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คำสัไงรงรียนตรียมอุดมศึกษานຌอมกลຌา 
ทีไ  แไไ  /๎๑๒ใ 

รืไอง ตงตัๅงบุคลากรปฏิบัติหนຌาทีไตามครงสรຌางการบริหารรงรียน ปีการศึกษา โ56ใ 
ูููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููู 

พืไอ฿หຌการบริหารงานกลุมบริหารวิชาการ กลุมบริหารงบประมาณ กลุมบริหารงานบุคคล กลุมบริหารทัไวเป    
ปการศึกษา ๎๑๒ใ ดำนินการเปอยางมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล สอดคลຌองกับนยบายละนวปฏิบัติของ 
สำนักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยม ขต ๎ 
 อาศัยอำนาจตามมาตรา ๎ ๓ ิ ํี หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๎๑๐๓ 
ละมาตรา ๏๕ หงพระราชบัญญัติระบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๎๑๐๒ ละฉบับกຌเขพิไมติม 
พ.ศ. ๎๑๑๏ จึงตงตัๅงคณะกรรมการ ดังนีๅ 
 

ํ. คณะกรรมการอำนวยการ 
    แ. นายสมพร สังวาระ ผูຌอำนวยการรงรียน ประธานกรรมการ 
 โ. นางสาวอาชวินี เชยสุนทร รองผูຌอำนวยการกลุมบริหารวิชาการ กรรมการ 
 ใ. นางสาววิลาวัลย ์ อันมาก รองผูຌอำนวยการกลุมบริหารงบประมาณ      กรรมการ 
 ไ. นางยุบล บุญอินทร์ รองผูຌอำนวยการกลุมบริหารทัไวเป กรรมการ 
 5. นางอิศรา  รวมนิคม รองผูຌอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล        กรรมการละลขานุการ 
    

๎. คณะกรรมการดำนินงานกลุมบริหารวิชาการ 
 นางสาวอาชวินี  เชยสุนทร รองผูຌอำนวยการกลุมบริหารวิชาการ 
 

 หนຌาทีไ      กำกับ ติตาม ดูล งานของกลุมบริหารงานวิชาการ฿หຌปຓนเปดຌวยความรียบรຌอย 
  

 นางพใญศรี  ปาทา ผูຌชวยผูຌอำนวยการกลุมบริหารวิชาการ 
 

 หนຌาทีไ    แ. ประสานงานกับรองผูຌอำนวยการกลุมวิชาการ กำกับ ติดตาม ดูล งานสำนักงานกลุมบริหารวิชาการ  
      งานกลุมสาระการรียนรูຌวิทยาศาสตร์ งานกลุมสาระคณิตศาสตร์ งานกลุมสาระการงานอาชีพฯ   

    งานรับนักรียน  งานพัฒนาหลักสูตร  งานจัดตารางสอน  งานพัฒนาระบบละครือขายขຌอมูลฯ   
     งานวิจัยพืไอพัฒนาการศึกษา  งานชุมชนการรียนรูຌทางวิชาชีพ (PLC)  งานรงรียนคุณภาพ   
     ดຌานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ละทคนลยี ตามมาตรฐาน สสวท. (SMT)  งานมาตรฐานสากล (IS)  

    งานสะตใมศึกษา  กิจกรรมการรียนการสอนวิทย์ – คณิตศาสตร์ ดຌวยภาษาอังกฤษ งานสนับสนุน 
    สงสริมงานวิชาการ 

   โ. ปฏิบัติหนຌาทีไหนຌาทีไอืไน โ ตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

 นางภัททิรา  จวบความสุข ผูຌชวยผูຌอำนวยการกลุมบริหารวิชาการ 
 

 หนຌาทีไ    แ. ประสานงานกับรองผูຌอำนวยการกลุมวิชาการ กำกับ ติดตาม ดูล งานสำนักงานกลุมบริหารวิชาการ 
             งานกลุมสาระการรียนรูຌภาษาเทย  งานกลุมสาระการรียนรูຌสังคมศึกษาฯ กลุมสาระการรียนรูຌศิลปะ  
             งานกลุมสาระการรียนรูຌภาษาตางประทศ งานประสานความรวมมือ ิMOU) งานศูนย์สัมพันธ์ 
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             ตางประทศ  งานพัฒนาหลงรียนรูຌ  งานหຌองสมุด  งานพัฒนาสืไอละนวัตกรรมทคนลยี 
                งานธนาคารรงรียน  งานพัฒนาบุคลากรดຌานวิชาการ งานรักการอาน 
   โ. ปฏิบัติหนຌาทีไหนຌาทีไอืไน โ ตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

 นางกัณฐณัฏฐ์ ชาวน์สฏฐกุล ผูຌชวยผูຌอำนวยการกลุมบริหารวิชาการ 
 

 หนຌาทีไ แ. ประสานงานกับรองผูຌอำนวยการกลุมวิชาการ กำกับ ติดตาม ดูล งานกิจกรรมพัฒนาผูຌรียน 
    กิจกรรมลูกสือ – นตรนารี กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมชุมนุมครงงานพืไอชีวิต 
    กิจกรรมพืไอสังคมละสาธารณะประยชน์ งานนะนว งานกลุมสาระการรียนรูຌสุขศึกษา ฯ 
    งานทะบียนนักรียน งานวัดผลละประมินผลนักรียน งานผลิตอกสาร งานคลังขຌอสอบ 
    งานสารสนทศกลุมบริหารวิชาการ งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ งานพัฒนาการรียนการสอน PISA  
    งานนักรียนรียนรวม  
   โ. ปฏิบัติหนຌาทีไหนຌาทีไอืไน โ ตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

๎.แ คณะกรรมการดำนินงาน 
 แ. นางสาวอาชวิน ี เชยสุนทร รองผูຌอำนวยการกลุมบริหารวิชาการ     ประธานกรรมการ 
 โ. นางพใญศรี ปาทา ผูຌชวยผูຌอำนวยการกลุมบริหารวิชาการ      รองประธานกรรมการ 
    หัวหนຌาครงการหຌองรียนพิศษ International Program 
 ใ. นางภัททิรา จวบความสุข ผูຌชวยผูຌอำนวยการกลุมบริหารวิชาการ   รองประธานกรรมการ 
 ไ. นางกัณฐณัฏฐ์ ชาวน์สฏฐกุล ผูຌชวยผูຌอำนวยการกลุมบริหารวิชาการ   รองประธานกรรมการ 
 5. นางสาวมินตรา ลายสนิทสรีกุล หัวหนຌากลุมสาระการรียนรูຌภาษาเทย  กรรมการ 
 ๆ. นายสกสรรค์ พลทวี หัวหนຌากลุมสาระการรียนรูຌคณิตศาสตร์ กรรมการ 
 ็. นางสาวภรภัทร  นันสุนานนท์ หัวหนຌากลุมสาระการรียนรูຌวิทยาศาสตร์ ฯ กรรมการ 
 ่. นายคาวี กมลลิศ หัวหนຌากลุมสาระการรียนรูຌสังคม ฯ    กรรมการ 
 ้. นายกัณทัศน์ สวัสดิชัย หัวหนຌากลุมสาระการรียนรูຌสุขศึกษาฯ  กรรมการ 
 แเ. นางจงกล นุมเทย หัวหนຌากลุมสาระการรียนรูຌศิลปะ  กรรมการ 
 แแ. นางสาวสาวภา สภณ หัวหนຌากลุมสาระการรียนรูຌการงานอาชีพ กรรมการ 
 แโ. นางสาวสมิหลา  สุดทอง หัวหนຌากลุมสาระการรียนรูຌตางประทศ กรรมการ 
 13. นายชุมพร  กຌวชา หัวหนຌากิจกรรมพัฒนาผูຌรียน   กรรมการ 
 14. นางสาวพฤกษา ลิศวิจิตรจรัส หัวหนຌางานนะนว     กรรมการ 
 15. นายวีรศักดิ์  สิงห์ทองหຌาว หัวหนຌางานลูกสือ ู นตรนารี     กรรมการ 
 16. นางวีณา  พใญพิมล หัวหนຌางานกิจกรรมชุมนุมครงงาน ฯ     กรรมการ 
 17. นางสาวสุภัทรา  บุญสรຌอย หัวหนຌากิจกรรมพืไอสังคม ฯ      กรรมการ 
 1่. นายศราวุฒ ิ  ขันคำหมืไน หัวหนຌางานรงรียนคุณภาพ     กรรมการ 
     ดຌานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ละ 
     ทคนลยีตามมาตรฐาน สสวท. ิSMT)  
 แ้. นางสาวกมลรัตน์  คุณะสิทธิ์ศิริ หัวหนຌางานผนงานกลุมบริหารวิชาการ    กรรมการ 
 โเ. นายกิตติภูมิ  รืองสน หัวหนຌางานสารสนทศกลุมบริหารวิชาการ กรรมการ 
 โแ. นายดิษฐพล ทรงงาม หัวหนຌางานจัดตารางสอน     กรรมการ 

โโ. นางสุพรรณี หิรัญรจน์บุตร หัวหนຌางานรงรียนมาตรฐานสากล          กรรมการ 
23. นางสาวอรรถพร ศิริจันทร์ หัวหนຌางานสะตใมศึกษา           กรรมการ 



- 3 - 
 

โไ. นางสาวธนาภรณ ์ รือนสีทอง หัวหนຌางานการพัฒนาการรียนการสอน    กรรมการ 
  ตามนว PISA  
โ5. นางสาวนรินช์ณัฏฐ ์  ตระหงาน หัวหนຌางานรงรียนคุณภาพการศึกษา      กรรมการ 
โๆ. นางสาวภาชิน ี นิลเชยพัฒน์ งานนักรียนรียนรวม           กรรมการ 
โ็. นางนิศากร ดชาติวงศ์ ณ อยุธยา หัวหนຌางานธนาคารรงรียน          กรรมการ 
โ่. นายณธาย ุ ปะกังลำภู งานวัดผล ประมินผล           กรรมการ 
  ละทียบอนผลการรียนรูຌ           
29. นางสาวสาวลักษณ์ พลอยทับทิม หัวหนຌางานชุมชนการรียนรูຌทางวิชาชีพิPLC) กรรมการ 
ใเ. นางวรรณิสา กุชร หัวหนຌางานวิจัยพืไอการศึกษา  กรรมการ 
ใแ. นางวิภาพร สุวรรณอำเพ หัวหนຌางานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 

 ใโ. นายศตวุธ  หรืออภาส หัวหนຌางานพัฒนาระบบครือขายอินตอร์นใต กรรมการ 
 ใใ. นางสาวจริญญา  สนจันทร์ หัวหนຌางานพัฒนาหลงรียนรูຌ  กรรมการ 
 ใไ. นางสาวจันทิมา  ตายพใช หัวหนຌางานหຌองสมุด  กรรมการ 
 ใ5. นางสาวศริญญา  นาคจันทร์ หัวหนຌางานพัฒนาสืไอ นวัตกรรม ฯ  กรรมการ 
 ใๆ. นายรังสิมันต์  จุลหริก หัวหนຌางานรักการอาน  กรรมการ 
 ใ็. นางสายสุนีย ์  ตันจริญ  หัวหนຌางานครงการหຌองรียนพิศษ  กรรมการ 
      วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์   
 ใ่. นางสาวนุชจรินทร์   ปรีชากุล หัวหนຌางานครงการหຌองรียนพิศษ  กรรมการ 
     English Program    
 ใ้. นางรักชนก  นวลคลຌาย หัวหนຌาสำนักงานวิชาการ          กรรมการละลขานุการ 
 ไเ. นางสาวศยามล  ยຌมยิๅม หัวหนຌางานพัฒนาหลักสูตร ฯ     กรรมการละผูຌชวยลขานุการ 
  

 หนຌาทีไ แ. ปຓนกรรมการกลุมบริหารวิชาการ 
   โ. วางผน นำนวนยบายของรงรียนดຌานวิชาการ ดำนินการสูการปฏิบัติ 
   ใ. รวมประชุมพืไอรับทราบขຌอมูล นวปฏิบัติงานกลุมบริหารวิชาการ 
   ไ. ฿หຌคำปรึกษาหารือ ละรวมพัฒนางานของรงรียน฿หຌมีประสิทธิภาพละกิดประสิทธิผล 
   5. ปຓนกรรมการทีไปรึกษา กำกับ ติดตาม การบริหารงานกลุมสาระการรียนรูຌ งานสำนักงาน  
    พืไอ฿หຌการพัฒนาคุณภาพการศึกษาละงานตาง โ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
   ๆ. สงสริมการรียนรูຌสนอนะความคิดหใน ละ฿หຌความชวยหลือ สนับสนุนการดำนนิงานกลุมบริหารวิชาการ 
   ็. สริมสรຌางความขຌา฿จกับครูละบุคลากรทางการศึกษา พืไอ฿หຌดำนินงานดຌานวิชาการปຓนเปดຌวย 
    ความรียบรຌอยมีประสิทธิภาพ ละบรรลุปງาหมาย 
   ่. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

 ๎.โ งานกลุมสาระการรียนรูຌ 
 โ.โ.แ กลุมสาระการรียนรูຌภาษาเทย 

              แ. นางสาวมินตรา     ลายสนิทสรีกุล ประธานกรรมการ 
  โ. นางสาวปานรัชนี    ลิๅมพิมลรัตน์  รองประธานกรรมการ 
  ใ. นางวันพใญ จงคิด  กรรมการ 
  ไ. นางสุนิสา พใงชัย  กรรมการ    
  5. นางวีณา  พใญพิมล  กรรมการ 
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  ๆ. นายวิวัฒน ์ วงค์ษา  กรรมการ 
  ็. นายรังสิมันต์ จุลหริก  กรรมการ 
  ่. นางสาวดารุณี มะลิวัน  กรรมการ 
  ้. นางสาวอรชุมา กຌวกัลยา  กรรมการ 
  แเ. นางสาวกานต์มณี  ปัทนาถา  กรรมการ 
  แแ. นางสาวลัคณา สุกสง  กรรมการ 
  แโ. นางสาวกชพรรณ  พใชรดา  กรรมการ 
  แใ. นายสิริดิฐมน ติมภักดี  กรรมการ 
  แไ. นางสาวปรีชญา สิทธิธัญกิจ   กรรมการ 
  15. นางสาวจันทิมา ตายพใช   กรรมการ 
  แๆ. นางสาวจริญญา สนจันทร์   กรรมการ 
  แ็. นางสาวนตรนภิส  สังขมณี  กรรมการละลขานุการ 
 

            โ.โ.โ กลุมสาระการรียนรูຌคณิตศาสตร์ 
              แ. นายสกสรรค์ พลทวี  ประธานกรรมการ 
  โ. นางนิศากร ดชาติวงศ์ ณ อยุธยา รองประธานกรรมการ 
  ใ. นางสาวศยามล ยຌมยิๅม   รองประธานกรรมการ 
  4. นางอรวรรณ สงวนนาม   กรรมการ 
  5. นางดรุณี ดีประชา  กรรมการ 
  ๆ. นางสาวสีนวล มรุตกรกุล  กรรมการ 
  ็. นางอนงค์  บุญลิศ  กรรมการ 
  ่. นางพใญศรี ปาทา  กรรมการ 
  ้. นายชัยยากรณ์ กอบกำ  กรรมการ 
  แเ.นางสาวอมรรัตน์   ศิริอมรพรรณ  กรรมการ 
  แแ. นายสมยศ สุมาลัย  กรรมการ 
  แโ. นายดิษฐพล ทรงงาม  กรรมการ 
  แใ. นางรุงอรุณ พนัส  กรรมการ 
  แไ. นายณธาย ุ ปะกังลำภู  กรรมการ 
  แ5. นางเพราะ วทย์สฤษฎ์  กรรมการ 
  แๆ. นางสาวพิมพ์สวรรค์ ดชชัยภูมิ  กรรมการ 
  แ็. นางสาวพิชดารัตน์ ถาพร  กรรมการ 
  แ่. นายมธ ี สงจันทร์  กรรมการ 
  แ้. นางสาวอุมาพร อารมย์ฤทธิ์  กรรมการ 
  โเ. นางสาวมาลัยวรรณ กຌวอาสา กรรมการ 
  โแ. นางสาวณัฐธยาน ์ ลิมปຊลิศ  กรรมการ 
  โโ. นางสาวพิชญาพร พนกຌว  กรรมการ 
  23. นางสาวอภิญญา มีสุข  กรรมการ 
  24. นางศรัญย์รัชต์ กຌววิมล  กรรมการ 
  โ5 นางสาวสุวรรณา กຌวมรกฏ  กรรมการละลขานุการ 
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 โ.โ.ใ กลุมสาระการรียนรูຌวิทยาศาสตร์ละทคนลยี 
  แ. นางสาวภรภัทร นันสุนานนท์  ประธานกรรมการ 
  โ. นางสุพรรณี สุนันทนพันธ์  รองประธานกรรมการ 
  ใ. นางสาวศริญญา     นาคจันทร์  รองประธานกรรมการ 
  ไ. นายสมพงษ์ กียรติสถิตกุล กรรมการ 
  5. วาทีไ ร.ต.พจน์ ปลอบพรรณ  กรรมการ 
  ๆ. นายยงยุทธ อีไยมจริญ  กรรมการ 
  7. นางสายสุนีย ์ ตันจริญ  กรรมการ 
  ่. นายศราวุฒิ ขันคำหมืไน  กรรมการ 
  ้. นางสาวจินตนา      นๅำกระทก  กรรมการ 
  แเ.นายณัฐพงศ์ สกุลกิจภคานนท์ กรรมการ 
  แแ. นางวรรณิสา กุชร  กรรมการ 
  แโ. นางสาวกมลรัตน์    คุณะสิทธิ์ศิริ  กรรมการ 
  แใ. นายณัฏฐชัย สงทอง  กรรมการ 
  แไ. นางสาวนารีรัตน์     เชยณรงค์  กรรมการ 
  แ5. นางสาวอรรถพร     ศิริจันทร์  กรรมการ 
  แๆ. นางสาวธนาภรณ์    รือนสีทอง  กรรมการ 
  แ็. นางสาวพรพิมล      ถบำรุง  กรรมการ 
  แ่. นางสาวสุมิตรา อิไมรักษา  กรรมการ 
  แ้. นางชฎารัตน ์ สังวาระ  กรรมการ 
  20. นางสมถวิล ศรีประภา  กรรมการ 
  โแ. นายราชศักดิ์ จิตต์บุญธรรม  กรรมการ 
  โโ. นางสาวอมราวดี     ศิริชติ  กรรมการ 
  โใ. นางสาวนรินช์ณัฏฐ ์  ตระหงาน  กรรมการ 
  โไ. นางสาวมะลิวัลย ์ ทรัพย์คำจันทร์ กรรมการ 
  โ5. นางสาวมณทกาญจน ์ พรหมดนตรี กรรมการ 
  โๆ. นางสาววรรณา ขันอาสา  กรรมการ 
  27. นางสุพรรณี หิรัญรจน์บุตร กรรมการ 
  โ่. นางสาวประเพพร   วิวัฒนาจริญกุล กรรมการ     
  โ้. นายศตวุธ หรืออภาส  กรรมการ   
  30. นางสาวทุงทอง สุดสวย  กรรมการ 
  ใแ. นายธนรัฐ จันทร์ขาว  กรรมการ 
  32. นายพินิจ สีสังมา  กรรมการ 
  33. นายคมกริช อุดารักษ์  กรรมการ 
  34. นายกิตติภูมิ รืองสน  กรรมการ   
    ใ5. นางสาวทัชดาว นิสสัยมัไน  กรรมการละลขานุการ 
 

 โ.โ.ไ กลุมสาระการรียนรูຌสังคมศึกษา ศาสนา ละวัฒนธรรม 
  1. นายคาวี   กมลลิศ   ประธานกรรมการ 
  โ. นางสาวอนงค์  กิดมัไงมี    รองประธานกรรมการ 
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  ใ. นางสาวอุดมพร      นตรวงค ์   รองประธานกรรมการ 
  ไ. นางสาวพใญศิริ      จารุจินดา   กรรมการ 
  5. นางสาววัสสิกา      จันจรัส   กรรมการ 
  ๆ. นางสาวพใญพิศ     สตถิสารากร   กรรมการ 
  ็. นางสาวกิไงดาว       จำปา   กรรมการ 
  8. นางสุนิศา  ปัทวันวิวก   กรรมการ 
  ้. นายวีรศักดิ์  สิงห์ทองหຌาว   กรรมการ 
  แเ. นายฉลิมชัย  นืไองฉลิม   กรรมการ 
  แแ. นางสาวนัฏฐวรัตน์  บຌาทอง   กรรมการ 
  แโ. นางสาวสุกัญญา    ปัจชัยสังข์   กรรมการ 
  แใ. นางสาวศิรดา  สูงสกุล   กรรมการ 
  แไ. นางสาวอัสมา  ยะดี   กรรมการ 
  แ5. นายทินอก  ทองอก   กรรมการ 
  แๆ. นางสาวยุภาพร  ศุภนิกร   กรรมการ  
  17. นางสาวกัญธิยา     ปันธิยะ   กรรมการละลขานุการ 
 
 

 2.2.5 กลุมสาระการรียนรูຌสุขศึกษาละพลศึกษา 
  แ. นายกัณทัศน์  สวัสดิชัย   ประธานกรรมการ 
  โ. นางกญจน์มาศ     จันทมุณี   รองประธานกรรมการ 
  ใ. นายนิพนธ์  กฤตสิน   รองประธานกรรมการ 
  ไ. นายปรีชา  ผังดี   กรรมการ 
  5. นายชุมพร  กຌวชา   กรรมการ 
  ๆ. นายสมชาย  วัลลภธาร ี   กรรมการ 
  ็. นางกัณฐณัฏฐ์  ชาวน์สฏฐกุล  กรรมการ 
  ่. นางวันพใญ  จิตรพันธุ์   กรรมการ 
  ้. นางวิภาพร  สุวรรณอำเพ   กรรมการ 
  แเ. นางสาวพิศมัย  รุงรือง   กรรมการ 
  แแ. นางสาวปุณยวีร์     อัครภูริฐานันท์  กรรมการ 
  แโ. นางสาวนิภาภรณ์   รักสะอาด   กรรมการละลขานุการ 
 

