทยำให้เป็นไปตำม     

    ระเบียบรำชกำรท่ีก ำหนด 
 6. รำยงำนสรุปผล และประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
 7. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆท่ีได้รับมอบหมำย 
 

7.14 งานบริการเสริมสวย 
 1.  นำงสำววรรณี กรรณทิพย์สกุล  หัวหน้ำ 
 2.  นำงรุ่งนภำ  ทองบุญมำ  ผู้ช่วย 
หน้าที่   1.  ก ำหนดแนวทำงโครงกำรบริหำรงำนห้องเสริมสวย 
 2.  รับผิดชอบดูแลกำรให้บริกำรแก่ครู-นักเรียน 
 3.  รับผิดชอบกำรเงิน  กำรบัญชี  และทรัพย์สินของวัสดุครุภัณฑ์ห้องเสริมสวย 
 4.  สรุปผลกำรด ำเนินงำน  และประเมินผล 
 5.  ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกทำงโรงเรียน 
 

7.15 งานบ้านพักราชการ 
 1.  นำยสมควร  รอดเริญ        หัวหน้ำ 
 2.  นำยธีระวุธ  พันธัง        ผู้ช่วย 
 3.  นำงสำวสุวรรณี จงเจริญวิไล  ผู้ช่วย 
 4.  นำยสุชำติ     ช่ืนจัตุรัส  ผู้ช่วย 
 5.  นำงรุ่งนภำ  ทองบุญมำ  ผู้ช่วย 
 หน้าที่  1. ออกระเบียบและประกำศกำรเข้ำอำศัยอยู่ในบ้ำนพักครูให้สอดคล้องกับระเบียบของทำงรำชกำร 
 2.  ด ำเนินกำรและควบคุมดูแลผู้อำศัยบ้ำนพักสวัสดิกำรข้ำรำชกำรครูให้เป็นไปตำมนโยบำยและระเบียบ 
               ของทำงรำชกำรและแนวปฏิบัติของโรงเรียน 
 3.  ดูแลปรับปรุงพัฒนำบ้ำนพักและสภำพแวดล้อมให้มีควำมปลอดภัยและเหมำะสม 
 4.  จัดบุคลำกรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักกำรภำรโรง เข้ำอยู่อำศัยตำมระเบียบบ้ำนพักข้ำรำชกำร 
 5.  จัดท ำข้อมูล เกียรติประวัติผู้เข้ำพักอำศัยตำมบ้ำนเลขท่ีผู้เข้ำพัก 
 6.  รำยงำนกำรด ำเนินงำนบ้ำนพักข้ำรำชกำรตู่ผู้บังคับบัญชำ 
 

  7.16 งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 1. นำยสุชำติ     ช่ืนจัตุรัส  หัวหน้ำ 
 2. นำยบุญเกื้อ   หำทวำยกำร  ผู้ช่วย 
          3. นำงสมจิตร์      หำญสูงเนิน  ผู้ช่วย 
 4. นำยไกรศร  ฤทธิญำณ  ผู้ช่วย 
 5. นำยธรรมวัฒน์     พฤกษำชีพ  ผู้ช่วย 
 6.  นำยช ำนิ  จันทร์โพธิ์  ผู้ช่วย 



– 67 –  
 
 7. นำยปุณยวีร์  กำรบรรจง  ผู้ช่วย 
 8. นำยกัมปนำท  นพคุณ   ผู้ช่วย 
 9. นำยสดใส  ศรีกุตำ   ผู้ช่วย 
 10. นำงสำวกำญจน์เกล้ำ แฉล้มไธสง  ผู้ช่วย 
 11. นำยปรเมษฐ  นำมไพร   ผู้ช่วย 
  

 หน้าที่  1.  ส ำรวจและจัดท ำแผนควำมต้องกำรอำคำร  ส่ิงก่อสร้ำงและครุภัณฑ์เพื่อเสนอขอจัดต้ังงบประมำณ 
 2.  ประสำนงำนกำรให้บริกำรอำคำรสถำนท่ีแก่หน่วยงำนภำยในและภำยนอกโรงเรียน    
 3.  ควบคุม ดูแล รักษำและพัฒนำอำคำรสถำนท่ี อำคำรเรียน ให้อยู่ในสภำพท่ีใช้กำรได้ดี รวมทั้งดูแล 
                ควำมสะอำด ควำมเป็นระเบียบ เรียบร้อยและสวยงำมของบริเวณโรงเรียน 
 4.  จัดระบบและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนอำคำรสถำนท่ี ให้เหมำะสมและเพียงพอ 
 5.  จัดให้มีครุภัณฑ์ประกอบอำคำรท่ีจ ำเป็น เช่นโต๊ะ เก้ำอี้ อุปกรณ์ท ำควำมสะอำด พร้อมท้ังจัดระบบ 
                ดูแล รักษำ ปรับปรุง ซ่อมแซมให้อยู่ในสภำพดีสำมำรถใช้กำรได้อยู่เสมอ 
 6.  ก ำกับ ดูแล และประเมินงำนของลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงช่ัวครำว 
 7.  จัดระบบดูแลรักษำทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
 8.  ประเมินผล สรุปและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนอำคำรสถำนท่ีและสภำพแวดล้อม 
 9.  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 
 