 โ.โ.6 กลุมสาระการรียนรูຌศิลปะ 
  แ. นางจงกล นุมเทย   ประธานกรรมการ 
  โ. นางอุทุมพร จิตรสวง   รองประธานกรรมการ 
  ใ. นายชาญสรรค์ วรรณวิชญวงศ์  กรรมการ 
  ไ. นางสาวพรพรรณ  คำภามิไง   กรรมการ 
  5. นายกฤษฎา พธิ์นๅำซับ   กรรมการ 
  ๆ. นายประยงฉัตร      ปรุรัตน์   กรรมการ 
  ็. วาทีไ ร.ต.หญิงสุวรรณา บุญวิก   กรรมการ 
  ่. วาทีไ ร.ต.ทวีบูลย์    นามสน   กรรมการ 
  ้. นางสาวพิชชาภา ทองชมภู   กรรมการ 
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  แเ. นางสาวสวณ ี บุญอินทร์   กรรมการ 
  แแ. นางสาวฐิตาภรณ์    ติมกียรติจริญ  กรรมการละลขานุการ 
 

 โ.โ.็ กลุมสาระการรียนรูຌการงานอาชีพ 
  แ. นางสาวสาวภา      สภณ  ประธานกรรมการ 
  โ. นางสาวสาวลักษณ์   พลอยทับทิม       รองประธานกรรมการ 
  ใ. นายอรุณ นวมสำลี  รองประธานกรรมการ 
  ไ. นายสุปัญญา ภูมิฐาน  กรรมการ 
  5. นางสาวรัชนี มรุตกรกุล  กรรมการ 
  ๆ. นายวีร์สานต์ มีมูซอ  กรรมการ 
  ็. นายนันทพัทธ์ สุดตา  กรรมการ 
  ่. นางสาวมธุรส รืองสมบัติ  กรรมการ 
  ้. นางจุฑารัตน์ รียงสนาม  กรรมการ 
  แเ. นางสาวพชรดา     กຌอนทอง  กรรมการ 
  แแ. นายศุภสฏฐวุฒิ ภูกຌว  กรรมการ 
  แโ. นายกิตติศักดิ์ ตัๅงจริญ  กรรมการ 
  แใ. นางสาวอุษราภรณ์  กຌวสนห์฿น  กรรมการละลขานุการ  
   

 โ.โ.่ กลุมสาระการรียนรูຌภาษาตางประทศ 
  แ. นางสาวสมิหลา      สุดทอง  ประธานกรรมการ 
  โ. นางสาวจิตติมา นุตะมาน  รองประธานกรรมการ 
  ใ. นางสาวรัชฎา ภุชงค์จริญ  รองประธานกรรมการ 
  ไ. นางอรสา สรใจวัฒนารักษ์  กรรมการ 
  5. นางภัททิรา จวบความสุข  กรรมการ 
  ๆ. นางดลหทัย วงศ์ทพบุตร  กรรมการ 
  ็. นางสาวนุชจรินทร์   ปรีชากุล  กรรมการ 
  ่. นางวรวรรณ     กุชร  กรรมการ 

้. นางสาวสุภัทรา บุญสรຌอย  กรรมการ 
  แเ. นางสาวพิรญาณ์     มณีพันธุ์  กรรมการ 
  แแ. นางสาวลลิตา หมัดอาดำ  กรรมการ 
  แโ. นางสาวรุงอรุณ งามทานตะวัน  กรรมการ 
  แใ. นายวสันต ์ สนมา  กรรมการ 
  แไ. นายสุทธิพงษ์ หวานชัยสิทธิ ์  กรรมการ 
  แ5. นางสาวมนัสนันท์   ทองชุม  กรรมการ 
  แๆ. นายคงดช คงปรีชา  กรรมการ 
  แ็. นางสาวจิราภรณ์    ผือกหຌว  กรรมการ 
  แ่. นางสาวปຂດมพร ซึๅงวิริยะกุล  กรรมการ 
  แ้. นางสาววิลิปดา ศรีปัญญา  กรรมการ 
  โเ. นางสาวณัฐิญาภรณ์  หาญกຌว  กรรมการ 
  โแ. นางสาววารุณ ี พธิ์คำ  กรรมการ 
  โโ. นายวิทวัส ปัญญาพรหม  กรรมการ 
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โใ. นายติมศักดิ์ วงษ์จำปา  กรรมการ 
โไ. นางสาวจุฑารัตน์    อยูสุข  กรรมการ 
โ5. นางสาวสัณน์ฤทัย บิดทิพรม  กรรมการละลขานุการ 

 

  หนຌาทีไ แ. จัดครงสรຌางการบริหารงานของกลุมสาระการรียนรูຌ ละจัดบุคลากรปฏิบัติงาน 
 ตามศักยภาพ 

    ๎. จัดทำผนงาน ครงการ พืไอพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของกลุมสาระการรียนรูຌ 
จัดสรรงบประมาณตามผนงาน ละครงการ฿หຌหมาะสม 

    ๏. จัดหาสืไอนวัตกรรม หลงรียนรูຌทีไหมาะสม฿นการจัดการรียนรูຌ มา฿ชຌ฿นกลุมสาระฯ 
ละจัดทำบัญชีสืไอนวัตกรรม หลงรียนรูຌ ละประมินการ฿ชຌสืไอ ตลอดจนสนับสนุน 
สงสริม฿หຌครูผลิตสืไอพืไอ฿ชຌ฿นการรียนการสอน 

๐. จัดทำละพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการรียนรูຌ฿หຌทันสมัยละสอดคลຌองกับ
มาตรฐาน/ตัวชีๅวัดของหลักสูตรกนกลางการศึกษาขึๅนพืๅนฐาน ละหลักสูตรรงรียน 
ตรียมอุดมศึกษานຌอมกลຌา 

    ๑. จัดทำภาระการสอนของครู (TEACHING LOAD) ละรวมกับงานตารางสอน฿นการ
จัดตารางสอน฿หຌอยางหมาะสมละปຓนเปดຌวยความรียบรຌอย 

    ๒. จัดตารางสอนทน ละกำกับติดตาม฿หຌมีการบันทึกลกคาบสอน฿นกรณีทีไครูผูຌสอน
ลาหรือเปปฏิบัติราชการ 

    ๓. จัด฿หຌมีการทำผนการจัดการรียนรูຌ พรຌอมทัๅง฿หຌมีการนิทศติดตามการจัดทำ  
ผนการจัดการรียนรูຌ การจัดกิจกรรมการรียนรูຌ การวัดประมินผลการรียน 
ละการวิจัย฿นชัๅนรียนของครู฿นกลุมสาระการรียนรูຌอยางตอนืไอง 

    ๔. สนับสนุนสงสริม฿หຌครู฿นกลุมสาระการรียนรูຌพัฒนาตนอง฿นดຌานตาง โ ทัๅงดຌาน 
ความรูຌทีไกีไยวขຌองกับวิชาชีพ การจัดการรียนรูຌ ฿หຌสอดคลຌองกับการประมิน 
วิทยฐานะละการพัฒนาครูนว฿หม ตามทีไ ก.ค.ศ. กำหนด  

    ๕. สงสริมความปຓนลิศทางวิชาการละความสามารถของนักรียน ละสงสริม
นักรียน฿หຌมีอกาสขຌารวมการขงขันตามความสามารถของนักรียน 

    ํ์. จัดทำสารสนทศของกลุมสาระการรียนรูຌ ละประมินผลการปฏิบัติงานของครู฿น 
 กลุมสาระการรียนรูຌ 

    ํํ. สงสริมสนับสนุน฿หຌครูปฏิบัติหนຌาทีไครงการพิศษตาง โ ตามนยบายทีไเดຌรับ
มอบหมาย 

    ํ๎. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

 โ.ใ กิจกรรมพัฒนาผูຌรียน 
  แ. นายชุมพร  กຌวชา  ประธานกรรมการ 
  โ. นางวีณา    พใญพิมล  รองประธานกรรมการ 
  ใ. นางสาวพฤกษา     ลิศวิจิตรจรัส  รองประธานกรรมการ 
  ไ. นายวีรศักดิ์  สิงห์ทองหຌาว  กรรมการ 
  5. วาทีไ ร.ต.หญิงสุวรรณา บุญวิก   กรรมการ 
  ๆ. นางสาวอุดมพร     นตรวงค ์  กรรมการ 
  ็. นางสาวสุภัทรา     บุญสรຌอย  กรรมการ 
  8. นายศราวุฒ ิ ขันคำหมืไน  กรรมการ 
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  ้. นางสาวศิรดา สูงสกุล   กรรมการละลขานุการ 
  แเ. นายประยงฉัตร ปรุรัตน์   กรรมการละผูຌชวยลขานุการ 
 

  หนຌาทีไ แ. วางผนละดำนินงานกีไยวกับกิจกรรมพัฒนาผูຌรียน 
    โ. จัดทำผนงาน ครงการละกิจกรรม งบประมาณ สำหรับกิจกรรมพัฒนาผูຌรียน ละ

ประมินครงการ 
    ใ. ทำสมุดบันทึกการขຌารวมกิจกรรมของนักรียน ฿หຌสอดคลຌองกับหลักสูตรมาตรฐานสากล 
    ไ. จัดครูปຓนทีไปรึกษา ควบคุมดูลการจัดกิจกรรม นิทศ ละประสานงานดຌานกิจกรรมทัๅง

ภาย฿นละภายนอกรงรียน 
    5. ประมินผลการปฏิบัติงานของครูทีไปรึกษากิจกรรมพัฒนาผูຌรียน 
    ๆ. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

  โ.ใ.แ กิจกรรมนะนว 
  แ. นางสาวพฤกษา     ลิศวิจิตรจรัส  ประธานกรรมการ 
  โ. นางสาวจุฑามาศ   กຌวศรีหา  รองประธานกรรมการ 
  ใ. นางกศินีย์ จมจรรยา  กรรมการ 
  ไ. นางรักชนก นวลคลຌาย  กรรมการ 
  5. นางสาวสุจิวรรณ ชวยบำรุง  กรรมการ 
  6. นางสาวภาชิน ี นิลเชยพัฒน์  กรรมการละลขานุการ 
 

 หนຌาทีไ แ. จัดทำผนครงการละงบประมาณของงานนะนว ละสนองบประมาณ
ประจำป 

  โ. จัดหาหลงทุนการศึกษา รวบรวมงินทุนการศึกษาจากบุคคล อกชน ละ
หนวยงานตาง โ จัดระบบทุนการศึกษาพิจารณา฿หຌทุนการศึกษา ละรวบรวมสถิติ
จำนวนนักรียนทีไเดຌรับทุนการศึกษา 

  ใ. สนับสนุนระบบดูลชวยหลือนักรียน ละสงสริมพันธภาพอันดีกับนักรียน 
ผูຌปกครองละครือขายผูຌปกครอง 

  ไ. จัดบริการนะนวการศึกษา บริการ฿หຌคำปรึกษา การพัฒนาบุคลิกภาพ การลือก
ผนการรียน การลือกวิชารียนละกิจกรรม 

  5. จัดศูนย์การรียนรูຌดຌวยตนอง ทำสารสนทศงานนะนว ทำอกสาร ละรวบรวม
ขຌอมูลพืไอบริการนักรียนทีไสน฿จศึกษาตอละผยพรผลงานเปยังรงรียนตาง โ ฿นขต
พืๅนทีไบริการของรงรียน 

  ๆ. จัดนะนวสัญจร รงรียน฿นขตพืๅนทีไบริการ ละนะนวอาชีพ฿หຌนักรียน 
  ็. ติดตามผลการรียนตอของนักรียนทีไจบ ม.3 ละ ม.6 
  8. ประมินผลการปฏิบัติของงานนะนว สรุปรายงานการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค

ขຌอคิดหในละขຌอสนอนะ 
  9. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

 โ.ใ.โ กิจกรรมลูกสือ นตรนาร ี
  แ. นายวีรศักดิ์ สิงห์ทองหຌาว  ประธานกรรมการ 
  โ. นายนิพนธ์ กฤตสิน  รองประธานกรรมการ 
  ใ. นายดิษฐพล ทรงงาม  รองประธานกรรมการ 
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  ไ. นายประยงฉัตร ปรุรัตน์  รองประธานกรรมการ 
  5. นายสมชาย วัลลภธาร ี  กรรมการ 
  ๆ. นายกัณทัศน์ สวัสดิชัย  กรรมการ 
  ็. วาทีไ ร.ต. หญิงสุวรรณา บุญวิก  กรรมการ 
  ่. นายสุปัญญา ภูมิฐาน  กรรมการ 
  ้. นายฉลิมชัย นืไองฉลิม  กรรมการ 
  แเ.นางสาวสาวลักษณ์ พลอยทับทิม  กรรมการ 
  แแ.นางกญจน์มาศ จันทมุณี  กรรมการ 
  แโ.นางสาวมาลัยวรรณ กຌวอาสา  กรรมการ 
  แใ.นายธนรัฐ จันทร์ขาว  กรรมการ 
  แไ.นายทินอก ทองนอก  กรรมการ 
  แ5.นางสาวอุมาพร อารมย์ฤทธิ์  กรรมการ 
  16.นางสาวศิรดา สูงสกุล  กรรมการ   
  แ็.นายพงษ์สำริด พันธ์ดำริห์  กรรมการ 
  18.นางสาวกัญธิยา ปันธิยะ  กรรมการละลขานุการ 
 

 หนຌาทีไ แ. วางผนการจัดกิจกรรมลูกสือ นตรนารี ฿หຌปຓนเปตามนยบายละระบียบ 
   กระทรวงศึกษาธิการ 
  2. จัดทำผนงาน ครงการละกิจกรรม งบประมาณ สำหรับกิจกรรมลูกสือ - นตรนาร ี
   ละประมินครงการ 
  3. ทำสมุดบันทึกการขຌารวมกิจกรรมของนักรียน ฿หຌสอดคลຌองกับหลักสูตร

มาตรฐานสากล 
  4. ควบคุม ดูลการจัด฿หຌนักรียนเดຌขຌารวมกิจกรรมตามทีไกำหนด 
  5. ติดตอประสานงานละประชาสัมพันธ์กับบุคคล หนวยงานทีไกีไยวขຌองทัๅงภาย฿นละ 
   ภายนอกรงรียน฿นการจัดกิจกรรม 
  6. จัด฿หຌครู฿นรงรียนเดຌขຌารวมการฝຄกอบรมลูกสือ นตรนารี ตามความหมาะสม 
  7. สรุปละวิคราะห์ปัญหาของกิจกรรมพืไอวางผนการจัดกิจกรรม฿นปการศึกษา

ตอเป รายงานตอรองผูຌอำนวยการกลุมบริหารวิชาการ 
  8. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

 โ.ใ.ใ  กิจกรรมชุมนุมครงงานพืไอชีวิตละจิตสาธารณะ 
  แ. นางวีณา พใญพิมล  รองประธานกรรมการ 
  โ. นางสุนิสา พใงชัย  กรรมการ 
  ใ. นางสาวลัคณา สุกสง  กรรมการ 
  ไ. นางสาวสุจิวรรณ ชวยบำรุง  กรรมการ 
  5. นางสาวจริญญา สนจันทร์  กรรมการละลขานุการ   
  

 หนຌาทีไ แ. วางผนจัด฿หຌนักรียนเดຌขຌารวมกิจกรรมชุมนุมครงการพืไอชีวิตตามความสามารถ  
   ความถนัดละความสน฿จ 
  โ. วางผนจัดครูทำหนຌาทีไครูทีไปรึกษารับผิดชอบกิจกรรมชุมนุมครงงานพืไอชีวิต 
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  ใ. นิทศ ติดตามละควบคุมการรียนการสอนละการวัดประมินผลกิจกรรมชุมนุม 
   ครงงานพืไอชีวิต 
  ไ. ควบคุมการประมินผลละการกຌเขผลการรียนกิจกรรม฿หຌปຓนเปตามระบียบ 
   การวัดประมินผล 
  5. จัดทำทะบียนขຌอมูลอกสารของกิจกรรม วางผนการนำสนอผลงานกิจกรรม 
  ๆ. วิคราะห์ขຌอมูลพืไอกຌเขขຌอบกพรองของกิจกรรมนัๅน โ ฿นปการศึกษาตอเป 
  ็. ประมินผลละรายงานผลการดำนินงาน / ครงการ สนอผูຌอำนวยการรงรียน 
  ่. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 
 

 โ.ใ.ไ  กิจกรรมรักษาดินดน 
  แ. นายชุมพร กຌวชา  ประธานกรรมการ 
  โ. นายกัณทัศน์ สวัสดิชัย  รองประธานกรรมการ 
  ใ. นายราชศักด์  จิตต์บุญธรรม  กรรมการ 
  ไ. วาทีไ ร.ต.หญิงสุวรรณา บุญวิก  กรรมการละลขานุการ 
 

 หนຌาทีไ แ. วางผนการปฏิบัติงานรักษาดินดน 
  โ. ชีๅจงนักรียน฿นรืไองระบียบการรับสมัครปຓนนักศึกษาวิชาทหาร 
  ใ. จัดทำอกสารตาง โ ควบคุม ดูล ละพานักรียนเปสมัครตามวันวลาทีไรับสมัคร 
  ไ. ประสานงานกีไยวกับการรียนของนักศึกษาวิชาทหารตามศูนย์ฝຄกตาง โ ตละชัๅนป 
  5. ประสานงานการฝຄกภาคสนามประจำป 
  ๆ. ประสานงาน ประชุม ตามระบียบวาระทีไกรมการรักษาดินดนกำหนด 
  7. นำนักศึกษาวิชาทหารขຌารวมกิจกรรมตาง โ ทัๅงภาย฿นละภายนอกรงรียน 
  8. วางผน จัดทำครงการ งาน ละงบประมาณประจำป 
  9. ประมินผลการปฏิบัติงานผูຌรับผิดชอบนักศึกษาวิชาทหาร 
  10.ประมินผลการฝຄก ละการรียนวิชาทหารของนักศึกษาวิชาทหาร 
  11.ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

 โ.ใ.5 กิจกรรมพืไอสังคมละสาธารณประยชน์ 
  แ. นางสาวสุภัทรา บุญสรຌอย  ประธานกรรมการ 
  โ. นางวีณา พใญพิมล  กรรมการ 
  ใ. นางสาวพรพิมล ถบำรุง  กรรมการ 
  ไ. นางสาวทัชดาว นิสสัยมัไน  กรรมการละลขานุการ 
 

 หนຌาทีไ แ. วางผนการจัดกิจกรรมพืไอสังคมละสาธารณประยชน์฿หຌปຓนเปตามหลักสูตร 
   กลุมกิจกรรมพัฒนาผูຌรียน 
  โ. รวมกับนักรียนละผูຌปกครอง฿นการออกบบกิจกรรมพืไอ฿หຌสอดคลຌองกับ

ความสามารถความถนัด ความสน฿จของนักรียน ละปຓนเปตามหลักการ ปรัชญา 
ละนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผูຌรียน 

  ใ. สงสริม กระตุຌน ละอำนวยความสะดวก฿หຌนักรียนสดงความคิดหในอยางอิสระ฿น
การจัด 
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  ไ. รวมปฏิบัติกิจกรรม ละการประมินผล ฿หຌคำปรึกษา ดูล ติดตาม ประสานงาน 
ละอำนวยความสะดวก฿หຌกนักรียนทีไรวมปฏิบัติกิจกรรม฿หຌปຓนเปตามผนดย
คำนึงถึงความปลอดภัย 

  5. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

 2.3.6 กิจกรรมตຌานทุจริตศึกษา 
  1. นายศราวุฒิ ขันคำหมืไน  ประธานกรรมการ 
  โ. นายสุปัญญา ภูมิฐาน  กรรมการ 
  ใ. นายฉลิมชัย นืไองฉลิม  กรรมการ 
  ไ. นางสาวสาวลักษณ์ พลอยทับทิม  กรรมการ 
  5. นางวรรณิสา กุชร  กรรมการ 
  ๆ. นางสาวจินตนา นๅำกระทก  กรรมการ 
  ็. นางสาวสุพรรณี สุนันทนพันธ์  กรรมการ 
  ่. นายวิทวัส ปัญญาพรหม  กรรมการละลขานุการ 
 

 หนຌาทีไ แ. จัดทำหลักสูตรละจัดกิจกรรมตຌานทุจริต ฿นคาบประชุมระดับ 
  โ. วางผนจัดครูทำหนຌาทีไครูทีไปรึกษารับผิดชอบกิจกรรมตຌานทุจริต 
  ใ. นิทศ ติดตามละควบคุมการรียนการสอนละการวัดประมินผลกิจกรรมตຌานทุจริต 
  ไ. ประมินผลละรายงานผลการดำนินงาน / ครงการ สนอผูຌอำนวยการรงรียน 
  5. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

    ๎.ไ  งานสำนักงานกลุมบริหารวิชาการ 
            แ. นางรักชนก  นวลคลຌาย ประธานกรรมการ 
             โ. นายดิษฐพล  ทรงงาม กรรมการ 
             ใ. นายวิทวัส  ปัญญาพรหม กรรมการ 
            ไ. นางสาววรรณนภา    หนูกลีๅยง กรรมการ 
 5. นางสาววรางกัลยา    พรประสิทธาสกุล กรรมการ 
 ๆ. นางสาวศยามล ยຌมยิๅม กรรมการละลขานุการ 
 

 หนຌาทีไ แ. ดำนินการกีไยวกับการประชุมภาย฿นกลุมบริหารวิชาการ 
   โ. ประสานงานกับกลุมบริหาร กลุมสาระการรียนรูຌ หนวยงานตาง โ ละสถานศึกษา ฿นการ 
    ฝຄกประสบการณ์วิชาชีพ ละการศึกษาดูงานดຌานวิชาการ     
   ใ. รับผิดชอบการจัดทำสารบรรณ ฟງมงาน อกสาร ละบบฟอรม์ตาง โของกลุมบริหารวชิาการ 
    ฿หຌปຓนระบบละปัจจุบัน 
   ไ. ประชาสัมพันธ์ขຌอมูลขาวสาร ละผลงานทางวิชาการจากสำนักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา 
    ขต โ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐานหรือหนวยงานอืไน โ ฿หຌครู บุคลากรทางการศึกษา 
    ทราบทัไวกัน 
   5. จัดหาอกสาร ละพัสดุ ครุภัณฑ์ทีไจำปຓนสำหรับ฿ชຌ฿นสำนักงาน ละทำทะบียนคุม฿หຌปຓนปัจจุบัน  
    ควบคุม บำรุงรักษา จัดจำหนายพัสดุ฿นสำนักงาน฿หຌปຓนเปตามระบียบราชการ 
   ๆ. ปฏิบัติหนຌาทีไลขานุการคณะกรรมการกลุมบริหารวิชาการ 
   ็. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
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 ๎.5   งานผนงานกลุมบริหารวิชาการ 
            แ. นางสาวกมลรัตน์     คุณะสิทธิ์ศิริ ประธานกรรมการ 
 โ. นางสาวปรีชญา   สิทธิธัญกิจ กรรมการ  
 

 หนຌาทีไ แ. ศึกษา วิคราะห์การจัดละพัฒนางานของกลุมบริหาร จัดทำผนงาน ครงการละกิจกรรม 
    ของกลุมบริหารวิชาการ 
   โ. รวบรวมครงการ กิจกรรมของสำนักงานกลุมงบริหารวิชาการละประสานงานกับหัวหนຌางาน 
    งานผนรงรียน พืไอทำผนปฏิบัติการละทำปฏิทินของสำนักงานกลุมบริหารวิชาการ 
   ใ. ประสานงาน ติดตามประมินผล รายงานครงการละกิจกรรมทีไรับผิดชอบ 
   4. จัดทำรายงานผลการดำนินงานของกลุมบริหารวิชาการ 
   5. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

   ๎.6   งานรับนักรียน 
             แ. นางพใญศรี  ปาทา ประธานกรรมการ 
 โ. นายศตวุธ  หรืออภาส กรรมการ 
 ใ. นางสาวศริญญา  นาคจันทร์ กรรมการ  
 4.  นายกิตติภูมิ  รืองสน กรรมการ 
 5. นางสาวศยามล  ยຌมยิๅม กรรมการละลขานุการ 
 6. นางรักชนก   นวลคลຌาย กรรมการละผูຌชวยลขานุการ 
 

 หนຌาทีไ แ. วางผนตรียมการรับนักรียน ประสานองค์กรหลัก สำนักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละหนวยงาน 
    ทีไกีไยวขຌอง฿หຌคำนะนำ รับรืไองรຌองรียน ละสรຌางความขຌา฿จ฿นการรับนักรียนของ ศธ. 
   โ. กำหนดผนการรับนักรียนสนอคณะกรรมการรบันักรียนของรงรยีน ละคณะกรรมการ 
    สถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พืไอขอความหในชอบผนการรับนักรยีน ละรายงานสำนักงานขตพืๅนทีไ 
     การศึกษามัธยมศึกษาขต 2 
   3. กำหนดปฏิทินการรับสมัครขຌารียนละการคัดลือกขຌารียน฿นระดับชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ 1  
    ละระดับชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ 4 
   ไ. ประชาสัมพันธ์สรຌางความขຌา฿จกีไยวกับการรับนักรียนกผูຌปกครองละชุมชน พืไอความขຌา฿จ 
    ทีไถูกตຌองตรงกัน   สรุปรายงานผลการดำนินงานรายวัน  ละภาพรวมหลังสรใจสิๅน 
    การดำนินการ 
   5. บริหารจัดการละประสานงาน ตอบขຌอซักถาม ละทำความขຌา฿จกนักรียน ผูຌปกครอง ละ 
    ประชาชน  ละสนับสนุนการบริการทีไสรຌางความพึงพอ฿จ 
   6. รับสมัครนักรียน คัดลือกละประกาศผลการคัดลือกตามกำหนด฿นปฏิทินปฏิบัติงาน 
   ็. จัดนักรียนขຌาหຌองรียนตามความถนัดละความสน฿จทีไสอดคลຌองกับผนการรียน 
   8. ทำขຌอมูลสารสนทศการรับนักรียน จำนวนนักรียน รงรียนขตพืๅนทีไบริการ ฯลฯ 
   9. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

    ๎.็ งานสารสนทศกลุมบริหารวิชาการ 
             แ. นายกิตติภูมิ รืองสน ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวสาวลักษณ์ พลอยทับทิม กรรมการ 
 3. นางสาวพิชชาภา ทองชมภู  กรรมการ 
 4. นางสาวสัณน์ฤทัย บิดทิพรม กรรมการ 
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 4. นายวีร์สานต์    มีมูซอ กรรมการ 
 5. นางสาวศริญญา นาคจันทร์ กรรมการละลขานุการ 
 

  หนຌาทีไ  แ. ศึกษา วิคราะห์ วางผนจัดระบบขຌอมูลสารสนทศ ละการบริหารงานของกลุมบริหารวิชาการ 
      ฿หຌสามารถดำนินงานตามภารกิจเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 
     2. กำหนดนวทางละวิธีการจัดทำระบบขຌอมูลสารสนทศของกลุมบริหารวิชาการ 
     3 จัดทำอกสารสารสนทศประจำป ปຓนหลงทีไ฿หຌขຌอมูลสารสนทศ ตามรายการดังนีๅ 
      - สารสนทศพืๅนฐาน  
      - สารสนทศพืไอการบริหารงานวิชาการ 
      - สารสนทศกีไยวกับครูละผูຌรียน   
      - สารสนทศพืไอการบริหารจัดการ 
      - สารสนทศพืไอการรายงาน 
     4. ประสานงานกับสารสนทศรงรียน ละสารสนทศของกลุมสาระการรียนรูຌ 
     5. กใบรวบรวมขຌอมูล กลุมบริหารวิชาการ ดังนีๅ 
      - ขຌอมูล ผนภูมิการบริหารงานรงรียนละกลุมบริหารวิชาการ 
      - ขຌอมูลงบประมาณกลุมบริหารวิชาการ 
      - ขຌอมูลการรวมกิจกรรม การขงขัน การประกวด 
      - ขຌอมูลปรียบทียบผลการสอบปลายภาครียนของนักรียนทุกรายวิชา 
     6. ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของกลุมบริหารวิชาการ 
     7. ประสานงาน ติดตาม สรุปละประมินผลการปฏิบัติงานทีไรับผิดชอบ 
     8. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

  ๎.่   งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  1. นางพใญศรี           ปาทา              ทีไปรึกษา 
 โ. นางสาวศยามล  ยຌมยิๅม ประธานกรรมการ 
 3. นางรุงอรุณ  พนัส กรรมการ 
 4. นายดิษฐพล  ทรงงาม กรรมการ 
            5. นางสาวรัชฎา  ภุชงค์จริญ กรรมการ 
            ๆ. นางสาวทัชดาว  นิสสัยมัไน กรรมการ 
 ็. นางสุนิสา  พใงชัย กรรมการ 
 ่. นายวิทวัส  ปัญญาพรหม กรรมการละลขานุการ 
 

 หนຌาทีไ แ. ศึกษาวิคราะห์อกสาร หลักสูตรสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พ.ศ. โ55แ ิฉบับปรังปรุงพุทธศักราช
โ5ๆเี ครงสรຌางหลักสูตรละครงสรຌางรายวิชา ตลอดจนมาตรฐาน/ตัวชีๅวัด 

  โ. วิคราะห์สภาพวดลຌอม สภาพปัญหาละความตຌองการของสังคมละรวบรวมขຌอมูล 
  สารสนทศทีไจำปຓนพืไอพัฒนาหลักสูตร฿หຌหมาะสม 

   ใ. จัดทำครงสรຌางหลักสูตรละสาระตาง โ ทีไกำหนด฿หຌมี฿นหลักสูตรสถานศึกษาทีไสอดคลຌองกับ 
    วิสัยทัศน์ ปງาหมายละคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ละสารสนทศทีไจำปຓน 
   ไ. นิทศติดตามละประมินผลการ฿ชຌหลักสูตรอยางตอนืไอง 
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   5. ปรับปรุง ละพัฒนาหลักสูตร฿หຌทันสมัยประสิทธิภาพ หมาะสมกับสภาพสังคมละบริบทของ 
    รงรียน 
   ๆ. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

 ๎.้ งานจัดการรียนรูຌ 
  ๎.้.ํ งานจัดตารางสอน 
   แ. นายดิษฐพล ทรงงาม  ประธานกรรมการ 
   โ. นางสาวณัฐธยาน์    ลิมปຊลิศ  กรรมการ 
   ใ. นางสาวทัชดาว นิสสัยมัไน  กรรมการ 
   ไ. นายกิตติภูมิ รืองสน  กรรมการ 
   5. นางสาวอุดมพร      นตรวงศ ์  กรรมการละลขานุการ 
 

 

   หนຌาทีไ 1. ประสานงานกับกลุมสาระการรียนรูຌ จัดบุคลากรสอนตามกลุมสาระการรียนรูຌ 
      ละวิชาอกทีไหมาะสม 
     โ. ทบทวนครงสรຌางหลักสูตรสถานศึกษา ตรวจสอบรหัสวิชาละรายวิชาทีไปຂดสอน 
      ฿นตละภาครียน 

     ใ. ตรวจสอบขຌอมูลบุคลากรละจัดอัตรากำลังพืไอ฿หຌการจัดตารางสอนเดຌถูกตຌอง 
      ละหมาะสม 

     ไ. ดำนินการจัดทำตารางสอน ละตรวจสอบความถูกตຌองหมาะสมของตารางสอนครู  
      ตารางรียนนักรียน ละตารางการ฿ชຌหຌองรียนละจัดทำรูปลมมอบฝຆายตาง โ  
      ทีไกีไยวขຌอง  
     5. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไรับมอบหมาย 
 

  2.9.๎ งานรงรียนมาตรฐานสากล ิISี  
    แ. นางสุพรรณี   หิรัญรจน์บุตร  ประธานกรรมการ 
    โ. นายณธายุ   ปะกังลำภู  กรรมการ 
    ใ. นางสาวจริญญา สนจันทร์  กรรมการ 
    ไ.  นางสาวจันทิมา ตายพใช  กรรมการละลขานุการ  
   

    หนຌาทีไ แ. วางผน การจัดการรียนรูຌกับวิชา การศึกษาคຌนควຌาละสรຌางองค์ความรูຌ ิResearch  
       & Knowledge Formation) (IS) ฿หຌกิดผลสัมฤทธิ์รวมกับหัวหนຌากลุมสาระการรียนรูຌ 

     โ. สงสริมการจัดการรียนการสอนรายวิชาการศึกษาคຌนควຌาดຌวยตนอง ISแ, ISโ, ISใ 
       ฿หຌปຓนเปอยางมีประสิทธิภาพ 
      ใ. สงสริมการผยพรผลงานของนักรียนดຌานครงงาน฿นรายวิชาตาง โ ละผลงาน 
       ฿นรายวิชาการศึกษาคຌนควຌาดຌวยตนอง 
      ไ. สรุปผลการดำนินงานรายงานละนำสนอสูสาธารณชน 
      5. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

  2.9.๏  งานสะตใมศึกษา 
              แ. นางสาวอรรถพร     ศิริจันทร์   ประธานกรรมการ 
  โ. นายชุมพร กຌวชา   กรรมการ 
  ใ. นางสาวศริญญา     นาคจันทร์   กรรมการ 
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  ไ. นางสาวศยามล ยຌมยิๅม   กรรมการ 
  5. นายดิษฐพล ทรงงาม   กรรมการ 
  ๆ. นางสาวภรภัทร      นันสุนานนท์   กรรมการ 
  7. นางสุพรรณี สุนันทนพันธ์   กรรมการ 
  ่. นางสาวสุมิตรา อิไมรักษา   กรรมการ 
  ้. นางสาวพรพิมล ถบำรุง   กรรมการละลขานุการ 
 

  หนຌาทีไ แ. สงสริมการจัดกิจกรรมการรียนรูຌตามนวทางสะตใมศึกษา 
    โ. จัดกิจกรรมลกปลีไยนรียนรูຌกับครูกลุมสาระฯ ทุกระดับ฿หຌสามารถพัฒนา 
     กระบวนการจัดการรียนรูຌตามบบสะตใม 
    ใ. จัดกิจกรรมสดงผลงานนักรียนทีไกิดจาการรียนรูຌบบสะตใม 
    ไ. จัดทำรายงานสนอผูຌกีไยวขຌองตามลำดับ 
    5. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

      ๎.้.๐ งานการพัฒนาการรียนการสอนตามนว PISA 
               แ. นางสาวธนาภรณ์    รือนสีทอง ประธานกรรมการ    
   โ. นายราชศักดิ์ จิตต์บุญธรรม กรรมการ 
   ใ. นางสาวมินตรา ลายสนิทสรีกุล กรรมการ 
   ไ. นางสาวลัคณา สุกสง กรรมการ 
   5. นางสาวนตรนภิส   สังขมณี กรรมการ 
   ๆ. นางสาวอมรรัตน์     ศิริอมรพรรณ กรรมการ 
   ็. นางสาวพิมพ์สวรรค์  ดชชัยภูมิ กรรมการ 
   ่. นางสาวมณทกาญจน์ พรหมดนตรี กรรมการ  
   ้. นางสาวอุมาพร อารมย์ฤทธิ์ กรรมการละลขานุการ 
 

  หนຌาทีไ แ.  ประสานกีไยวกับการจัดสอบ PISA กับสำนักงานขตพืๅนทีไการศึกษา มัธยมศึกษาขต โ 
    โ. จัดกิจกรรมลกปลีไยนรียนรูຌ พืไอพัฒนาครูกีไยวกับกระบวนการสอน พืไอ฿หຌ 
     นักรียนกิดความรอบรูຌกีไยวกับภาษา คณิตศาสตร์ ละวิทยาศาสตร์ 
    ใ. กำกับ ติดตาม กลุมสาระการรียนรูຌทีไกีไยวขຌอง฿นการนำขຌอสอบนว PISA  
     มาวัดผลผูຌรียน ตลอดจนจัดทำขຌอสอบนว PISA 
    ไ. จัดทำรายงาน สรุปผล สนอผูຌกีไยวขຌองตามลำดับ 
    5. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

 โ.้.๑ งานรงรียนคุณภาพดຌานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ละทคนลยีตามมาตรฐาน สสวท. ิSMTี 
  แ. นายศราวุฒิ ขันคำหมืไน  ประธานกรรมการ 
  โ. นายณัฐพงศ์ สกุลกิจภคานนท์ กรรมการ 
  ใ. นางเพราะ วทย์สฤษฎ์  กรรมการ 
  ไ. นางสมถวิล ศรีประภา  กรรมการ 
  5. นายสมยศ สุมาลัย  กรรมการ 
  ๆ. นางสาวอุมาพร อารมย์ฤทธิ์  กรรมการ 
  ็. นายพินิจ สังสีมา  กรรมการ 
  ่. นายกิตติภูมิ รืองสน  กรรมการ 
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  ้ .นางสาวศริญญา นาคจันทร์  กรรมการละลขานุการ 
  10.นางสาวอมราวดี ศิริชติ  กรรมการละผูຌชวยลขานุการ    
                                    

  หนຌาทีไ แ. ประสานงานกับผูຌรับผิดชอบครงการ ิSMTี ของ สสวท. 
    โ. จัดทำผนครงการพืไอ฿หຌการดำนินงานปຓนเปตามวัตถุประสงค์ 
     ของการขຌารวมครงการ 
    ใ. ประสานงานครู฿นกลุมสาระการรียนรูຌวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ละทคนลยี 
     ฿นการจัดกิจกรรมการรียนรูຌตามผนฯ฿หຌกิดคุณภาพตามทีไ สสวท. กำหนด 
    ไ. นิทศ ติดตามการจัดการรียนรูຌ ิSMTี ฿หຌเดຌมาตรฐานคุณภาพ สสวท. 
    5. จัดทำรายงาน สรุปผล สนอผูຌกีไยวขຌองตามลำดับ 
    ๆ. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 
 

 2.9.6 งานรงรียนคุณภาพการศึกษา 
  1. นางสาวนรินชณั์ฏฐ์    ตระหงาน ประธานกรรมการ 
  โ. นางสาววรรณา   ขันอาสา กรรมการ 
  ใ. นางสาวศริญญา   นาคจันทร์ กรรมการ 
  ไ. นายกิตติภูมิ   รืองสน กรรมการ 
  5. นางสาวอมราวดี    ศิริชติ กรรมการ 
  ๆ. นางสาวมณทกาญจน์   พรหมดนตรี กรรมการ 
  ็. นายวิทวัส   ปัญญาพรหม กรรมการละลขานุการ 
 

  หนຌาทีไ แ. ประสานงานกับหนวยงานผูຌรับผิดชอบครงการรงรียนคุณภาพการศึกษา 
     โ. ประสานงานกับครูทัๅง ่ กลุมสาระการรียนรูຌ ละหนวยงานตาง฿นรงรียน  
      พืไอติดตามขຌอมูลการจัดการรียนรูຌ 
     ใ. จัดทำรายงาน สรุปผล สนอผูຌกีไยวขຌองตามลำดับ 
     ไ. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

 ๎.้.็  งานนักรียนรียนรวม 
               แ. นางสาวภาชิน ี นิลเชยพัฒน์ ประธานกรรมการ 
   โ. นางสาวลัคณา สุกสง กรรมการ 
   ใ. นางสาวณัฐธยาน ์ ลิมปຊลิศ  กรรมการ 
   ไ. นางสาวสุมิตรา อิไมรักษา  กรรมการ 
   5. นางสาวสุจิวรรณ  ชวยบำรุง  กรรมการละลขานุการ 
 

     หนຌาทีไ  แ.  คัดกรองนักรียนทีไมีความบกพรองทางรียนรูຌ 
        2.  สนับสนุนจัดหาสิไงอำนวยความสะดวก฿หຌกับนักรียนทีไมีความบกพรองดຌานตาง โ 
        3.  ติดตอประสานงานกับผูຌปกครองของนักรียนทีไมีความบกพรองดຌานตาง โ 
        4.  จัดกิจกรรมสอนสริม฿หຌกับนักรียนทีไมีความบกพรองทางการรียนรูຌ 
        5.  ประมินผลละสรุปผลการปฏิบัติงาน พืไอปรับปรุง พัฒนางาน฿หຌดีขึๅน 
         6.  ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
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 ๎.้.่ งานธนาคารรงรียน 
    แ. นางนิศากร   ดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการ 
    โ. นางสาวมะลิวัลย ์ ทรัพย์คำจันทร์   กรรมการ 
    ใ. นางสาวมณทกาญจน์ พรหมดนตรี   กรรมการ 
    ไ. นางสาวอรรถพร     ศิริจันทร์   กรรมการละลขานุการ 
 

     หนຌาทีไ แ. รณรงค์ละสงสริม คุณลักษณะดຌานการประหยัดละอดออมของนักรียน  
       2. ประสานงานกับจຌาหนຌาทีไธนาคารออมสิน฿นการรับงินประจำวัน ละงินอืไน โ 
       3. ควบคุม ดูลการทำงานของนักรียนทีไปฏิบัติหนຌาทีไปຓนจຌาหนຌาทีไธนาคารรงรียน 
       4. จัดทำบัญชีงินฝากูถอน รายรับูจาย ละจัดทำสถิติขຌอมูล฿นการฝากูถอน ตาง โ 
        ของนักรียนตามระบียบของธนาคารรงรียน 
       5. จัดทำประกาศกียรติคุณ฿หຌกนักรียนูบุคลากร฿นรงรียนทีไมีการสงสริมสนับสนุน 
        การออมตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 
       ๆ. สรุปรายงานการดำนินกิจการธนาคารรงรียนทุกดือน฿หຌผูຌอำนวยการสถานศึกษาทราบ 
       7. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

 ๎.แเ  งานทะบียนนักรียน ละจัดทำสำมะนนักรียน 
           แ. นางกัณฐณัฏฐ์  ชาวน์สฏฐกุล ประธานกรรมการ 
 โ. นางสาวสีนวล  มรุตกรกุล กรรมการ 
 ใ. นางสาวพใญพิศ      สตถิสารากร กรรมการ 
 ไ. นางสาวอรรถพร     ศิริจันทร์ กรรมการ 
 5. นางสมถวิล  ศรีประภา กรรมการ 
 ๆ. นายราชศักดิ์  จิตต์บุญธรรม กรรมการ 
 ็. นายศุภสฏฐวุฒ ิ  ภูกຌว กรรมการ 
 ่. นางสุลีพร  พินิตภุชพงศ์ กรรมการ 
 ้. นางสาวจารุวรรณ กตุศรีรักษ์ กรรมการ 
 แเ.นายสมชัย  นาคเธสง กรรมการ 
 แแ. นายณธาย ุ  ปะกังลำภู กรรมการละลขานุการ 
 

 หนຌาทีไ แ. ดำนนิการจัดทำอกสารกีไยวกับการรับนักรยีนละตรวจสอบหลักฐานตาง โ ฿หຌถูกตຌองตามระบียบ 
   โ. ดำนินการ฿หຌมีการขึๅนทะบียนปຓนนักรียน 
   ใ. ตรวจสอบรายชืไอนักรียน ทีไเมมีสิทธิ์สอบ ทีไตຌองสอบกຌตัวทดทน พຌนสภาพ พืไอรายงาน 
    ผูຌอำนวยการสถานศึกษาหรือผูຌทีไกีไยวขຌองทราบลຌวตกรณี 
   ไ. รับละดำนินการกีไยวกับคำรຌองตาง โ ของนักรียนทีไกีไยวขຌองกับงานทะบียน ชน ลาออก  
    การพักการรียน การอนยຌาย การขอปลีไยนชืไอูสกุล วันดือนปกิด ฯลฯ 
   5. รับผลการประมินผลการรียนประจำภาค ซึไงผูຌอำนวยการสถานศึกษาพิจารณาหในชอบลຌว  
   บันทึกลง฿นระบียนละสดงผลการรียน 
   ๆ. ฿หຌบริการกีไยวกับหลักฐานทางการรียน ชน การออกสำนาระบียนสดงผลการรียน  
      ฿บรับรองการรียน ประกาศนียบัตร ฯลฯ 
   ็. จัดหาบบพิมพ์ บบคำรຌองทีไ฿ชຌ฿นงานทะบียน ละจัดกใบอกสารหลักฐานของงานทะบียน 
   ่. จัดทำผนครงการของงานทะบียนวัดผล พืไอสนองบประมาณประจำปการศึกษา 
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   9. ดำนินการติดตามผลการรียนนักรียนระดับชัๅนม.ใ ุม.ๆ ลูก ต.อ.น. รียนจบครบ แเเ % 
   แเ. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