7.17   งานจราจรและรักษาความปลอดภัย 
 1. นำยสมบัติ       บุญประเสริฐ  หัวหน้ำ 
 2. นำยช ำนิ    จันทร์โพธิ์  ผู้ช่วย 
 3. จ.ส.ต.ธนกฤต    ชัยภัทรจินดำ  ผู้ช่วย 
 4. นำยเจษฎำ  ปำปะกัง   ผู้ช่วย 
 5. นำยวันเฉลิม  พลศรี   ผู้ช่วย 
 หน้าที่  1. วำงแผน จัดท ำแผนงำน โครงกำร กิจกรรม และจัดท ำปฏิทินปฏิบัติงำน 
 2. จัดระบบจอดรถ ระบบจรำจร ดูแลท่ีจอดรถส ำหรับนักเรียน ครูและบุคลำกรโรงเรียนสุรนำรีวิทยำ 
               และผู้มำติดต่อรำชกำร และมำร่วมกิจกรรมของโรงเรียนในโอกำสต่ำง ๆ 
 3. ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวินัยจรำจร ให้ควำมรู้เกี่ยวกับจรำจร วินัย มำรยำทในกำรขับขี่ หรือ 
              เดินเท้ำในทุกรูปแบบ  
 4. ช่วยเหลือครูสตรีท่ีปฏิบัติหน้ำท่ีเวรประจ ำสัปดำห์ในกำรดูแล ตรวจตรำ เฝ้ำระวัง เรื่อง ควำมปลอดภัย 
               ของนักเรียนภำยในโรงเรียน และภำยนอกโรงเรียน 
 5. ดูแลควำมเรียบร้อย ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยรวมภำยในโรงเรียน บริเวณรอบ ๆ โรงเรียน 
 6. ออกระเบียบ แนวปฏิบัติ / จัดระบบกำรเข้ำออก ภำยในบริเวณโรงเรียน จัดท ำทะเบียนคุมและจัดท ำ 
              บัตรอนุญำตเข้ำโรงเรียน 
 7. ติดตำม ช่วยเหลือ อ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีเวรยำมทุกประเภทของครูและบุคลำกร 
              โรงเรียน 
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 8. ติดต่อ ประสำนงำนกับหน่วยงำนทำงรำชกำรเกี่ยวกับกำรรักษำควำมปลอดภัยในสถำนท่ีรำชกำร 
 9. ร่วมกับฝ่ำยบริหำรโรงเรียนในกำรสรรหำบุคลำกรมำปฏิบัติหน้ำท่ียำมของสถำนศึกษำและดูแลกำร 
              ปฏิบัติหน้ำท่ีของยำมของสถำนศึกษำ 
 10. บันทึก สรุป รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อผู้อ ำนวยกำร และพัฒนำกำรปฏิบัติงำนให้มีมำตรฐำน 
 11. สรุป ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  
 12. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำยท่ีเกี่ยวกับมำตรกำรควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ 
 

7.18  งานลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างประจ า 
 1. นำยสุชำติ      ช่ืนจัตุรัส  หัวหน้ำ 
 2. นำงสมจิตร์  หำญสูงเนิน  ผู้ช่วย 
 3. นำงสำวภำณี      รู้วิชำ   ผู้ช่วย 
 4. นำยกำนต ์  นำครังสรรค์  ผู้ช่วย 
หน้าที่   1. จัดท ำแผนพัฒนำลูกจ้ำงช่ัวครำว และลูกจ้ำงประจ ำ 
 2. จัดท ำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
 3. จัดท ำบรรยำยลักษณะงำน มอบหมำยกำรปฏิบัติงำนโดยเน้นประสิทธิภำพกำรท ำงำน 
 4. ควบคุม ดูแล กำรปฏิบัติงำนตำมภำระงำนของลูกจ้ำงช่ัวครำวและลูกจ้ำงประจ ำ 
 5. ประเมินผล สรุปและจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
          6. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 
 