 ๎.ํแ งานวัดผลประมินผลละทียบอนผลการรียนรูຌ 
            แ. นายณธายุ  ปะกังลำภู ประธานกรรมการ 
 โ. นางกัณฐณัฏฐ์  ชาวน์สฏฐกุล  กรรมการ 
 ใ. นางสาวอรรถพร     ศิริจันทร์ กรรมการ 
 ไ. นางสมถวิล  ศรีประภา กรรมการ 
 5. นายราชศักดิ์  จิตต์บุญธรรม กรรมการ 
 ๆ. นายศุภสฏฐวุฒ ิ  ภูกຌว กรรมการ 
 ็. นางสุลีพร  พินิตภุชพงศ์ กรรมการ 
 ่. นางสาวจารุวรรณ   กตุศรีรักษ์ กรรมการ 
 ้. นายสมชัย  นาคเธสง กรรมการ 
 แเ.นางสาวพใญพิศ    สตถิสารากร กรรมการละลขานุการ 
 

 หนຌาทีไ แ. จัดทำผนงาน ครงการ ระบียบ นวปฏิบัติละกำหนดหลักกณฑ์การดำนินงานดຌานการวัดผล 
          ประมินผล พรຌอมทัๅงพัฒนาระบบการวัดประมินผล 
   โ. จัดการสอบกลางภาคละปลายภาค ทำคำสัไงตงตัๅงกรรมการกำกับการสอบ จัดตารางสอบ  
    รวบรวมกใบรักษาขຌอสอบละหลักฐานกีไยวกับการสอบ เวຌปຓนหมวดหมู฿นทีไปลอดภัย  
    ประกาศผลการสอบละบริการวัสดุอุปกรณ์฿นการสอบ 

   ๏. ประสานกลุมสาระการรียนรูຌละครูผูຌกีไยวขຌอง จัดทำขຌอสอบ฿หຌสอดคลຌองกับมาตรฐาน/  
     ตัวชีๅวัด/ผลการรียนรูຌทีไคาดหวังของตรายวิชา 

   ๐. วิคราะห์ขຌอสอบ ละจัดทำคลังขຌอสอบทีไเดຌมาตรฐาน 
   ๑. ดำนินการ฿นการจัดทำผลการรียนฉลีไย GPA, PR ของนักรียนสงกระทรวงศึกษาธิการละ 
    ประกาศผลประกาศผลการรียนฉลีไยของนักรียนทุกภาครียนรวมทัๅงจัดทำผลการรียนฉลีไย 
    ของนักรียนพืไอสมัครรียนรักษาดินดน 
   ๒. จัดทำทะบียนสดงผลการรียนของนักรียนปຓนรายบุคคล กรอกรายการ ละบันทึกผลการรียน 
   ๓. จัดกใบรวบรวมสถิติการสดัสวนผลการรียนรูຌของนักรียนพืไอปຓนขຌอมูล฿นการพัฒนา 
    การจัดการรียนรูຌ 
   ๔. ฿หຌบริการผลิตละสำนาอกสาร บบทดสอบ ละอกสารอืไน โ ของรงรียน 
   ๕. จัดทำทะบียนคุมการ฿ชຌพัสดุ วัสดุทีไกีไยวขຌองกับการผลิตละสำนาอกสาร  
   ํ์. พิจารณาการทียบอนผลการรียนรูຌ ผนการรียนทีไนักรียนยຌายขຌาศึกษาตอ 
     ระหวางปการศึกษาของนักรียนทีไสมัครขຌารียนระหวางชัๅน 
   ํํ. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

 ๎.ํโ  งานนิทศการศึกษา 
             แ. นางรักชนก  นวลคลຌาย ประธานกรรมการ 
 โ. นายวิทวัส  ปัญญาพรหม กรรมการ  
 ใ. นางสาววรางกัลยา พรประสิทธาสกุล กรรมการ 
 4. นางสาววรรณนภา หนูกลีๅยง กรรมการ 
 ไ. นางสาวศยามล  ยຌมยิๅม กรรมการละลขานุการ 
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 หนຌาทีไ แ. จัดทำผนครงการของงานนิทศการศึกษา ละสนองบประมาณประจำปการศึกษา 
   โ. จัดระบบนิทศการศึกษาภาย฿นสถานศึกษา จัดอบรม สัมมนา ประชุมปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน  
    สาธิต สังกตการสอน฿นชัๅนรียน ลกปลีไยนรียนรูຌ ละประสบการณ์ พืไอพัฒนาละพิไม 
    ประสิทธิภาพครู 
   ใ. จัดทำคูมือการนิทศ บบบันทึกการนิทศ อกสารผยพรความรูຌ สำหรับกลุมงาน  
    กลุมสาระการรียนรูຌ ติดตามความกຌาวหนຌา ความปลีไยนปลงหลังจากนิทศ รวบรวม ละ 
    สรุปผลการนิทศ 
   ไ. ดำนินการนิทศงานวิชาการ ละการรียนการสอน฿นรูปบบหลากหลายละหมาะสมกับ 
    กลุมสาระการรียนรูຌ 
   5. ติดตาม ประสานงานกับสำนักงานขตมัธยมศึกษา พืไอพัฒนาระบบกระบวนการนิทศ 
    งานวิชาการ ละการรียนการสอนของสถานศึกษา 
   ๆ. รายงาน ประมินผลการจัดระบบ ละกระบวนการนิทศการศึกษา 
   ็. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

 2.13 งานชุมชนการรียนรูຌทางวิชาชีพ ิPLC) 
 1. นางสาวสาวลักษณ์ พลอยทับทิม ประธานกรรมการ 
 โ. นางสาวมินตรา ลายสนิทสรีกุล กรรมการ 
 ใ. นางสาวณัฐธยาน์ ลิมปຊลิศ กรรมการ 
 ไ. นางสาวมณทกาญจน์ พรหมดนตรี กรรมการ 
 5. นางสาวอุดมพร นตรวงค ์ กรรมการ 
 ๆ. นางสาวนิภาภรณ์ รักสะอาด กรรมการ 
 ็. นายศุภสฏฐวุฒ ิ ภูกຌว กรรมการ  
 8. นายวิทวัส  ปัญญาพรหม กรรมการ  
 ้. นางสาวภาชิน ี นิลเชยพัฒน์ กรรมการ 
 แเ.นางสาวพิชชาภา ทองชมภู กรรมการละลขานุการ 
 

  หนຌาทีไ  แ. สงสริมสนับสนุน฿หຌบุคลากร฿นสถานศึกษาเดຌมีความรูຌความขຌา฿จ฿นหลักการ จุดหมายละ 
     หลักกณฑ์ของชุมชนหงการรียนรูຌ ิProfessional Learning Community)  
   2. รวรวมละประมินผลงานชุมชนหงการรียนรูຌ ิProfessional Learning Community) 
    พืไอพัฒนาคุณภาพการศึกษา สรุปรายงานการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค ขຌอคิดหใน 
    ละขຌอสนอนะมืไอสิๅนปการศึกษาพืไอปຓนขຌอมูล฿นการพัฒนา 
    ใ. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

 ๎.ํไ งานวิจัยพืไอพัฒนาการศึกษา 
 แ. นางวรรณิสา  กุชร ประธานกรรมการ 
 โ. นายศราวุฒิ  ขันคำหมืไน กรรมการ 
 ใ. นางสุพรรณี  สุนันทนพันธ์ กรรมการ 
 ไ. นางสาวพรพิมล      ถบำรุง กรรมการ 
 5. นางสาวนารีรัตน์     เชยณรงค์ กรรมการละลขานุการ 
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 หนຌาทีไ แ. จัดทำผนครงการของงานวิจัยพืไอพัฒนาคุณภาพการศึกษา ละสนองบประมาณ 
    ประจำปการศึกษา 
   2. สังคราะห์งานวิจัยของรงรียน สำรวจความตຌองการจำปຓน ฿นการกำหนดประดในปัญหา 
    งานวิจัยละสนับสนุนการทำวิจัยของผูຌบริหารละครู 
   3. ประมินผลงานวิจัยพืไอพัฒนาคุณภาพการศึกษา สรุปรายงานการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค  
    ขຌอคิดหใน ละขຌอสนอนะ มืไอสิๅนปการศึกษาพืไอปຓนขຌอมูล฿นการพัฒนา 
   4. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

 2.15 งานประกันคุณภาพการศึกษา 
  แ. นางวิภาพร สุวรรณอำเพ ประธานกรรมการ 
  โ. นางวันพใญ จิตรพันธุ์ กรรมการ 
  ใ.. นางสาวมินตรา ลายสนิทสรีกุล กรรมการ 
  ไ. นายคมกริช อุดารักษ์ กรรมการละลขานุการ  
       

  หนຌาทีไ แ. สงสริมสนับสนุน฿หຌบุคลากร฿นสถานศึกษาเดຌมีความรูຌความขຌา฿จ฿นหลักการ จุดหมายละ 
     หลักกณฑ์ของการประกันคุณภาพละมาตรฐานการศึกษา 
    2. วางผนดำนินงานดຌานการประกันคุณภาพละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พืไอนำเปสู 

    การพัฒนาคุณภาพละมาตรฐานการศึกษาอยางตอนืไองละรองรับการประมินคุณภาพการศึกษา 
    ภาย฿นละภายนอก 

     3. ประสานงานกับกลุมบริหารตางโ กลุมสาระการรียนรูຌ ละงานตางโ฿นสถานศึกษารวมทัๅง 
     สถานประกอบการ บุคคล  องค์กรละหนวยงานภายนอก฿นการดำนินงานตามระบบการประกัน 
     คุณภาพการศึกษา 
       4. ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานละประมินคุณภาพการศึกษา ิองค์กรมหาชนี 
      ฿นการดำนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
        5. ประสานงานละ฿หຌความรวมมือกับหนวยงานตางโ ทัๅงภาย฿นละภายนอกสถานศึกษา 
       6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน สนอครงการ ละรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขัๅน 
       7. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย  
 

    ๎.ํ6 งานประสานความรวมมือ฿นการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา ละองค์กรอืไน ิMOUี 
  2.16.1 งานประสานความรวมมือ฿นการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา ละองค์กรอืไน ิMOUี 

ภาย฿นประทศ 
    แ. นางภัททิรา จวบความสุข ประธานกรรมการ 
    โ. นางสาวพฤกษา ลิศวิจิตรจรัส กรรมการ 
    3. นางสาววรรณนภา หนูกลีๅยง กรรมการ 
 

  โ.แ6.โ งานประสานความรวมมือ฿นการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา ละองค์กรอืไนิMOU) 
ภายนอกประทศ  ิศูนย์สัมพันธ์ตางประทศี 

    แ.  นางภัททิรา จวบความสุข ประธานกรรมการ 
    โ. นางสาวสมิหลา     สุดทอง รองประธานกรรมการ 
    3. นางสาวรัชฎา ภุชงค์จริญ กรรมการ 
    4. นางสาวนุชจรินทร ์ปรีชากุล กรรมการ 
    5. นางสาวจิตติมา นุตะมาน กรรมการ 
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    6. นางสาวลลิตา หมัดอาดำ กรรมการ 
    7. นางสาวพิรญาณ์    มณีพันธุ์ กรรมการ 
    8. นางสาวสัณน์ฤทัย บิดทิพรม กรรมการ 
    ้. นายติมศักดิ์ วงษ์จำปา กรรมการละลขานุการ 
    แเ. นายวิทวัส ปัญญาพรหม กรรมการละผูຌชวยลขานุการ 
 

   หนຌาทีไ  แ. ประสานความรวมมือ ชวยหลือ฿นการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ อกชน 
       ละองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ทัๅงทีไจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐานละระดับอุดมศึกษา  
       ทัๅงบริวณ฿กลຌคียงภาย฿นขตพืๅนทีไการศึกษา ละตางขตพืๅนทีไการศึกษา 
      โ. สงสริมสนับสนุน฿หຌครูมีสวนรวมปຓนสมาชิกครือขาย สถาบัน สมาคม องค์กรตาง โ  
       พืไอพัฒนาวิชาชีพ 
      ใ. สรຌางครือขายความรวมมือ฿นการพัฒนาวิชาการกับองค์กรตาง โ ทัๅงภาย฿นประทศ 
       ละตางประทศ 
      ไ. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
  

 ๎.ํ็ งานสงสริม ละสนับสนุนดຌานวิชาการกบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร ละสถาบันอืไนทีไจัดการศึกษา 
            แ. นายดิษฐพล ทรงงาม ประธานกรรมการ 
 โ. นายณธายุ ปะกังลำภู กรรมการ 
 ใ. นางสาวศยามล ยຌมยิๅม กรรมการ 
 ไ. นายวิทวัส ปัญญาพรหม กรรมการ 
 5. นางสาววรรณนภา หนูกลีๅยง กรรมการ 
 ๆ. นางสาววรางกัลยา พรประสิทธาสกุล กรรมการ 
 ็. นางรักชนก นวลคลຌาย กรรมการละลขานุการ 
 

  หนຌาทีไ  แ. ประสานความรวมมือ ชวยหลือ฿นการพัฒนาวิชาการกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร 
      ละสถาบันอืไนทีไจัดการศึกษา การปຓนศูนย์สอบ ONET , GAT, PAT ระดับ ม.ๆ ปຓนตຌน 
     โ. งานสงสริม ละสนับสนุนดຌานวิชาการกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร 
      ละสถาบันอืไนทีไจัดการศึกษา ชน การจัดสอบ Excellent Test : EST TRIAMNOM 
     ใ. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

    ๎.18 งานสงสริมความป็นลิศทางวิชาการ 
            แ. นางรักชนก นวลคลຌาย ประธานกรรมการ 
 โ. นางสาวพิมพ์สวรรค์ ดชชัยภูมิ กรรมการ 
 ใ. นางสาวปุณยวีร์     อัครภูริฐานันท์ กรรมการ 
 4. นางสาวรุงอรุณ งามทานตะวัน กรรมการละลขานุการ 
 

  หนຌาทีไ  แ. จัดทำครงการ ละวางผนพืไอสงสริมความปຓนลิศทางวิชาการ฿หຌนักรียนมีความรูຌ 
      ความสามารถตามมาตรฐานสากล 
     2. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักรียนวิชาการพืไอขຌาขงขัน ฿นสาระวิชาทีไเดຌรับชิญจากสถาบัน  
      หรือหนวยงานตาง โ  
     ใ. ประสานงานกับกลุมสาระรยีนรูຌ พืไอคัดลือกละสงนักรียนขຌารวมประกวด ขงขันกับสถาบันอืไน โ 
     4. ทำสารสนทศการขຌารวมกจิกรรม การขงขัน ละรายงานตอรองผูຌอำนวยการกลุมบรหิารวิชาการ 
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     5. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม ละผยพรกียติคุณนักรียนทีไขຌารวมการประกวด ขงขันกับ 
      สถาบันอืไน โ  
     6. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

 โ.แ้ งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการรียน 
   แ. นางกัณฐณัฏฐ์          ชาวน์สฏฐกุล ประธานกรรมการ 
   โ. นางสาวกชพรรณ พใชรดา กรรมการ 
   ใ. นางสาวอมรรัตน์ ศิริอมรพรรณ กรรมการ 
   ไ. นางสมถวิล ศรีประภา กรรมการ 
   5. นายราชศักดิ์ จิตต์บุญธรรม กรรมการ 
   ๆ. นายธนรัฐ จันทร์ขาว กรรมการ 
   ็. นางสาวอุดมพร นตรวงศ ์ กรรมการ 
   ่.  นางสาวปุณยวีร์ อัครภูริฐานันท์ กรรมการ 
   ้. นางสาวฐิตาภรณ์ ติมกียรติจริญ กรรมการ 
   แเ. นายศุภสฏฐวุฒิ ภูกຌว กรรมการ 
   แแ. นางสาวรัชฎา ภุชงค์จริญ กรรมการ 
   12. นายณธาย ุ ปะกังลำภู กรรมการ 
   แใ. นางสาวพใญพิศ สตถิสารากร กรรมการละลขานุการ 
 

 หนຌาทีไ แ. สำรวจ ศึกษา สภาพปัจจุบัน ปัญหาการจัดการรียนรูຌ 
  2. วิคราะห์ กำหนดจุดดน จุดพัฒนา ของการจัดการรียนการสอน 
  3. ประสานงานกับกลุมสาระการรียนรูຌพืไอประชุมวางผนการการพัฒนาการจัดการรียน 

การสอนการสรຌางครืไองมือ฿นการประมินคุณภาพผูຌรียน หานวทางการ
ประมินผลสัมฤทธิ์ทางการรียนของรงรียนตามกณฑ์การประมินคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษา 

  4. วิคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการรียนระดับชาติขั ๅนพืๅนฐาน ิO-NET) ทุกกลุมสาระการ
รียนรูຌพืไอหานวทางพัฒนา 

  5. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

    ๎.โเ งานพัฒนาระบบครือขายอินตอร์นใต 
             แ. นายศตวุธ หรืออภาส ประธานกรรมการ 
 โ. นายพินิจ สังสีมา กรรมการ 
 ใ. นางสาวศริญญา นาคจันทร์ กรรมการ 
 ไ. นายธนรัฐ จันทร์ขาว กรรมการ 
 5. นายกิตติภูมิ รืองสน กรรมการ 
 ๆ. นายกิตติศักดิ์ ตัๅงจริญ กรรมการ 
 7. นายคมกริช อุดารักษ์ กรรมการ 
 ่. นายวีร์สานต์ มีมูซอ กรรมการละลขานุการ 
 

  หนຌาทีไ  แ. จัดทำผนงานครงการ฿นการพัฒนาระบบครือขายอินทอร์นใต อินทรานใต ระบบคอมพิวตอร์ 
      ของรงรียน ละสนอของบประมาณประจำป 
     โ. ปຓนผูຌจัดระบบครือขายอินทอร์นใต อินทรานใต ระบบคอมพิวตอร์ละวใบเซต์ของรงรียน 
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     ใ. ควบคุม ดูลการ฿ชຌงานละกຌเขปัญหาทีไกีไยวขຌองกับระบบอินทอร์นใต อินทรานใต  
                           ระบบคอมพิวตอร์ ละวใบเซต์ของรงรียน 
     ไ. ปຓนทีไปรึกษา฿นการ฿ชຌระบบครือขายอินทอร์นใต อินทรานใต ระบบคอมพิวตอร์ละวใบเซต์ 
      ของรงรียน 
     5. จัดหาอุปกรณ์ครือขายฯ อุปกรณ์คอมพิวตอร์ รวมทัๅงอุปกรณ์อืไนโ ทีไกีไยวขຌองกับการ฿หຌบริการ 
      อินทอร์นใต อินทรานใต ละระบบคอมพิวตอร์ของรงรียน 
     ๆ. ซอมซม ดูลอุปกรณ์ครือขายฯ อุปกรณ์คอมพิวตอร์ของฝຆาย/กลุม/งาน ภาย฿นรงรียน 
     ็. ควบคุม ดูลการ฿ชຌหຌองรียนคอมพิวตอร์ละหຌองรียน ICT ฿หຌปຓนเปอยางมีประสิทธิภาพ 
     ่. พัฒนาครู นักรียน ละบุคลากร฿หຌมีความรูຌ ความสามารถ฿นการ฿ชຌทคนลยีตาง โ ทัๅงทีไ 
       ปຓนฮาร์ดวร์ละซอฟต์วร์ 
     ้. พัฒนาวใบเซต์ของรงรียน฿หຌมีความทันสมัยละปຓนปัจจุบัน 
     แเ. ประสานความรวมมือ฿นการผลิตจัดหา พัฒนาการ฿ชຌสืไอนวัตกรรมละทคนลยี 
        พืไอการจัดการรียนการสอนละพัฒนางานวิชาการ 
     แแ. ประมินผลงาน สรุปรายงานการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค ขຌอคิดหในละขຌอสนอนะ 
     1โ. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

    ๎.21 งานพัฒนาหลงรียนรูຌ 
             แ. นางสาวจริญญา สนจันทร์ ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวกานต์มณี    ปัทนาถา กรรมการ 
 ใ. นางเพราะ วทย์สฤษฎ์ กรรมการ 
 ไ. นางสาวอมราวดี      ศิริชติ กรรมการ 
 5. นางสุนิศา ปัทวันวิวก กรรมการ 
 ๆ. นายชุมพร กຌวชา กรรมการ 
 ็. นายประยงฉัตร ปรุรัตน์ กรรมการ 
 ่. นายนันทพัทธ์ สุดตา กรรมการ 
 ้. นางสาวจุฑารัตน์    อยูสุข กรรมการละลขานุการ 
 

  หนຌาทีไ  แ. สำรวจหลงการรียนรูຌทีไกีไยวขຌองกับการพัฒนาคุณภาพทัๅง฿นละนอกสถานศึกษาทัๅง฿นละ 
      นอกขตพืๅนทีไการศึกษาทีไรงรียนสังกัด 
      2. จัดทำอกสารรวบรวมผยพรหลงรียนรูຌกครู บุคลากร ครอบครัว องค์กรหนวยงาน  
      สถานศึกษาอืไน โ ทีไจัดการศึกษาบริวณ฿กลຌคียง 
      3.  มีสวนรวม฿นการจัดตัๅงละพัฒนาหลงรียนรูຌภาย฿นรงรียน รวมทัๅงพัฒนา฿หຌกิดองค์ความรูຌ 
     4. ประสานความรวมมือ วางผนกับสถานศึกษาอืไน บุคคล ครอบครัว องค์กร หนวยงาน 
      ทีไจัดการศึกษา ดยสงสริมการ฿ชຌหลงรียนรูຌทีไตละหลงมี พืไอ฿ชຌประยชน์฿หຌกิดการรียนรูຌ 
      รวมกัน 
      5. มีสวนรวม฿นการสงสริม สนับสนุน฿หຌพืไอนครูเดຌ฿ชຌหลงรียนรูຌชิงอนุรักษ์ทัๅงภาย฿นละภายนอก 
      สถานศึกษา ฿นการจัดกระบวนการรียนรูຌ฿หຌครอบคลุมถึงภูมิปัญญาทຌองถิไน 
      ๆ. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
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    ๎.โโ งานหຌองสมุด 
            แ. นางสาวจันทิมา ตายพใช ประธานกรรมการ 
 โ. นางวันพใญ จิตรพันธุ์ รองประธานกรรมการ 
 ใ. นายชุมพร กຌวชา กรรมการ 
 ไ. นางรักชนก นวลคลຌาย กรรมการ 
 5. นางสาวนัฏฐวรัตน์  บຌาทอง กรรมการ 
 ๆ. นายรังสิมันต์ จุลหริก กรรมการ 
 ็. นางสาวลลิตา หมัดอาดำ กรรมการ 
 ่. นางสาวสุกัญญา      ปัจชัยสังข์ กรรมการ 
 ้. นางสาวมธุรส รืองสมบัติ กรรมการ 
 แเ. นายศุภสฏฐวุฒิ ภูกຌว กรรมการ 
 แแ. นางสาวมัณฑนา    มณีดำ กรรมการ 
 แโ. นางสงดือน จันทร์ออน กรรมการ 
 แใ. นางสาวจริญญา สนจันทร์ กรรมการละลขานุการ 
 

  หนຌาทีไ  แ. จัดทำผนครงการละงบประมาณของงานหຌองสมุดละหຌองสมุดสารสนทศ ละสนอ 
      งบประจำป 
     โ. บริหารจัดการงานหຌองสมุดละหຌองสมุดสารสนทศ ดังนีๅ 
      - จัดทำงานทะบียนหนังสือ ลขรหัส บัตรรายการ หมวดหมู ประทับตรา ลงทะบียนหนังสือ 
      - วิคราะห์หมวดหมูหนังสือ ละจัดหนังสือขึๅนชัๅน 
      - บันทึกรายการสถิติการ฿ชຌหຌองสมุด ละหຌองสารสนทศ 
      - ซอมบำรุง หนังสือ สืไอ อุปกรณ์ 
       - บริการยืม คืน ตอบคำถามละชวยคຌนควຌา บริการสืไอสตทัศนวัสดุ 
      - จัดบอร์ด/ นิทรรศการนะนำหนังสือละการ฿ชຌหຌองสมุดละหຌองสารสนทศ 
      - สำรวจความจำปຓน ความตຌองการ ประภทหนังสือ ตำรา วารสารประภทตาง โ  
        ทีไกลุมสาระการรียนรูຌตຌองการ 
      - จัดกิจกรรมสงสริมการอาน ประชาสัมพันธ์หนังสือ฿หม 
      - พัฒนาละปรับปรุงหຌองสมุดละหຌองสมุดสารสนทศ฿หຌทันสมัยอยูสมอ 
     3. ทำสารสนทศงานหຌองสมุด 
     4. ประมินผลการปฏิบัติงานของงานหຌองสมุดละหຌองสารสนทศ สรุปรายงานการปฏิบัติงาน  
      ปัญหา อุปสรรค ขຌอคิดหใน ละขຌอสนอนะ 
     5. ปฏิบัติหนຌาอืไนทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

    ๎.๎ใ งานพัฒนาสืไอ นวัตกรรมละทคนลยีทางการศึกษา 
            แ. นางสาวศริญญา นาคจันทร์ ประธานกรรมการ 
 โ. นายชุมพร กຌวชา กรรมการ 
 ใ. นายวีร์สานต์ มีมูซอ กรรมการ 
 ไ. นางสาวจันทิมา ตายพใช กรรมการ 
 5. นายกิตติภูมิ รืองสน กรรมการ 
 ๆ. นางสาวมณัฑนา     มณีดำ กรรมการ 
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 7. นายคมกริช อุดารักษ์ กรรมการ 
 ่. นางสาวสมิหลา สุดทอง กรรมการละลขานุการ 
 

  หนຌาทีไ  แ. จัดทำผน ครงการของงานพัฒนาสืไอนวัตกรรม ทคนลยีพืไอการศึกษาละสนองบประมาณ 
      ประจำป 
     2. รับผิดชอบควบคุมดูลหຌองสมุดสารสนทศ จัดระบบการบริหาร การ฿ชຌละการ฿หຌบริการ 
      หຌองสมุดสารสนทศ ทำบันทึกละสถิติการ฿หຌบริการ 
     ใ. จัด฿หຌมีครืไองคอมพิวตอร์ พรຌอมอุปกรณ์ตอพวง วัสดุ ครุภัณฑ์ ทคนลยีสารสนทศ฿หຌพียงพอ 
      กับความตຌองการ฿นการ฿ชຌบริการสืไอคຌนพืไอการพัฒนาการจัดการรียนรูຌ ละการ฿ชຌบริการ 
     ไ. จัดหาสืไอละทคนลยีพืไอ฿ชຌ฿นการจัดการรียนการสอนละการพัฒนางานดຌานวิชาการ จัดทำ 
      ทะบียนควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ของงานพัฒนาสืไอนวัตกรรมละทคนลยี 
     5. สงสริม฿หຌครูผลิต พัฒนาสืไอละนวัตกรรมการรียนการสอน จัดการอบรมชิงปฏิบัติการ 
      การผลิตสืไอการสอน฿นรูปบบตาง โ กครู 
     ๆ. สงสริมครูละบุคคลากร฿หຌ฿ชຌคอมพิวตอร์พืไอพัฒนางาน จัดทำคำนะนำ วิธีการ฿ชຌบริการ  
      ละจัดฝຄกอบรมสัมมนา฿หຌความรูຌพืๅนฐาน฿นการ฿ชຌทคนลยีดิจิทัลละสืไออิลใกทรอนิกส์ตาง โ 
     ็. พัฒนาสืไอการรียนการสอนดຌวยสืไอคอมพิวตอร์ บริการติดตอสืไอสารดຌวยวิธีการตาง โ ฿นระบบ 
      อิลใกทรอนิกส์ ละบริการสืบคຌนขຌอมูล คຌนหาความรูຌ฿นรืไองตาง โ จากครือขายอินทอร์นใต  
      จัดการกใบขຌอมูลวใบเซต์กีไยวกับการศึกษามารวบรวมเวຌอยางปຓนระบบพืไอสะดวก  
      ฿นการสืบคຌนขຌอมูล 
     ่. ประมินผลงาน สรุปรายงานการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคขຌอคิดหใน 
 ้. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน ตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

    ๎.๎ไ งานรักการอาน 
             แ. นายรังสิมันต์ จุลหริก ประธานกรรมการ 
 โ. นางสาวดารุณี มะลิวัน กรรมการ 
 ใ. นางสาวจันทิมา      ตายพใช กรรมการ 
 4. นางสาวปรีชญา สิทธิธัญกิจ กรรมการ 
 5. นางสาวนตรนภิส   สังขมณี กรรมการละลขานุการ 
 

  หนຌาทีไ  แ. จัดทำผนละครงการรักการอาน 
     2. ผยพรละจัดนิทรรศการ กิจกรรมสงสริม ฿หຌนักรียนรักการอาน 
     3. จัดซืๅอสืไอนวัตกรรมการศึกษาครงการรักการอาน 
     4. สงสริมสนับสนุนครู นักรียนละผูຌปกครอง฿หຌมีนิสัยรักการอาน 
     5. ประสานงานดຌานครงการรักการอานกับหนวยงานอืไนทัๅงภาย฿นละภายนอกรงรียน 
     6. ประมินผลละสรุปผลการปฏิบัติงาน พืไอปรับปรุง พัฒนางาน฿หຌดีขึๅน 
     7. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

    ๎.25 ครงการหຌองรียนพิศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  
 1. นางสายสุนีย์ ตันจริญ ประธานกรรมการ 
 โ. นายยงยุทธ อีไยมจริญ รองประธานกรรมการ 
 ใ. นางสาวกมลรัตน์ คุณะสิทธิ์ศิริ กรรมการ 
 ไ. นายสกสรรค์ พลทวี กรรมการ 
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 5. นางสาวภรภัทร นันสุนานนท์ กรรมการ 
 ๆ. นางอรวรรณ สงวนนาม กรรมการ 
 ็. นางชฏารัตน ์ สังวาระ กรรมการ 
 ่. นางสาวอรรถพร ศิรจิันทร์ กรรมการ 
 9. นางสาวนารีรัตน ์ เชยณรงค์ กรรมการ 
 แเ. นางสาวพรพิมล ถบำรุง กรรมการ 
 แแ. นางสาวทัชดาว นิสสัยมัไน กรรมการ 
 แโ. นางสาววรรณา ขันอาสา กรรมการ 
 แใ. นางสาวมะลิวัลย ์ ทรัพย์คำจันทร์ กรรมการ 
 แไ. นางสาวมาลัยวรรณ กຌวอาสา กรรมการ 
 แ5. นายณัฐพงศ์ สกุลกิจภคานนท์ กรรมการละลขานุการ 
 แๆ. นางสาวนรินช์ณัฏฐ ์ ตระหงาน กรรมการละผูຌชวยลขานุการ 
 

  หนຌาทีไ  แ. ประชุม วางผน กำหนดนยบาย นวปฏิบัติกีไยวกับหຌองรียนพิศษ วิทยาศาสตร์ูคณิตศาสตร์ 
     2. ประชุม ผูຌปกครอง ครูผูຌสอน ละวิทยากรพิศษ สรຌางความขຌา฿จ฿นการจัดการรียนการสอน 
     3. ประสานงานละจัดทำครงสรຌางของหลักสูตรหຌองรียนพิศษ วิทยาศาสตร์ูคณิตศาสตร์฿หຌมี 
      ประสิทธิภาพสูงสุด  
     4. นิทศติดตามละประมินผล฿นการดำนินงานอยางปຓนระบบ ฿หຌกิดประสิทธิภาพสูงสุด ละ 
      มีการประมินผลการปฏิบัติหนຌาทีไของบุคลากรทีไชัดจน 
     5. จัดทำขຌอมูลสารสนทศอยางปຓนระบบ ละทันตอการ฿ชຌงาน 
     6. จัดทำครงการ/กิจกรรมสริมหลักสูตร พืไอนำสูการพัฒนาผูຌรียน 
     7. นำนักรียนเปทัศนศึกษา ศึกษาดูงาน ดຌานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ละทคนลยี 
      8. ปฏิบัติงานอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

 ๎.26 ครงการหຌองรียนพิศษ English Program 
 1. นางสาวนุชจรินทร์   ปรีชากุล ประธานกรรมการ 
 โ. นางอรสา สรใจวัฒนารักษ์ รองประธานกรรมการ 
 ใ. นางสาวลลิตา หมัดอาดำ รองประธานกรรมการ 
 ไ. นางวรวรรณ      กุชร กรรมการ 
 5. นางสาวกชพรรณ พใชรดา กรรมการ 
 ๆ. นางสาวอรรถพร ศิริจันทร์ กรรมการ 
 ็. นางสาวสุภัทรา บุญสรຌอย กรรมการ 
 ่. นางสาวจิราภรณ์     ผือกหຌว กรรมการ 
 9. นางสุพรรณี หิรัญรจน์บุตร กรรมการ 
 แเ.นายมธี สงจันทร์ กรรมการ 
 แแ.นายพินิจ สังสีมา กรรมการ 
 แโ.นายฉลิมชัย นืไองฉลิม กรรมการ 
 แใ.นายคาวี กมลลิศ กรรมการ 
 1ไ.นางสาวมนัสนันท์    ทองชุม กรรมการละลขานุการ 
 แ5.นางสาวปรัศนีย์      รืองปราชญ์ กรรมการละผูຌชวยลขานุการ 
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  หนຌาทีไ  แ. ประชุม วางผน กำหนดนยบาย นวปฏิบัติกีไยวกับหຌองรียนพิศษ English Program 
     2. ประชุม ผูຌปกครอง ครูผูຌสอน ละวิทยากรพิศษ สรຌางความขຌา฿จ฿นการจัดการรียนการสอน 
     3. ประสานงานละจัดทำครงสรຌางของหลักสูตรหຌองรียนพิศษ English Program 
       ฿หຌมีประสิทธิภาพสูงสุด  
     4. นิทศติดตามละประมินผล฿นการดำนินงานอยางปຓนระบบ ฿หຌกิดประสิทธิภาพสูงสุด ละ 
      มีการประมินผลการปฏิบัติหนຌาทีไของบุคลากรทีไชัดจน 
     5. จัดทำขຌอมูลสารสนทศอยางปຓนระบบ ละทันตอการ฿ชຌงาน 
     6. จัดทำครงการ/กิจกรรมสริมหลักสูตร พืไอนำสูการพัฒนาผูຌรียน 
     7. ปฏิบัติงานอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

 ๎.27 ครงการหຌองรียนพิศษ International Program 
             แ. นางพใญศรี ปาทา ประธานกรรมการ 
 โ. นางสาวรัชฎา ภุชงค์จริญ รองประธานกรรมการ 
 ใ. นางสาวสมิหลา สุดทอง กรรมการ 
 ไ. นางสาวภรภัทร นันสุนานนท์ กรรมการ  
 ไ. นางกศินีย์ จมจรรยา กรรมการ 
 5. นางสาวศริญญา นาคจันทร์ กรรมการ 
 ๆ. นางสาวศยามล ยຌมยิๅม กรรมการ 
 ็. นางสาวณัฐธยาน์     ลิมปຊลิศ กรรมการ 
 8. นางสาววิลิปดา ศรีปัญญา กรรมการ 
 9. นางสาวจุฑารัตน์ อยูสุข กรรมการ 
 แ0. นายณธาย ุ ปะกังลำภู กรรมการ 
 11. นางศรัญย์รัชต์ กຌววิมล กรรมการ 
 12. นายสกสรรค์ พลทวี กรรมการละลขานุการ 
 แใ. นายวิทวัส ปัญญาพรหม กรรมการละผูຌชวยลขานุการ 
 แไ. นางสาววีรวรรณ      ทองนพรัตน์ กรรมการละผูຌชวยลขานุการ 
 

  หนຌาทีไ  แ. ประชุม วางผน กำหนดนยบาย นวปฏิบัติกีไยวกับหຌองรียนพิศษ International Program 
     2. ประชุม ผูຌปกครอง ครูผูຌสอน ละวิทยากรพิศษ สรຌางความขຌา฿จ฿นการจัดการรียนการสอน 
     3. ประสานงานละจัดทำหลักสูตรหຌองรียนพิศษ International Program ฿หຌมีประสิทธิภาพสูงสุด 
     4. นิทศติดตามละประมินผล฿นการดำนินงานอยางปຓนระบบ ฿หຌกิดประสิทธิภาพสูงสุด ละ 
      มีการประมินผลการปฏิบัติหนຌาทีไของบุคลากรทีไชัดจน 
     5. จัดทำขຌอมูลสารสนทศอยางปຓนระบบ ละทันตอการ฿ชຌงาน 
     6. จัดทำครงการ/กิจกรรมสริมหลักสูตร พืไอนำสูการพัฒนาผูຌรียน 
     7. ดำนินการจัดการรียนการสอนละกิจกรรมพัฒนาผูຌรียน฿หຌปຓนเปตามปງาหมายของครงการ 
     8. ปฏิบัติงานอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 
ใ.  คณะกรรมการดำนินงานกลุมบริหารงบประมาณ 
    นางสาววิลาวัลย ์ อันมาก  รองผูຌอำนวยการกลุมบริหารงบประมาณ 
 

    หนຌาทีไ  กำกับ ติดตาม อำนวยการดำนินงานของกลุมบริหารงบประมาณ฿หຌปຓนเปดຌวยความรียบรຌอย 
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    นางดรุณ ี  ดีประชา  ผูຌชวยผูຌอำนวยการกลุมบริหารงบประมาณ 
 

    หนຌาทีไ  ํ. รวมมือกับรองผูຌอำนวยการกลุมบริหารงบประมาณ กำกับ ติดตามการปฏิบัติงาน 
    ดຌานงานนยบายละผน งานสารสนทศพืไอการบริหาร งานสำนักงานผูຌอำนวยการ  
 งานวิจัยสถาบัน งานสารสนทศกลุมบริหารงบประมาณ ละงานตຌนทุนการผลิต 
 ๎. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน โ ตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

    นางสาวพิศมัย รุงรือง  ผูຌชวยผูຌอำนวยการกลุมบริหารงบประมาณ 
 

    หนຌาทีไ  ํ.  รวมมือกับรองผูຌอำนวยการกลุมบริหารงบประมาณ กำกับ ติดตามการปฏิบัติงาน 
    ดຌานงานการงิน งานงินดือนละคาจຌาง งานบัญชี งานตรวจสอบภาย฿น งานระดมทรัพยากร  
 งานงินนอกงบประมาณ – งินรายเดຌสถานศึกษา งินสวัสดิการครูละบุคลากร งานทุนการศึกษา  
 งานกองทุน฿หຌกูຌยืมพืไอการศึกษา ละงานสาธารณูปภค งานกองทุนสวัสดิการพืไอพัฒนารงรียน 
 ตรียมอุดมศึกษานຌอมกลຌา งานสาธารณกุศล งานประสานมูลนิธิฉวี ทัศนปรีดา งานประสานสมาคม 
 ผูຌปกครองละครูฯ ละงานประสานกรรมการสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
 ๎. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน โ ตามทีไเดຌรับมอบหมาย 

 

    นายพินิจ    สังสีมา  ผูຌชวยผูຌอำนวยการกลุมบริหารงบประมาณ 
 

    หนຌาทีไ  ํ.  รวมมือกับรองผูຌอำนวยการกลุมบริหารงบประมาณ กำกับ ติดตามการปฏิบัติงาน 
    ดຌานงานสำนักงานกลุมบริหารงบประมาณ งานพัสดุละสินทรัพย์ งานทะบียนคุมทรัพย์สิน  
 ละงานควบคุมภาย฿น    
 ๎. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน โ ตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

๏.แ คณะกรรมการดำนินงานกลุมบริหารงบประมาณ 
 ํ. นางสาววิลาวัลย ์ อันมาก รองผูຌอำนวยการกลุมบริหารงบประมาณ ประธานกรรมการ 
 ๎. นางดรุณ ี ดีประชา ผูຌชวยผูຌอำนวยการกลุมบริหารงบประมาณ รองประธานกรรมการ 
   หัวหนຌางานนยบายละผนงาน 
 ๏. นางสาวพิศมัย รุงรือง ผูຌชวยผูຌอำนวยการกลุมบริหารงบประมาณ รองประธานกรรมการ 
   หัวหนຌางานกองทุนสวัสดิการพืไอพัฒนาฯ 
   หัวหนຌางานประสานสมาคมผูຌปกครองละครูฯ 
   หัวหนຌางานประสานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ   
 ๐. นายพินิจ สังสีมา ผูຌชวยผูຌอำนวยการกลุมบริหารงบประมาณ รองประธานกรรมการ 
   หัวหนຌางานพัสดุละสินทรัพย์ 
 5. นางกศินีย์   จมจรรยา หัวหนຌางานกองทุนกูຌยืมพืไอการศึกษา กรรมการ  
 ๆ. นายมธ ี  สงจันทร์ หัวหนຌางานสำนักงานผูຌอำนวยการ กรรมการ 
       หัวหนຌางานวิจัยสถาบัน  
 7. นางสาวพิชดารัตน์   ถาพร หัวหนຌางานการงิน กรรมการ 
 ่. นางรุงอรุณ พนัส หัวหนຌางานสำนักงานกลุมบริหารงบประมาณ กรรมการ 
 ้. นางสาวจินตนา นๅำกระทก หัวหนຌางานผนงานกลุมบริหารงบประมาณ กรรมการ 
 แเ. นางสาวอุมาพร อารมย์ฤทธิ์ หัวหนຌางานงินดือนละคาจຌาง กรรมการ 
     หัวหนຌางานสวัสดิการครูละบุคลากร 
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 ํแ. นางสาวพชรดา กຌอนทอง หัวหนຌางานบัญชี กรรมการ 
      หัวหนຌางานสาธารณูปภค   
 ํโ. นางสาววารุณ ี พธิ์คำ หัวหนຌางานระดมทรัพยากรพืไอการศึกษา กรรมการ 
 แใ. นางสาวพฤกษา ลิศวิจิตรจรัส หัวหนຌางานทุนการศึกษา กรรมการ 
 ํไ. นายสมยศ สุมาลัย หัวหนຌางานสัญญาจຌางบุคลากร กรรมการ 
 แ5. นายติมศักดิ์ วงษ์จำปา หัวหนຌางานทะบียนคุมทรัพย์สิน กรรมการ 
 แๆ. นายคมกริช อุดารักษ์ หัวหนຌางานตຌนทุนผลผลิต กรรมการ 
      หัวหนຌางานสารสนทศพืไอการบริหาร 
      หัวหนຌางานสารสนทศกลุมบริหารงบประมาณ 
 17. นางสาวสัณน์ฤทัย บิดทิพรม หัวหนຌางานควบคุมภาย฿น กรรมการ 
 แ่. นางสมถวิล  ศรีประภา หัวหนຌางานสาธารณกุศล กรรมการ 
 แ้. นางสาวสุวรรณา กຌวมรกฎ หัวหนຌางานประสานมูลนิธิฉวี ทัศนปรีดา กรรมการ 
 โเ. นางสาวมาลัยวรรณ  กຌวอาสา หัวหนຌางานตรวจสอบภาย฿น                        กรรมการละลขานุการ 

 

 หน้าที ่ ํ.  รวมประชุม วางผน ฿หຌขຌอสนอนะกຌเขปัญหา฿นการบริหารงานของกลุมบริหารงบประมาณ 

  ๎.  กำกับ ติดตาม ดูลการบริหารงาน฿นสวนที่รับผิดชอบของกลุมบริหารงบประมาณ  
       ฿หຌป็นเปดຌวยความรียบรຌอย 

  ๏.  สรุปผลการดำนินงาน 

  ๐.  ปฏิบัติหนຌาที่อ่ืน ๆ ตามที่เดຌรับมอบหมาย 
 

๏.โ   งานสำนักงานกลุมบริหารงบประมาณ  
  ํ. นางรุงอรุณ พนัส ประธานกรรมการ  
  ๎. นางสาวสุกัญญา นาคขุนทด กรรมการ   
  ใ. นางสาวอรัญญา จันทนวาณิชวงศ ์ กรรมการละลขานุการ 
 