 7.19 งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน งานสมาคม มูลนิธิและชมรม          
 1.  นำงรุ่งนภำ  ทองบุญมำ  หัวหน้ำ 
 2.  นำงสุดอนงค์    รองสวัสด์ิ  ผู้ช่วย 
 3.  นำงอรพันธ์    แคกระโทก  ผู้ช่วย 
 4.  นำงสำวดวงทิพย์ฉัตรทอง วิริยจำรุ  ผู้ช่วย 
 5.  นำงสำววณัฐฐำ       หงษ์อินทร์  ผู้ช่วย 
 6.  นำงสำวภัทรพร ภักดีแก้ว  ผู้ช่วย 
หน้าที่  1. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน สมำคมผู้ปกครองและครู สมำคมศิษย์เก่ำ  
               ชมรมเกี่ยวข้องกับงำนส่งเสริมกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 2. ติดต่อประสำนงำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อขอควำมคิดเห็น และลงมติเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง 
              กับกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน 
 3. จัดกิจกรรมประสำนสัมพันธ์ระหว่ำงโรงเรียนกบัสมำคมผู้ปกครองและครู สมำคมศิษย์เก่ำ มูลนิธิ 

    และชมรมในโอกำสต่ำงๆตำมควำมเหมำะสม 
 4. จัดท ำระเบียบวำระกำรประชุม ส่งเอกสำร หนังสือเชิญประชุม จัดเตรียมสถำนท่ี ดูแลควำมเรียบร้อย 
               ของห้องประชุมและกำรประชุมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน สมำคมผู้ปกครองและครู  
               สมำคมศิษย์เก่ำ มูลนิธิ ชมรมเกี่ยวข้องกับงำนส่งเสริมกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 5.  สรุปและรำยงำนกำรประชุมต่อโรงเรียน 

6.  ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 
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7.20 งำนยำนพำหนะ 
  1.  นำยมรกต  หงษ์อินทร์    หัวหน้ำ 
  2.  นำงส ำอำง  แสงอรุณ  ผู้ช่วย 
  3.  นำยครรชิต  พิมพ์ใจ   ผู้ช่วย 
  4.  นำงสำวอรุณกมล แก้วพวง   ผู้ช่วย 
 หน้ำท่ี  1.  จัดท ำทะเบียนยำนพำหนะ 
      2.  จัด/ควบคุมกำรใช้ยำนพำหนะประจ ำวัน 
      3.  บ ำรุงรักษำ ปรับซ่อม  ยำนพำหนะให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน 
      4.  จัดท ำโครงกำรปรับปรุงดูแลรักษำยำนพำหนะเพื่อขอจัดสรรงบประมำณ 
      5.  อบรม  ดูแลกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของพนักงำนขับรถยนต์ 
      6.  ประเมินผล/สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
           7.  ปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้นัดหมำย 
   

7.21 งานนิเทศ ก ากับ ติดตาม การปฏิบัติงานกลุ่มบริหารท่ัวไป  
 1. นำยประเสริฐ   ศรีแสนปำง  ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยสมควร     รอดเริญ   กรรมกำร 

3. นำงส่องหล้ำ      ตันจินดำประทีป  กรรมกำร 
 4. นำยสุชำติ    ช่ืนจัตุรัส  กรรมกำร 
 5. นำงสุดำ    เทียมเกรียงไกร  กรรมกำร 
 6. นำงสำววรรณี   กรรณทิพย์สกุล  กรรมกำร 
 7. นำงรุ่งนภำ    ทองบุญมำ  กรรมกำร 
หน้าที่  1. วำงแผนกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของงำนในกลุ่มบริหำรท่ัวไป 
          2. ด ำเนินกำรนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำท่ีให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนและ 
             ระบบประกันคุณภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
          3. สรุปและรำยงำนผลกำรนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินกำรของงำนในกลุ่มบริหำรท่ัวไป 
          4. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 
 

 ให้คณะกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งต้ัง  ปฏิบัติรำชกำรตำมบทบำท  หน้ำท่ี  ท่ีได้รับมอบหมำย 
อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ  ให้บรรลุตำมเป้ำหมำยท่ีต้ังไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  เกิดผลดีกับทำงรำชกำรต่อไป 
 

  ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

 

ส่ัง ณ วันท่ี  13  ธันวำคม  พ.ศ. 2561 
 
 

 

(นำยโกศล  พงษ์พำนิช) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุรนำรีวิทยำ 