  หนຌาทีไ ํ.  ดำนินการรืไอง 
    ู   งานสารบรรณ หนังสือขຌาูหนังสือออก 
    ู   จัดกใบหนังสือขຌาูหนังสือออก ฿สฟງมพืไอสะดวก฿นการคຌนหา 
    ู   รวมมือกับงานนยบายละผนงานรงรียน฿นการจัดทำผนงาน 
     ครงการกิจกรรม/ผนปฏิบัติการ ละปฏิทินปฏิบัติงาน 
 ๎.   ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน โ ตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

 ๏.ใ งานนยบายละผนงาน 
  ํ. นางดรุณี ดีประชา ประธานกรรมการ 
  ๎. นางชฎารัตน์  สังวาระ กรรมการ 
  ใ. นางสาวนตรนภิส สังขมณี กรรมการ 
  ไ. นางสาวยุพา จรรยารัตนชต ิ กรรมการ 
  5. นางสาวมาลัยวรรณ กຌวอาสา กรรมการละลขานุการ  
 

 หนຌาทีไ ํ. จัดทำผนงบประมาณละคำขอตัๅงงบประมาณสนอกรรมการบริหารรงรียน 
  ๎. จัดทำผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ละผนปฏิบัติการประจำปของรงรียน  
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  ๏. สนอผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ละผนปฏิบัติการประจำปของรงรียน  
               ขอความหในชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐานของรงรียน  
  ๐. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานรงรียน  
  ๑. ควบคุมการ฿ชຌจายงบประมาณตามงาน/ครงการทีไกำหนดเวຌ฿นผนปฏิบัติงานประจำป  
  ๒. ตรวจสอบ ละติดตาม฿หຌกลุมบริหาร/กลุมสาระ/งาน ฿นสถานศึกษา  
               รายงานผลการปฏิบัติงาน ละผลการ฿ชຌงบประมาณ พืไอจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน  
  ๓. รายงานผลการดำนินงาน ผลการ฿ชຌงินงบประมาณประจำป สนอผูຌบริหารสถานศึกษา  
  ๔. จัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปทีไสดงถึงความสำรใจ฿นการปฏิบัติงาน 
               ทุกสิๅนปการศึกษา   
  ๕. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน โ ตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

 ๏.ไ งานสำนักงานผูຌอำนวยการ   
  ํ. นายมธ ี สงจันทร์ ประธานกรรมการ 
  ๎. นางสาวจิตติมา นุตะมาน กรรมการ 
  ๏. นางสาวปานรัชน ี ลิๅมพิมลรัตน์ กรรมการ 
  ๐. นางสาวณัฐิญาภรณ์ หาญกຌว กรรมการ 
  ๑. นางสาววิลิปดา ศรีปัญญา กรรมการละลขานุการ 
  ๒. นายพงษ์สำริด พันธ์ดำริห์ กรรมการละผูຌชวยลขานุการ 
 

 หนຌาทีไ   ํ . ประสานงานกับรองผูຌอำนวยการทุกกลุมบริหาร  
   ๎. ดูล ประสานงาน฿นสวนของกลุมสำนักงานผูຌอำนวยการ  
  ๏. จัดหาอกสาร ละพัสดุ ครุภัณฑ์ทีไจำปຓนสำหรับ฿ชຌ฿นสำนักงาน  

    หຌองประชุมคุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์ ละหຌองประชุมอัศวิน จัดทำทะบียนคุม฿หຌปຓนเป                 
ตามระบียบราชการ 

  ๐. จัดทำวาระการประชุม ละบันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารรงรียน 
  ๑. ตรียมกใบรักษาสมุดตรวจยีไยม ละสมุดตรวจราชการ 
  ๒. คัดกรองอกสารทีไนำรียนสนอผูຌอำนวยการ 
  ๓. ตรวจทานความรียบรຌอยของอกสาร ทีไผูຌอำนวยการลงนาม ละสัไงการลຌว 
  ๔. ประสานติดตอบุคลากรภาย฿นรงรียน ตามทีไผูຌอำนวยการ มอบหมาย 
  ๕. จัดกใบอกสารตาง โ ของผูຌอำนวยการ฿หຌปຓนระบบ อยางมีระบียบ 
  ํ์. ทำตารางนัดหมาย ละปฏิทินปฏิบัติงานของผูຌอำนวยการ ตรียมยานพาหนะ  
      ละประสานงาน฿หຌพรຌอม฿นการดินทางเปราชการ 
  ํํ.  ตຌอนรับขก ละผูຌมาติดตอขอพบผูຌอำนวยการ  
  ํ๎.  จัดทำสมุดภาพการปฏิบัติราชการ ละฟງมสะสมงานของผูຌอำนวยการ  
          ประจำดือน฿หຌปຓนปัจจุบัน 
  ํ๏. จัดกใบฟງมสรุปงานของตละกิจกรรมทีไนำรียนสนอผูຌอำนวยการ 
  ํไ.  จัดตรียม ละกใบรักษาสมุดหมายหตุรายวัน 
  แ5. ประสานงาน จัดทำอกสารกีไยวกับงานสหวิทยาขตบญจบูรพา 
   ํๆ.  ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน โ ตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
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 ๏.5 งานสารสนทศพืไอการบริหาร 
 ํ. นายคมกริช อุดารักษ์ ประธานกรรมการ 
 โ. นางสาววิลิปดา ศรีปัญญา กรรมการ 
   3. นางสาวมนัสนันท์ ทองชุม กรรมการละลขานุการ  
  ไ. นางสาวยุพา จรรยารัตนชต ิ กรรมการละผูຌชวยลขานุการ 
 

 หนຌาทีไ  ํ. จัดระบบสารสนทศ฿หຌปຓนหมวดหมู ควบคุม฿หຌปຓนปัจจุบัน ละสะดวกตอการขຌาถึง 
  ๎. รวบรวมขຌอมูลสารสนทศทีไปຓนประยชน์฿นการบริหารจัดการ 
      ละพัฒนาการของงานรียนการสอน 
  ๏. สรุปวิคราะห์ปรียบทียบขຌอมูล จัดทำลมสารสนทศประจำป 
  ๐. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน โ ตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

 ๏.6  งานวิจัยสถาบัน 
  ํ. นายมธ ี สงจันทร์ ประธานกรรมการ 
  โ. นางสาวมินตรา ลายสนิทสรีกุล กรรมการ 
  3. นางสาวจิตติมา นุตะมาน กรรมการละลขานุการ 
 

 หนຌาทีไ   ํ. จัดทำขຌอมูลความพึงพอ฿จของชุมชน นักรียน ครู ละบุคลากรอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง   
      ตอการบริหารงานของรงรียน 
        ๎. จัดกใบรวบรวม ดำนินการกีไยวกับการวิคราะห์วิจัย พืไอ฿ชຌประกอบการวางผน 
      จัดการศึกษา ละวางผนบริหารรงรียน 
  ๏. จัดทำ ละปรับปรุงครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการกใบขຌอมูล 
  ๐. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน โ ตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

 ๏.็   งานสารสนทศกลุมบริหารงบประมาณ 
  ํ. นายคมกริช อุดารักษ์ ประธานกรรมการ 
  ๎. นางสาววิลิปดา ศรีปัญญา กรรมการ 
  ๏. นางสาวมนัสนันท์ ทองชุม กรรมการ 
  ไ. นางสาวอรัญญา จันทนวาณิชวงศ ์ กรรมการละลขานุการ 
 

 หนຌาทีไ ํ. ประสานงานตาง โ ของกลุมบริหารงบประมาณ พืไอขอขຌอมูลสารสนทศ  
      นำสงงานผนงานละงานประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๎. จัดทำอกสารสงสำนักงานตรวจงินผนดิน ละสำนักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 
      มัธยมศึกษา ขต ๎ 
  ๏. ประสานงานดຌานความรวมมือกีไยวกับขຌอมูลกับงานตาง โ ฿นกลุมบริหารงบประมาณ  
      พืไอรวบรวมละจัดระบบขຌอมูลสารสนทศทีไถูกตຌองหมาะสมละทันสมัยทีไจะบงบอก 
      ถึงสภาพปัญหาความตຌองการ รวบรวมขຌอมูลกีไยวกับนยบายของรงรียน  
      กณฑ์การประมินมาตรฐานนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
  ๐. จัดทำอกสารผยพรขຌอมูล฿หຌงาน฿นฝຆายเดຌ฿ชຌประยชน์฿นการวางผนกຌปัญหา 
      หรือพัฒนางาน฿นฝຆายตอเป 
  ๑. รวมมือกับสารสนทศของรงรียน ผยพรงานของกลุมบริหารงบประมาณ 
  ๒. ประมิน สรุป รายงานผลการดำนินงานประจำปการศึกษา 
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  ๓. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน โ ตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

 ๏.่   งานผนงานกลุมบริหารงบประมาณ 
 ํ. นางสาวจินตนา นๅำกระทก  ประธานกรรมการ 
 ๎. นางสาววารุณ ี พธิ์คำ   กรรมการ 
 ๏. นางรุงอรุณ  พนัส   กรรมการละลขานุการ 
 

 หนຌาทีไ ํ. ประสานงานกับงานตางโ  พืไอจัดทำผนปฏิบัติงานประจำป 
   ู   จัดทำผนงาน ครงการ กิจกรรม/ผนปฏิบัติงาน ละปฏิทินการปฏิบัติงาน 
   -   ประสานงานตละงาน฿นการจัดทำผนปฏิบัติงานประจำป 
   ู   ดำนินการทำรูปลม  ละ VTR  ผลการดำนินงานของกลุมบริหาร 
    งบประมาณสนอผูຌบริหาร 
   ู   ติดตามสรุปผลการดำนินงานของกลุมบริหารงบประมาณ สงงาน 
    นยบายละผนมืไอสิๅนภาครียน 
  ๎. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน โ ตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

 ๏.้ งานการงิน 
  ํ. นางสาวพิชดารัตน์ ถาพร  ประธานกรรมการ 
  2. นางอนงค์ บุญลิศ  กรรมการ 
  ใ. นางสาวอุมาพร อารมย์ฤทธิ์ กรรมการ 
  ไ. นางสาววารุณ ี พธิ์คำ  กรรมการ 
  5. นางสาวพชรดา กຌอนทอง กรรมการ 
  ๆ. นายปຂยะณัฏฐ์ ปຂนชาน์ภัทรศรี กรรมการ 
  ็. นางรุงอรุณ พนัส  กรรมการละลขานุการ 
  ่. นางสาวสมพร ยะกຍบ  กรรมการละผูຌชวยลขานุการ 
 

         หนຌาทีไ ํ. อำนวยการรับูจายงินนอกงบประมาณ ิรายเดຌสถานศึกษาี ละงินงบประมาณ ิงินอุดหนุนี   
   โ. ดำนินการบริหารจัดการงานการงินของรงรียน฿หຌปຓนเปตามระบียบกระทรวงการคลัง 
    ใ. จัดทำอกสารบิกูจาย งินงบประมาณละงินนอกงบประมาณ 
   ไ. ตรวจสอบอกสาร หลักฐาน การบิกูจาย งินงบประมาณละงินนอกงบประมาณ 
   5. บิกูจาย งินงบประมาณ ละงินนอกงบประมาณ 
   ๆ.  จัดทำอกสารการงิน หักภาษี ณ ทีไจาย  งินประกันสังคมของรงรียน  ลูกจຌางชัไวคราว 
        ละจຌาหนຌาทีไสำนักงาน 
   ็. จัดทำทะบียนคุมงินฝากธนาคารของงินงบประมาณละงินนอกงบประมาณ 
   ่. จัดทำบัญชีงินสด รายงานงินคงหลือประจำวัน งบทียบยอดรายดือน  
        ทะบียนคุมงินฝากขต  
   ้. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน โ  ตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

 ๏.แเ งานงินดือนละคาจຌาง  
        นางสาวอุมาพร อารมย์ฤทธิ์ ประธานกรรมการ 
        นางอนงค ์ บุญลิศ กรรมการ 
        นางสาวสัณน์ฤทัย บิดทิพรม กรรมการละลขานุการ  
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  หนຌาทีไ ํ. ตรวจสอบการบิกจายงินดือน – คาจຌางลูกจຌางประจำ฿หຌถูกตຌอง 
   2. จัดทำงินดือนจຌาหนຌาทีไละนักพัฒนา/คาครองชีพ ฿หຌถูกตຌอง 
   ใ. ประสานติดตองานกับสำนักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต ๎  
          รืไอง งินดือน ละคาจຌาง 
   ไ. ปຓนผูຌทนหนวยสหกรณ์ฯ ประสานงานกับสหกรณ์ฯ 
   5. ประสานคุรุสภา รืไอง ช.พ.ค. ุ ช.พ.ส. 
   ๆ. ประสานธนาคารทีไเดຌทำขຌอตกลงการกูຌกับ สพฐ.  
   ็. ประสานติดตอกับ กบข. 
   ่. จัดทำสลิปงินดือนประจำดือน 
   ้. จัดทำอกสารบิกคาชาบຌานประจำดือน 
  แเ. ประสานหัวหนຌาการงิน รืไอง การจายงินงบประมาณ 
  ํแ. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน โ ตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

 ๏.ํแ  งานบัญชี 
  นางสาวพชรดา กຌอนทอง  ประธานกรรมการ 
  นายปຂยะณัฏฐ์ ปຂนชาน์ภัทรศรี  กรรมการ 
  

 หนຌาทีไ ํ. ทำบัญชีงินสด 
   ู   ลงบัญชีงินสด ุ ยกประภทงินอุดหนุนทัไวเป ุ ยกประภทงินอุดหนุน 
    ครงการรียนฟรี ํ๑ ป ยกประภทรายเดຌสถานศึกษา ละยกประภท 
    รายจายอืไน โ  
   ู จัดทำรายงานงบดือน  
   ู ทำทะบียนคุมยกประภทอืไน โ 
   ู จัดกใบ฿บสรใจรับงิน ละ฿บสำคัญจาย ตามปงบประมาณ 
   ู รับงินละขียน฿บสรใจคาบำรุงลูกสือ – นตรนารี 
   ู รายงานงินอืไน โ  
   - จัดทำทะบียนคุมรายจาย งินทุกประภทของรงรียนตรียมอุดมศึกษานຌอมกลຌา 
  ๎. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน โ ตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

 ๏.ํโ งานระดมทรัพยากรพืไอการศึกษา ละงานงินนอกงบประมาณ งินรายเดຌสถานศึกษา 
  ํ. นางสาววารุณ ี พธิ์คำ ประธานกรรมการ 
  โ. นางสาวสมพร   ยะกຍบ กรรมการ 
  3. นางรุงอรุณ พนัส กรรมการละลขานุการ 
  ไ. นายปຂยะณัฏฐ์ ปຂนชาน์ภัทรศรี กรรมการละผูຌชวยลขานุการ 
 

  หนຌาทีไ 1. ดำนินการดຌานระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
    ู   วางระบบการจัดกใบงินบำรุงการศึกษา 
  ู   จัดทำอกสารการขอกใบงินบำรุงการศึกษาประจำปการศึกษา 
  ู รับงิน ละออก฿บสรใจรับงินระดมทรัพยากร ิบำรุงการศึกษาี บริจาค ละทุนการศึกษา 
  ู จัดทำอกสาร฿บจຌงการสนับสนุนครงการระดมทรัพยากร 
  ู จัดทำอกสารหนังสือรับรอง 
  ู ประสานงานทุนการศึกษาพืไอบริหารจัดการทรัพยากรพืไอการศึกษา 
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  ู ควบคุมดูลระบบ฿นการจายงินผานธนาคารของนักรียน 
  ู   ประสานงานกับงานทะบียนูวัดผล พืไอตรวจสอบขຌอมูลนักรียน฿นการทำ Pay-in 
  ู จัดทำคุมทะบียนรับ – จาย งินบำรุงการศึกษา 
  - จัดทำทะบียนคุมทุนการศึกษา 
  ู ประสานงานครูทีไปรึกษาติดตามนักรียนคຌางชำระงินคาบำรุงการศึกษา 
  ู จัดทำทะบียนการระดมจຌงความจำนงการบริจาคพืไอการศึกษา 
  ู กใบงินคาชารຌาน ุ คาเฟฟງา ผูຌประกอบการรຌานคຌา฿นรงรียน 
  ู   สรุปประมิน  ละรายงานผลการดำนินงาน 
 โ. นำสนอครงการพัฒนาสถานศึกษา ฿หຌคณะกรรมการสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐานหในชอบ 
  ใ. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน โ ตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

    ๏.ํใ งานสวัสดิการครูละบุคลากร  
  นางสาวอุมาพร อารมย์ฤทธิ์  ประธานกรรมการ 
  นางสาวสัณน์ฤทัย บิดทิพรม  กรรมการ 
 

  หนຌาทีไ  ํ. ตรวจหลักฐานละตัๅงบิกงิน 
    ู คารักษาพยาบาลของขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา 
    ู   คาการศึกษาของบุตรของขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา 
    ู จัดทำทะบียนคุมการบิกงินคาการศึกษาของบุตร 
   ๎. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน โ ตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

 ๏.แไ งานสาธารณูปภค  
  นางสาวพชรดา   กຌอนทอง ประธานกรรมการ 
  นายปຂยะณัฏฐ์   ปຂนชาน์ภัทรศรี กรรมการ 
 

  หนຌาทีไ ํ. รายงานกีไยวกับ คาเฟฟງา คานๅำประปา คาทรศัพท์ ตละเตรมาส  
      ละจัดทำทะบียนคุม คาสาธารูปภค ละรายงานสำนักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต ๎ 
   ๎. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน โ ตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

 ๏.ํ5 งานตรวจสอบภาย฿น 
  ํ. นางสาวมาลัยวรรณ กຌวอาสา ประธานกรรมการ 
  ๎. นางสมถวิล  ศรีประภา กรรมการ 
  ๏. นายวสันต ์  สนมา กรรมการ 
  ไ. นางสาวสัณน์ฤทัย บิดทิพรม กรรมการละลขานุการ 
 

  หนຌาทีไ ํ. ตรวจสอบอกสารการรับงิน ู จายงิน 
    ู   ตรวจสอบการลงบัญชี ู บญัชีจายงิน 
    ู   ตรวจสอบรายงานงินคงหลือประจำวัน 
    ู   ตรวจสอบงบดือน 
    ู   ตรวจสอบอกสารการดำนินการจัดซืๅอจัดจຌาง 
    ู   ตรวจสอบการลงบัญชีรับ ละบัญชีจาย พัสดุ ครุภัณฑ์ 
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   ู   ตรวจสอบการลงทะบียนวัสดุถาวร ละครุภัณฑ์ 
   ู   รายงงานการตรวจสอบภาย฿น฿หຌผูຌบริหารทราบ 
  ๎. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน โ ตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

 ๏.ํ6 งานทุนการศึกษา 
  ํ. นางสาวพฤกษา ลิศวิจิตรจรัส ประธานกรรมการ 
  ๎. นางกศินีย์ จมจรรยา กรรมการ 
  ๏. นางรักชนก นวลคลຌาย กรรมการ 
  ๐. นางสาวจุฑามาศ กຌวศรีหา กรรมการละลขานุการ 
  ๑. นางสาวภาชิน ี นิลเชยพัฒน์ กรรมการละผูຌชวยลขานุการ 
 

 หนຌาทีไ ํ.  บริหารจัดการทรัพยากรพืไอการศึกษา 
   ู   สรุปประมินละรายงานผลการดำนินการ 
   ๎. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน โ ตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

 ๏.แ็ งานกองทุนงิน฿หຌกูຌยืมพืไอการศึกษา 
  ํ. นางกศินีย์     จมจรรยา ประธานกรรมการ 
  ๎. นางสาวจุฑามาศ กຌวศรีหา กรรมการ 
  ๏. นางสาวพฤกษา ลิศวิจิตรจรัส กรรมการ 
  ๐. นางรักชนก นวลคลຌาย กรรมการละลขานุการ 
  ๑. นางสาวภาชิน ี นิลเชยพัฒน์ กรรมการละผูຌชวยลขานุการ 
 

  หนຌาทีไ    ภาครียนทีไ ํ 
    ู   ประชาสัมพันธ์นักรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    ู   รับสมัครนักรียน 
    ู   ประชุมชีๅจงนักรียนละทำความขຌา฿จ 
    ู   ดำนินการ฿นระบบออนเลน์รืไองการกูຌยืม 
    ู   ประชุมผูຌปกครองพืไอทำสัญญา/คๅำประกัน 
    ู   ติดตามนักรียน฿หຌดำนินการ฿นระบบ 
    ู   ดำนินการ฿นระบบออนเลน์พืไอยืนยัน฿นระบบ 
    ู   ดำนินการจัดสงอกสารเปยังธนาคารกรุงเทยฝຆายบริหารครงการภาครัฐ 
    ู   ประสานงานติดตอจຌาหนຌาทีไของกองทุน กยศ. ฿นรืไองตาง โ 
   ภาครียนทีไ ๎ 
    ู   ประชาสัมพันธ์นักรียนกองทุนฯ ฿หຌดำนินการ฿นระบบออนเลน์ภาย฿นวันวลาทีไกำหนด 
    ู   ดำนินการ฿นระบบออนเลน์รืไองการกูຌยืมงิน 
    ู   จัดสงอกสารเปยังธนาคารกรุงเทยฝຆายบริหารครงการภาครัฐตามวัน วลาทีไกำหนด 
   ู   ประสานงานติดตอจຌาหนຌาทีไของกองทุน กยศ. ฿นรืไองตาง โ 
   ู   ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน โ ตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

 ๏.ํ่  งานพัสดุละสินทรัพย์ 
  ํ. นายพินิจ    สังสีมา    หัวหนຌาจຌาหนຌาทีไพัสดุ 
  ๎. นางจุฑารัตน์   รียงสนาม   จຌาหนຌาทีไพัสดุ 
  ๏. นายสิทธิพงษ์   หวานชัยสิทธิ ์   จຌาหนຌาทีไพัสดุ 
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  ๐. นางสาวอภิญญา  มีสุข    จຌาหนຌาทีไพัสดุ 
  ๑. นางสาวสวณ ี   บุญอินทร์   จຌาหนຌาทีไพัสดุ 
 

  หนຌาทีไ ํ. อำนวยการจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุทุกประภท    
   โ. ดำนินการบริหารจัดการงานพัสดุของรงรียน฿หຌปຓนเปตามระบียบพัสดุ    
   ใ. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน โ ตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

  ๏.ํ่.แ นางจุฑารัตน์ รียงสนาม  ประธานกรรมการ 
  นางสาวอภิญญา มีสุข   กรรมการ 
  นางสาวสวณี บุญอินทร์  กรรมการ 
  นางวีณา ปานนพภา  กรรมการ 
  นางสาวสุกัญญา นาคขุนทด  กรรมการ 
  นางสาวรพีพร ปานนๅำผึๅง  กรรมการละลขานุการ 
 

 หนຌาทีไ ดำนินการจัดซืๅอ/จัดจຌาง จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ตรวจรับ ลงบัญชียกประภทวัสดุ  
  ครุภัณฑ์ ลงทะบียนคุมทรัพย์สิน ฿หຌถูกตຌองรียบรຌอยทุกขัๅนตอนละปຓนเป 
  ตามระบียบพัสดุ สำหรับวงงินเมกิน ํ์์ุ์์์ บาท  
 

 ๏.ํ่.๎ นายพินิจ สังสีมา  ประธานกรรมการ 
  นางจุฑารัตน์ รียงสนาม  กรรมการ 
  นายสิทธิพงษ์ หวานชัยสิทธิ ์  กรรมการ 
  นางสาวอภิญญา มีสุข   กรรมการ 
  นางสาวสวณี บุญอินทร์  กรรมการ 
  นางสาวสุกัญญา นาคขุนทด  กรรมการละลขานุการ 
 

 หนຌาทีไ ดำนินการจัดซืๅอ/จัดจຌาง จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ตรวจรับ ลงบัญชียกประภทวัสดุ  
  ครุภัณฑ์ ลงทะบียนคุมทรัพย์สิน ฿หຌถูกตຌองรียบรຌอยทุกขัๅนตอนละปຓนเป 
  ตามระบียบพัสดุ สำหรับวงงินตัๅงต ํ์์ุ์์ํ – ๑์์ุ์์์ บาท  
 
 

 ๏.ํ่.๏ นายพินิจ สังสีมา ประธานกรรมการ 
  นางสาวสวณี บุญอินทร์ กรรมการ 
  นางวีณา ปานนพภา กรรมการละลขานุการ 
 

 หนຌาทีไ ดำนินการจัดซืๅอ/จัดจຌาง จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ตรวจรับ ลงบัญชียกประภทวัสดุ  
  ครุภัณฑ์ ลงทะบียนคุมทรัพย์สิน ฿หຌถูกตຌองรียบรຌอยทุกขัๅนตอนละปຓนเป 
  ตามระบียบพัสดุ สำหรับวงงินตัๅงต ๑์์ุ์์์ บาท ขึๅนเป  
 

 ๏.ํ่.๐ นางสาววิลิปดา   ศรีปัญญา 
 

 หนຌาทีไ ดำนินการจัดซืๅอนๅำมันดีซล กຍสซฮอล์ ตรวจรับ ลงบัญชียกประภทวัสดุ  
  ฿หຌถูกตຌองรียบรຌอยทุกขัๅนตอนละปຓนเปตามระบียบพัสดุ  
 

 ๏.ํ่.๑ นางสาวกัญธิยา ปันธิยะ 
  

  หนຌาทีไ ดำนินการลงระบบ e – Gp กีไยวกับการจัดซืๅอ จัดจຌาง 
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 ๏.ํ้  งานทะบียนคุมทรัพย์สิน 
 แ. นายติมศักดิ์ วงษ์จำปา  ประธานกรรมการ 
 โ. นายสมยศ สุมาลัย  กรรมการ 
 ใ. นางสาววิลิปดา ศรีปัญญา  กรรมการ 
 ไ. นางวีณา ปานนพภา กรรมการ 
 5. นางสาวมนัสนันท์ ทองชุม  กรรมการละลขานุการ 
 

 หนຌาทีไ ํ. ดำนินการ฿หຌมีการตรวจสอบประจำป ละจำหนายพัสดุ ดังนีๅ 
   ู  ตรวจสอบวัสดุถาวรประจำปการศึกษา 
   ู  ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปงบประมาณ 
   ู  ลงทะบียน ละตัดจำหนายวัสดุถาวร ครุภัณฑ์ ฿นคอมพิวตอร์ 
   ู  จัดทำสถิติคณะกรรมการตรวจสอบวัสดุถาวรประจำปการศึกษา 
   ู  ดำนินการขายพัสดุชำรุดดยวิธีตกลงดຌวยวาจา ละขายทอดตลาด 
   ู  ดำนินรืไองการรับ – คืน – ยຌายวัสดุ ครุภัณฑ์ ฿หຌกลุมสาระฯ งานตาง โ 
 

 3.19.1  นายวสันต์  สนมา 
 

   หนຌาทีไ  ู  ดำนินการลงทะบียนคุมการซอมครุภัณฑ์ 
    ู  สรุปละรายงานการซอมครุภัณฑ์ประจำปงบประมาณ 
 

 ๏.โเ งานสัญญาจຌางบุคลากร  
  ํ. นายสมยศ   สุมาลัย  ประธานกรรมการ 
  ๎. นางสาวอรัญญา จันทนวาณิชวงศ ์ กรรมการ 
  ๏. นางสาวสมพร  ยะกຍบ  กรรมการ 
  ๐. นางสาวอุมาพร    อารมย์ฤทธิ์ กรรมการละลขานุการ 
 

  หนຌาทีไ ํ. จัดทำสัญญาจຌางทุกประภท ชน 
    ู   สัญญาจຌางครู ครงการตาง โ International Program , English Program  
    -   สัญญาจຌางจຌาหนຌาทีไ มบຌาน 
    ู   สัญญาจຌางครูชาวตางชาติ  
    -  ติดตามอกสารสงบิกการงิน 
   ๎. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน โ ตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
  

 ๏.๎แ งานกองทุนสวัสดิการพืไอพัฒนารงรียนตรียมอุดมศึกษานຌอมกลຌา 
  ํ. นางสาวพิศมัย รุงรือง ประธานกรรมการ 
  ๎. นางสาวอรัญญา จันทนวาณิชวงศ ์ กรรมการ 
 

  หนຌาทีไ ํ. ดำนินการบิกจาย฿หຌปຓนเปตามระบียบฯ 
    ู  จัดทำอกสารอนุมัติการขอ฿ชຌงินกองทุน ละ฿บสำคัญจาย 
    ู  เปธนาคาร ฝาก – ถอนงินตามกิจกรรม 
    ู  จัดทำบัญชีบิกจายงินกองทุนฯ 
    ู  จัดกใบอกสาร ฿บฝากงิน ฿บสรใจรับงิน ฿บสำคัญจาย พรຌอมสรุปรายละอียด 
       ฿นตละดือน 
    ู  สรุปบัญชีประจำดือนคงหลือ 
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   ๎. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน โ ตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

 ๏.๎โ งานประสานมูลนิธิฉวี  ทัศนปรีดา 
  ํ. นางสาวสุวรรณา  กຌวมรกฎ ประธานกรรมการ 
  ๎. นางสาวอรัญญา จันทนวาณิชวงศ ์  กรรมการ 
 

  หนຌาทีไ ํ. ประสานขอขຌอมูลจากรงรียน฿นครือขายตรียมอุดมศึกษานຌอมกลຌา   
    ู   จัดทำวาระการประชุม ละบันทึกรายงานการประชุม 
    ู   ประสานงานสารบรรณออกหนังสือชิญประชุม 
    ู   จัดทำขຌอมูลขใมกะหลัไยทอง ญสส. ละการมอบทุนการศึกษา 
    ู จัดทำอกสารบิกจายงิน 
    ู สรุปงบบัญชี ประจำป สงผูຌตรวจสอบ 
   ๎. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน โ ตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
  

 ๏.๎ใ งานประสานสมาคมผูຌปกครองละครูรงรียนตรียมอุดมศึกษานຌอมกลຌา 
  ํ. นางสาวพิศมัย  รุงรือง  ประธานกรรมการ 
  ๎. นางสาวอรัญญา จันทนวาณิชวงศ ์  กรรมการ 
 

  หนຌาทีไ ํ. ประสานขอขຌอมูลจากสมาคมผูຌปกครองละครูรงรียนตรียมอุดมศึกษานຌอมกลຌา 
   ๎. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน โ ตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

 ๏.๎ไ งานประสานคณะกรรมการสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
  ํ. นางสาวพิศมัย  รุงรือง  ประธานกรรมการ 
  ๎. นางสาวอรัญญา จันทนวาณิชวงศ ์  กรรมการ 
 

  หนຌาทีไ ํ. ประสานขอขຌอมูลจากกลุมบริหาร 
    ู   ประสานงานสารบรรณออกหนังสือชิญประชุม 
    ู   จัดทำวาระการประชุม ละบันทึกรายงานการประชุม 
    ู   บันทึกการประชุม ละจัดพิมพ์บันทึกรายงานการประชุม 
    ู   รายงานผลการประชุมสงสำนักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต ๎ 
    ู จัดกใบขຌอมูลอกสารกีไยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
    ู   รายงานผลการดำนินงาน สนอผูຌอำนวยการทราบทุกดือน 
   ๎. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน โ ตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

 ๏.๎5 งานสาธารณกุศล  
  ํ. นางสมถวิล   ศรีประภา ประธานกรรมการ 
  ๎. นางสาวอรัญญา จันทนวาณิชวงศ ์  กรรมการ 
 

  หนຌาทีไ ํ. ประสานขอขຌอมูลจากกลุมบริหารรืไองการขอความรวมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมตาง โ  
       จากหนวยงานอืไน 
    ู  จัดสงงินสนับสนุน฿หຌหนวยงานราชการ ละหนวยงานอกชน ทีไขอสนับสนุน 
    ู  สรุปรายงานผลการดำนินงาน สนอผูຌอำนวยการทราบ 
   ๎. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน โ ตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
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 ๏.โ6 งานตຌนทุนผลผลิต  
  ํ. นายคมกริช อุดารักษ์ ประธานกรรมการ  
  ๎. นางสาววิลิปดา ศรีปัญญา กรรมการละลขานุการ  
   

 หนຌาทีไ ํ. ดำนินการรืไอง 
    ู  ดูล กำกับ ติดตาม ละประมินผลการดำนินงาน การ฿ชຌ 
       งบประมาณตามครงการ/กิจกรรม฿หຌปຓนเปตามผนปฏิบัติการ  
       ละปฏิทินการปฏิบัติงานของกลุมบริหารงบประมาณ 
   ู  รายงานของการดำนินงานของกลุมบริหารงบประมาณปຓนรูปลม  
       ละ VTR สนอผูຌบริหาร 
   ู   สรุปผลการดำนินงานของกลุมบริหารงบประมาณตองานนยบาย 
       ละผนงานมืไอสิๅนภาครียน 
 ๎. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน โ ตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

 ๏.๎็ งานควบคุมภาย฿น 
  ํ. นางสาวสัณน์ฤทัย บิดทิพรม ประธานกรรมการ 
  ๎. นางสาวอรัญญา  จันทนวาณิชวงศ ์ กรรมการ 
 

  หนຌาทีไ ํ. ดำนินการจัดทำคำสัไงควบคุมภาย฿นประจำป 
   ๎. ประชุมชีๅจงการดำนินการจัดทำการควบคุมภาย฿น 
   ๏. ดำนินการจัดทำควบคุมภาย฿นสวนของรงรียน 
   ๐. สรุปบบรายงานการควบคุมภาย฿น บบ ปอ.๎ ุ บบ ปอ.๏ บบติดตาม ปอ.๏ ุ  
       บบประมิน ๑ องค์ประกอบ กใบเวຌทีไรงรียน 
   ๑. สรุปบบรายงานการควบคุมภาย฿น บบ ปค.ํ สงสำนักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 
   ๒. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน โ ตามทีไเดຌรับมอบหมาย 

 
ไ. คณะกรรมการดำนินงานกลุมบริหารงานบุคคล 
 

 

       นางอิศรา  รวมนิคม    รองผูຌอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล 
 

        หนຌาทีไ      กำกับ ติดตาม ดูล งานของกลุมบริหารงานบุคคล ฿หຌปຓนเปดຌวยความรียบรຌอย 
 

     นายสมชาย   วัลลภธาร ี  ผูຌชวยผูຌอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล 
 

 หนຌาทีไ  แ. รวมมือกับรองผูຌอำนวยการรงรียนกลุมบริหารงานบุคคล กำกับติดตามงานวินัยนักรียน    
       งานสงสริมคุณธรรมละจริยธรรม งานกิจการนักรียน งานระดับชัๅน งานคณะ                                                 
       งานระบบดูลชวยหลือนักรียน ละงานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 โ. ปฏิบัติหนຌาทีไทนรองผูຌอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล ฿นกรณีทีไรองผูຌอำนวยการ      
     กลุมบริหารงานบุคคลเมสามารถปฏิบัติหนຌาทีไเดຌ 

ใ. ปฏิบัติหนຌาทีไ฿นฐานะผูຌชวยผูຌอำนวยการรงรียนปฏิบัติหนຌาทีไทีไเดຌรับมอบหมาย 
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      นางสาวอนงค์  กิดมัไงมี           ผูຌชวยผูຌอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล  
   
       หนຌาทีไ  แ. รวมมือกับรองผูຌอำนวยการรงรียนกลุมบริหารงานบุคคล กำกับติดตาม ดูลสำนักงาน   
      กลุมบริหารงานบุคคล งานผนงาน  งานวางผนอัตรากำลังละบรรจุตงตัๅง งานรักษาวินัย      
      ละการออกจากราชการ งานครืไองราชอิสริยาภรณ์ งานขอมีลืไอน/วิทยฐานะ 
      งานพัฒนาบุคลากร งานทะบียนประวิติ – สถิติ  

  โ. ปฏิบัติหนຌาทีไทนรองผูຌอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล ฿นกรณีทีไรองผูຌอำนวยการ  
       กลุมบริหารงานบุคคลเมสามารถปฏิบัติหนຌาทีไเดຌ 

ใ. ปฏิบัติหนຌาทีไ฿นฐานะผูຌชวยผูຌอำนวยการรงรียนปฏิบัติหนຌาทีไทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

  นายศตวุธ หรืออภาส   ผูຌชวยผูຌอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล 
 
 

        หนຌาทีไ  แ. รวมมือกับรองผูຌอำนวยการรงรียนกลุมบริหารงานบุคคล กำกับติดตาม งานสงสริม 
       ประชาธิปเตย งานปງองกันละกຌเขปัญหายาสพติด งานสงสริมยกยองชิดชูกียรติ  
                      งานรักษาความปลอดภัย งานจิตอาสาปງองกันอดส์  งาน TO BE NUMBER ONE  
       งานสารสนทศ งานประสานงานพัฒนาครือขายการศึกษา 
   โ. ปฏิบัติหนຌาทีไทนรองผูຌอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล ฿นกรณีทีไรองผูຌอำนวยการ 
       กลุมบริหารงานบุคคลเมสามารถปฏิบัติหนຌาทีไเดຌ 

       ใ. ปฏิบัติหนຌาทีไ฿นฐานะผูຌชวยผูຌอำนวยการรงรียนปฏิบัติหนຌาทีไทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

ไ.แ คณะกรรมการกลุมบริหารงานบุคคล 

 แ. นางอิศรา รวมนิคม รองผูຌอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล      ประธานกรรมการ 
                   หวัหนຌางานรักษาวินัยละการออกจากราชการ 
                             หัวหนຌางานประมินผลการปฏิบัติงานละลืไอนขัๅนงินดือน                                                                                                                                                         

โ. นายสมชาย วัลลภธาร ี            ผูຌชวยผูຌอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล   รองประธานกรรมการ 
ใ. นางสาวอนงค ์       กิดมัไงมี ผูຌชวยผูຌอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล   รองประธานกรรมการ 
ไ. นายศตวุธ              หรืออภาส          ผูຌชวยผูຌอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล    รองประธานกรรมการ  
5. นายศราวุฒ ิ ขันคำหมืไน            หวัหนຌางานระดับชัๅน กรรมการ 

ๆ. วาทีไ ร.ต.หญิงสุวรรณา  บุญวิก  หัวหนຌางานคณะ กรรมการ   
็. นายสุปัญญา ภูมิฐาน หัวหนຌาระดับชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ 1 กรรมการ 
่. นายฉลิมชัย           นืไองฉลิม      หัวหนຌาระดับชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ 2 กรรมการ 
้. นางสาวสาวลักษณ์ พลอยทับทิม หัวหนຌาระดับชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ 3 กรรมการ 
แเ. นางวรรณิสา กุชร  หัวหนຌาระดับชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ ไ กรรมการ  
แแ. นางสาวจินตนา นๅำกระทก หัวหนຌาระดับชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ 5 กรรมการ 
แโ. นางสุพรรณี  สุนันทนพันธ์ หัวหนຌาระดับชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ 6 กรรมการ 
แใ. นางสาวนารีรัตน ์ เชยณรงค์ หัวหนຌาคณะราชพฤกษ์ กรรมการ 
แไ. นางสาวนัฏฐวรัตน ์ บຌาทอง หัวหนຌาคณะจามจุรี กรรมการ 
แ5. นางสาวอมราวดี ศิริชติ  หัวหนຌาคณะนนทรี กรรมการ 
แๆ. นายคงดช คงปรีชา หัวหนຌาคณะยูงทอง กรรมการ 
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แ็. นายวิวัฒน ์ วงค์ษา หัวหนຌาคณะอินทนิล กรรมการ 
แ่. วาทีไ ร.ต.ทวีบูลย ์ นามสน หัวหนຌางานสารสนทศ กรรมการ 
     กลุมบริหารงานบุคคล  
แ้. นางสาวทุงทอง สุดสวย หัวหนຌางานทะบียนประวัติ ละสถิติ กรรมการ 
โเ. นางสาวพรพิมล     ถบำรุง หัวหนຌางานพัฒนาบุคลากร กรรมการ 
โแ. นางสาวสุกัญญา ปัจชัยสังข์ หัวหนຌางานผนงานกลุมบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
โโ. นางอุทุมพร จิตรสวง หัวหนຌางานวางผนอัตรากำลัง กรรมการ 
     ละบรรจุตงตัๅง  
โใ. นางสาวอมรรัตน์ ศิริอมรพรรณ หัวหนຌางานครืไองราชอิสริยาภรณ์ กรรมการ 
โไ. นางสาวอรชุมา   กຌวกัลยา หัวหนຌางานขอมี/ลืไอนวิทยฐานะ กรรมการ 
โ5. นางกศินีย์ จมจรรยา หัวหนຌางานสงสริม ยกยองชิดชูกียรติ กรรมการ 

                                                     หัวหนຌางานจิตอาสาปງองกันอดส์                                                                                                                                                           
โๆ. นางสาวยุภาพร ศุภนิกร หัวหนຌางานกิจการนักรียน  กรรมการ 
โ็. นายธนรัฐ จันทร์ขาว หัวหนຌางานวินัยนักรียน  กรรมการ 
โ่. นางสาวฐิตาภรณ ์ ติมกียรติจริญ   หัวหนຌางานสงสริมประชาธิปเตย กรรมการ 
โ้. นางสาวปุณยวีร ์ อัครภูริฐานันท์ หัวหนຌางานปງองกัน กรรมการ 
     ละกຌเขปัญหายาสพติด  

  ใเ. นางสาวนิภาภรณ์  รักสะอาด  หัวหนຌา งาน TO BE NUMBER ONE กรรมการ 
ใแ. นางสาวลัคณา สุกสง หัวหนຌางานระบบดูลชวยหลือนักรียน กรรมการ 
ใโ. นายทินอก ทองนอก หัวหนຌางานรักษาความปลอดภัย กรรมการ 
ใใ. นางสาวศิรดา สูงสกุล หัวหนຌางานสงสริมคุณธรรมจริยธรรม กรรมการ 
ใไ. นางสาววรรณา ขันอาสา หัวหนຌางานงานประสาน กรรมการ  
     ละพัฒนาครือขายการศึกษา  
ใ5. นางสาวกิไงดาว จำปา                 หวัหนຌาสำนักงานกลุมบริหารงานบุคคล  กรรมการละลขานุการ                                                                                                                   
ใๆ. นางสาวจริยา กตุศรีรักษ์                                      กรรมการละผูຌชวยลขานุการ 
ใ็. นางสาวจีรัฐติกาล   พิรมรักษ์                                      กรรมการละผูຌชวยลขานุการ 
ใ่. นางสาวอิสรา        นຌอยนาง                                      กรรมการละผูຌชวยลขานุการ 

 

       หนຌาทีไ  ํ. รวมประชุม วางผน ฿หຌขຌอสนอนะกຌปัญหา ฿นการบริหารงานกลุมบริหารงานบุคคล                                       
       ๎. กำกับ ติดตาม ดูลการบริหารงาน฿นสวนทีไรับผิดชอบ ของกลุมบริหารงานบุคคล฿หຌปຓนเปดຌวย 
               ความรียบรຌอย                                                                                                                               
       ๏. สรุปผลการดำนินงาน                                                                                                             
       ๐. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย 

 

4.2   สำนักงานกลุมบริหารงานบุคคล                                                                                          
 แ. นางสาวกิไงดาว จำปา  ประธานกรรมการ 
โ. นางอุทุมพร จิตรสวง  รองประธานกรรมการ 

 ใ. นางสาวทุงทอง สุดสวย  กรรมการ 
   ไ. นางสาวศิรดา             สูงสกุล  กรรมการ 
   5. นางสาวสุกัญญา        ปัจชัยสังข์   กรรมการ 

  ๆ. นางสาวพิชญาพร  พนกຌว  กรรมการ 
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  ็. นางสาวสุวรรณา กຌวมรกฎ  กรรมการ 
   ่. นางสาวยภุาพร ศุภนิกร  กรรมการ 
   ้. นางสาวปຂດมพร  ซึๅงวิริยะกุล  กรรมการ 
   แเ. นางสาวฐิตาภรณ์ ติมกียรติจริญ  กรรมการละลขานุการ 

แแ. นางสาวจีรัฐติกาล พิรมรักษ์  กรรมการละผูຌชวยลขานุการ  
แโ. นางสาวจริยา กตุศรีรักษ์  กรรมการละผูຌชวยลขานุการ 
แใ. นางสาวอิสรา       นຌอยนาง  กรรมการละผูຌชวยลขานุการ 

 

   หนຌาทีไ   ํ. ดำนินการกีไยวกับการประชุมภาย฿นกลุมบริหารงานบุคคล    
          โ. ประสานงานกับกลุมงาน กลุมบริหาร ละสถานศึกษา฿นงานธุรการทีไกีไยวขຌองกับ 
            การบริหารงานบุคคล  
    ๏. รับผิดชอบการจัดทำงานสารบรรณ ฟງมงาน ละอกสารกลุมบริหารงานบุคคล 

๐. ประชาสัมพันธ์ ขຌอมูลขาวสาร ละผลงานของกลุมบริหาร สำนักงานขตพืๅนทีไการศึกษา            
มัธยมศึกษา ขต ๎ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน หรือหนวยงานอืไน โ                             
฿หຌครู บุคลากร ละประชาชนทัไวเปเดຌทราบ 

           ๑. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย  
 
                                                                                                        

 ไ.ใ งานสารสนทศกลุมบริหารงานบุคคล                                                                                      
  ํ. วาทีไ ร.ต.ทวีบูลย์  นามสน  ประธานกรรมการ  
      ๎. นางสาวลัคณา    สุกสง  กรรมการ  
  3. นายกิตติภูมิ     รืองสน  กรรมการละลขานุการ  
  ไ. นางสาวจริยา   กตุศรีรักษ์  กรรมการละผูຌชวยลขานุการ   
 

  หนຌาทีไ   ํ. ศึกษา วิคราะห์ วางผนจัดระบบขຌอมูลสารสนทศ ละการบริหารงานของกลุม฿หຌสามารถ               
            ดำนินงานตามภารกิจเดຌอยางมีประสิทธิภาพ                                                                      
    ๎. กำหนดนวทางละวิธีการจัดทำระบบขຌอมูลสารสนทศของกลุมบริหารงานบุคคล                                         
    ๏. จัดทำขຌอมูลสารสนทศของกลุมบริหารงานบุคคล  ปຓนหลงขຌอมูลสารสนทศ   
        ตามรายการดังนีๅ                                  
     ู สารสนทศพืๅนฐาน                                                                                               
     ู สารสนทศกีไยวกับครูละผูຌรียน                                                                            
     ู สารสนทศพืไอการบริหารจัดการ                                                                                                   
     ู สารสนทศพืไอการรายงาน                                                                               
     ู ขຌอมูลบุคลากรรงรียน ผนภูมิการบริหารงานรงรียนละกลุมบริหารงานบุคคล                                         
     ู ขຌอมูลงบประมาณกลุมบริหารงานบุคคล                                                                    
    ๐. ประสานงานกับงานสารสนทศรงรียน  พืไอทำขຌอมูลงานบุคคล                                                           
    ๑. กใบรวบรวมขຌอมูล  กลุมบริหารงานบุคคล  ดังนีๅ                                                                          
     ู ขຌอมูล ผนภูมิการบริหารงานบุคคล                                                                     
     ู ขຌอมูลการอบรม การประชุม การลืไอนวิทยฐานะ การลืไอนขัๅนงินดือน การลา ฯลฯ     
    ๒. ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของกลุมบริหารงานบุคคล                                                            
    ๓. ประสานงาน  ติดตาม  สรุปละประมินผลการปฏิบัติงานของกลุมบริหารงานบุคคล                          
    ๔. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน ตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
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   ไ.ไ งานทะบียนประวัติ ละสถิติ 
  ํ. นางสาวทุงทอง สุดสวย  ประธานกรรมการ 
          ๎. นางสาวจุฑารัตน์  อยูสุข  กรรมการ   
  ใ. นางสาวอิสรา  นຌอยนาง  กรรมการ 
         ไ. นางสาวปຂດมพร  ซึๅงวิริยะกุล    กรรมการละลขานุการ    
         5. นางสาวจีรัฐติกาล พิรมรักษ์   กรรมการละผูຌชวยลขานุการ   
         ๆ. นางสาวจริยา กตุศรีรักษ์   กรรมการละผูຌชวยลขานุการ     

         หนຌาทีไ    ํ. จัดบัญชีการลงลายมือชืไอพืไอปฏิบัติงานประจำวัน สำหรับขຌาราชการครู ลูกจຌางประจำ  
        ลูกจຌางชัไวคราว สรุปยอดการปฏิบัติงาน ขาด ลา ละสาย พืไอนำสนอตอผูຌอำนวยการรงรียน                                            
 ๎. สรุปวันลา มาสายละขาดราชการตามปงบประมาณ ละรายงาน฿หຌผูຌอำนวยการรงรียน 
                         ละผูຌอำนวยการขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต โ ทราบตามลำดับ                                    

๏. จัดทำทะบียนของขຌาราชการครู ลูกจຌางประจำ ลูกจຌางชัไวคราว ดังนีๅ                                              
   ู ทะบียนประวัติ  ิกพ.๓ี                                                                                  
   ู ทะบียนการลา การลาศึกษาตอ ศึกษาดูงาน ละการขຌารับการอบรม                                   
   ู ทะบียนการเปราชการ                                                                                             
๐. ออกหนังสือรับรองงินดือนขຌาราชการครู  ลูกจຌางประจำ  ละลูกจຌางชัไวคราว                                 

    ๑. ดำนินการกีไยวกับการขอมีบัตรประจำตัวจຌาหนຌาทีไของรัฐ ิบัตรขຌาราชการี  
        สมาชิกคุรุสภา สมาชิก ช.พ.ค. , ช.พ.ส. ละ ก.ส.จ. ฿หຌขຌาราชการครู ละลูกจຌางประจำ 
     ๒. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

 ไ.5 งานพัฒนาบุคลากร                                                                                                            
  ํ. นางสาวพรพิมล       ถบำรุง ประธานกรรมการ                                                        
         ๎. นางชฎารัตน ์ สังวาระ   รองประธานกรรมการ 
         3. นางสาวอรชุมา กຌวกัลยา   กรรมการ 
  ไ. นางสาวศริญญา นาคจันทร์   กรรมการ 
         5. นางสาวสุกัญญา        ปัจชัยสังข์   กรรมการ 
         ๆ. นางสาววรรณา ขันอาสา   กรรมการ  
         ๓. นางสาวนรินช์ณัฏฐ ์ ตระหงาน   กรรมการละลขานุการ 
  ๔. นางสาวอิสรา นຌอยนาง   กรรมการละผูຌชวยลขานุการ      
                                   

  หนຌาท ี  แ. กำหนดผนละทิศทางการพัฒนาบุคลากร                                                                                                   
๎. จัดหลักสูตร สำรวจความตຌองการ การฝຄกอบรมภาย฿นรงรียนละภายนอกรงรียน 

      พืไอพัฒนาบุคลากร ดำนินการประมินผล ละรายงานการอบรม                                      
๏. รวบรวมขຌอมูลกีไยวกับการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพละจรรยาบรรณ                                                   

ของขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา ตามทีไคุรุสภากำหนด                                             
พืไอ฿หຌครูศึกษาละพัฒนาตนอง 

๐. สงบุคลากรขຌาอบรมหรือศึกษาตอ                                                                                                 
๑. ทำสารสนทศ การสงบุคลากรของรงรียนขຌาอบรมหรือพัฒนาตนอง  
    ละรายงานตอฝຆายบริหาร                            
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๒. จัด฿หຌมีการผยพรผลการอบรม฿นทีไประชุมครู                                                                          
๓. จัดทัศนศึกษา฿หຌครู พืไอลกปลีไยนรียนรูຌกับตางสถาบัน  
    จัดทำรายงานละประมินผลการดำนินงาน 

                   ๔. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย    
                                                                                  

 ไ.6 งานผนงานกลุมบริหารงานบุคคล 
 ํ. นางสาวสุกัญญา ปัจชัยสังข์ ประธานกรรมการ    
 ๎. นางสาวศิรดา สูงสกุล กรรมการ 
 ใ. นางสาวปຂດมพร  ซึๅงวิริยะกุล   กรรมการละลขานุการ 
          ไ. นางสาวจริยา  กตุศรีรักษ์ กรรมการละผูຌชวยลขานุการ    
         5. นางสาวจีรัฐติกาล พิรมรักษ์ กรรมการละผูຌชวยลขานุการ   
  

 หนຌาทีไ  ํ. จัดทำผนงาน ครงการ งบประมาณ ละผนกิจกรรมสงสริมงาน 
        คณะกรรมการครือขายผูຌปกครอง  

    ๎. กำหนดกลยุทธ์ ศึกษา วิคราะห์การจัดละพัฒนางานของกลุมบริหารงานบุคคล                                                              
๏. จัดทำครงการ ขຌอมูลงบประมาณกลุมบริหารงานบุคคลละกิจกรรมพืไอพัฒนาบุคลากร                                                       

          ๐. จัดทำครงการ กิจกรรม ฿นการพัฒนานักรียน ฿หຌสอดคลຌองกับผนงานรงรียน                                 
          ๑. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานของกลุมบริหารงานบุคคล                                                                                        
          ๒. ประสานงาน ติดตามประมินผล รายงานครงการละกิจกรรมทีไรับผิดชอบ                                           
          ๓. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
                                                                                                   

 ไ.็ งานวางผนอัตรากำลังละบรรจุตงตัๅง                                                                                                    
  ํ. นางอุทุมพร จิตรสวง ประธานกรรมการ      
  2. นางสาวพิชญาพร พนกຌว กรรมการ 
  3. นางสาวฐิตาภรณ ์ ติมกียรติจริญ กรรมการ 
  ไ. นางสาวอมราวดี ศิริชติ กรรมการละลขานุการ  
 5. นางสาวอิสรา นຌอยนาง กรรมการละผูຌชวยลขานุการ     
 

 หนຌาทีไ  ํ. วิคราะห์ภารกิจละประมินสภาพความตຌองการกำลังคนกับภารกิจของรงรียน                                                              
๎. จัดทำผนอัตรากำลังครู ลูกจຌางประจำ ลูกจຌางชัไวคราว พืไอสนอตอผูຌอำนวยการรงรียน  

                   ละสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน฿หຌความหในชอบ                                                                  
   ๏. ดำนินการกีไยวกับการบรรจุตงตัๅง  ยกยຌาย  อน  สับปลีไยน                                                                              

๐. ดำนินการสนอหตุผล ละความจำปຓนตอการรียนการสอนของรงรียนเปยังคณะกรรมการ    
     ศึกษาธิการจังหวัดกรุงทพมหานคร ิกศจ.ี พืไอขออนุมัติตอ ตามลำดับ                                                                                                                
   ๑. ประมินผลการทดลองปฏิบัติหนຌาทีไราชการ      
    ๒. คัดลือกบุคคลพืไอการจຌาง  ตรวจสอบคุณสมบัติ  ทำหนังสือสัญญาจຌาง  กำหนดภาระงาน  
       ประมินผลการปฏิบัติงาน                                     
    ๓.ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

 ไ.่ งานรักษาวินัยละการออกจากราชการ                                                                                          
   ํ. นางอิศรา รวมนิคม ประธานกรรมการ  
   ๎. นางสาวอนงค์ กิดมัไงมี กรรมการ    
    ใ. นางอุทุมพร จิตรสวง กรรมการละลขานุการ 
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     หนຌาทีไ   แ. สริมสรຌางละพัฒนาวินัยของขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา จัดอบรม฿หຌความรูຌ         
          พิไมพูนความรูຌ ความสามารถ฿หຌปฏิบัติหนຌาทีไเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 
  โ. สริมสรຌางละดูลการปฏิบัติหนຌาทีไราชการ฿หຌปຓนเปตามกฎหมาย ดยถือประยชน์สูงสุด             

      ของผูຌรียน ิม.๔๑ี หมวด ๒ พระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา  
      โ5ไ็ ละฉบับกຌเขพิไมติม ิฉบับทีไ ๎ี  ๎๑๑ํ 

 ใ. ดำนินการทางวินัยตามทีไกฎหมายบัญญัติเวຌ  มืไอมีการทำผิดทางวินัย      
     ดยตงตัๅงคณะกรรมการพืไอสืบหาขຌอทใจจริง ละสอบสวนความผิดทางวินัยของขຌาราชการครู       
    บคุลากรทางการศึกษาละลูกจຌางประจำ  พืไอ฿หຌเดຌความจริงละความยุติธรรม 
 ไ. รายงานการดำนินการทางวินัยตอผูຌอำนวยการสำนักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา 
      พิจารณาตามลำดับ 

 5. ดำนินการกีไยวกับการอุทธรณ์ การรຌองทุกข์ของผูຌถูกดำนินการทางวินัย 

 ๆ. ดำนินการกีไยวกับการสัไงพักราชการ การสัไง฿หຌออกจากราชการเวຌกอน  
     ตลอดจนการขอออกจากราชการ  ของขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษาลูกจຌางประจำ     
            ดย฿หຌปຓนเปตามระบียบของทางราชการ ละสำนักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา 
     พิจารณาตอเป 
 ็. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย 

 

    ไ.้ งานครืไองราชอิสริยาภรณ์         
          แ. นางสาวอมรรัตน์ ศิริอมรพรรณ ประธานกรรมการ                                                    

๎. นางสาวปຂດมพร  ซึๅงวิริยะกุล กรรมการ 
    ๏. นางสาวอิสรา             นຌอยนาง กรรมการละลขานุการ 
 

  หนຌาทีไ  แ. ตรวจสอบผูຌมีคุณสมบัติครบถຌวน  สมควรเดຌรับการสนอขอพระราชทานครืไองราชอิสริยาภรณ์ 
 โ. ดำนินการ฿นการสนอขอพระราชทานครืไองราชอิสริยาภรณ์ละหรียญจักรพรรดิมาลา   
     กขຌาราชการครู  ละบุคลากรทางการศึกษา  ตามหลักกณฑ์ละวิธีการทีไกฎหมายกำหนด 
 ใ. จัดทำทะบียนผูຌเดຌรับครืไองราชอิสริยาภรณ์ละหรียญจักรพรรดิมาลา                          
      ครืไองราชอิสริยาภรณ์ดิรกคุณาภรณ์ ละผูຌคืนครืไองราชอิสริยาภรณ์ 

 ไ. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

 ไ.แเ งานขอมี/ลืไอนวิทยฐานะ                                                                                                      
 ํ. นางสาวอรชุมา   กຌวกัลยา ประธานกรรมการ                                                                

๎. นางชฎารัตน ์ สังวาระ รองประธานกรรมการ                                                                     
ใ. นางอุทุมพร จิตรสวง กรรมการ 

    ไ. นางสาวสุจิวรรณ ชวยบำรุง กรรมการละลขานุการ 
    5. นางสาวอิสรา นຌอยนาง กรรมการละผูຌชวยลขานุการ   
 

          หนຌาทีไ แ. สำรวจผูຌทีไขຌาหลักกณฑ์  พืไอมีวิทยฐานะ 
 โ. จຌงหลักกณฑ์ละวิธีการ฿หຌขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ 
     ละลืไอนวิทยฐานะทราบ จัดทำคูมือการประมินวิทยฐานะ ตามสายงาน 
 ใ. ดำนินการกีไยวกับการลืไอนวิทยฐานะของขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา 
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 ไ. สงคำขอปรับปรุงกำหนดตำหนง พืไอลืไอนวิทยฐานะ/ขอปลีไยนปลงงืไอนเขตำหนง/                        
     ขอกำหนดตำหนงพิไมจากขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา 
 5. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย        

 

     ไ.แแ งานประมินผลการปฏิบัติงานละลืไอนขัๅนงินดือน                                                                        
   ํ. นางอิศรา รวมนิคม ประธานกรรมการ                                                      
   ๎. นางสาวอนงค์  กิดมัไงมี กรรมการ                                                            
   ๏. นางสาวสุวรรณา กຌวมรกฎ กรรมการละลขานุการ 
  ๐. นางสาวอิสรา นຌอยนาง กรรมการละผูຌชวยลขานุการ 
   

   หนຌาทีไ  แ. จัดทำ รวบรวม กใบหลักฐานการมาปฏิบัติราชการ การลาของครูละบุคลากร฿นรงรียน    
       ละจัดทำสถิติสรุปรวมปຓนปงบประมาณ รายงาน ละ฿ชຌประกอบ฿นการพิจารณาความดี 
       ความชอบ 

 โ. จัดทำทะบียนบันทึกความดีความชอบรายบุคคลกีไยวกับการลืไอนงินดือนตามกฎ กพ.  
     วาดຌวยการลืไอนขัๅนงินดือนป พ.ศ. ๎๑๐๐ ละลืไอนตำหนง฿นทะบียนประวัติของ 
  ขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษาของรงรียนตรียมอุดมศึกษานຌอมกลຌา  
  ดยสรุปปงบประมาณละ ๎ ครัๅง 
 ใ. จัดทำรายงานการสัไงลืไอนงินดือนของขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา                            
     ละลูกจຌางประจำเปยังสำนักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษาขต ๎ 
 ไ. จัดทำฟງมสะสมงาน บันทึกผลการปฏิบัติงาน การเปราชการ ศึกษาดูงาน ลาศึกษาตอ 
     วิทยฐานะการลืไอน การปรับตำหนง  การลืไอนตำหนงพืไอปຓนขຌอมูล฿นการลืไอนงินดือน 
 5. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

 ไ.แโ งานสงสริม ยกยองชิดชูกียรติ                                                                                                                               
          แ. นางกศินีย์ จมจรรยา ประธานกรรมการ 
  โ. นางสาวอมราวดี ศิริชติ กรรมการ 
  ใ. นางสาวสุวรรณา กຌวมรกฎ กรรมการ  
  ไ. นางสาวจีรัฐติกาล    พิรมรักษ์ กรรมการ                                                                          

5. นางสาวพิชญาพร พนกຌว กรรมการละลขานุการ                                                                              
ๆ. นางสาวจริยา กตุศรีรักษ์ กรรมการละผูຌชวยลขานุการ 

 

     หนຌาทีไ  แ. จัดทำหลักกณฑ์  ละระบียบกีไยวกับการคัดลือกพืไอยกยองชิดชูกียรติขຌาราชการครู 
      บุคลากรทางการศึกษาละนักรียน ละสรุปขຌอมูลของบุคลากรทีไเดຌรับยกยองทุกป 

 โ. สำรวจขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษาทีไขຌาหลักกณฑ์ พืไอจัดงานยกยองชิดชูกียรติ 
 ใ. ทำครงการจัดชิดชูกียรติขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษาดำนินกิจกรรม 
     ละรายงานผล 
 ไ. สงสริม ยกยองชิดชูกียรตินักรียนดีดนพืไอรับลรางวัล 
 5. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย  

 

      ไ.ํใ งานกิจการนักรียน                                                                                                                            
   ํ. นางสาวยุภาพร ศุภนิกร ประธานกรรมการ                                                                    
   ๎. นายทินอก ทองนอก รองประธานกรรมการ 
  ใ. นางสาวนัฏฐวรัตน์ บຌาทอง กรรมการ 
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    ไ. นางสาววารุณ ี พธิ์คำ กรรมการละลขานุการ                                              
    5. นางสาวจีรัฐติกาล    พิรมรักษ์ กรรมการละผูຌชวยลขานุการ 
   ๆ. นางสาวจริยา กตุศรีรักษ์ กรรมการละผูຌชวยลขานุการ 
   

     หนຌาทีไ แ. ดำนินการกีไยวกับการประชุมภาย฿นกลุมงานกิจการนักรียน 
 โ. จัดทำบบฟอร์ม คำรຌอง อกสารทีไกีไยวขຌองกับงานกิจการนักรียน 
 ใ. จัดทำรายงานผลการดำนินงานของกลุมงานกิจการนักรียน 
 ไ. ดำนินการตามครงการ / กิจกรรมทีไกีไยวกับงานกิจการนักรียน 
 5. ทำระบียบวาดຌวยคณะกรรมการนักรียน 
 ๆ. ควบคุมดูลคณะกรรมการสภานักรียน฿หຌขຌารวมกิจกรรมตาง โของรงรียนตามกำหนด 
 ็. รับผิดชอบการจัดทำงานสารบรรณ ฟງมงาน ละอกสารกลุมงานกิจการนักรียน 

 

   4.14 งานระดับชัๅน  
  1. นายศราวุฒ ิ ขันคำหมืไน      ผูຌประสานงานระดับ          ประธานกรรมการ 
    ๎. นางสาวจินตนา นๅำกระทก     หัวหนຌาระดับชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ 5 รองประธานกรรมการ   
    ๏. นายสุปัญญา ภูมิฐาน         หัวหนຌาระดับชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ แ กรรมการ   
  ๐. นายฉลิมชัย          นืไองฉลิม      หัวหนຌาระดับชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ โ กรรมการ                                                                         

๑. นางสาวสาวลักษณ์      พลอยทับทิม   หัวหนຌาระดับชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ ใ กรรมการ  
  6. นางสุพรรณี  สุนันทนพันธ์   หัวหนຌาระดับชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ 6 กรรมการ 
  7. นางวรรณิสา  กุชร            หัวหนຌาระดับชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ ไ กรรมการละลขานุการ 
  ่. นางสาวจริยา กตุศรีรักษ์            กรรมการละผูຌชวยลขานุการ 
 
 

     หนຌาทีไ  แ. จัดทำผนงาน ครงการ กิจกรรมการนิทศพัฒนาสำหรับนักรียน฿นตละระดับ 
  โ. จัดบุคลากรพืไอปຓนหัวหนຌาระดับ กำหนดภาระงานสำหรับหัวหนຌาระดับ ละครูทีไปรึกษา 
  ใ. จัดประชุมละกำหนดกิจกรรมตาง โ ฿นคาบประชุมระดับ ๒ ระดับ                                                      
 ไ. ประสานงานกับหัวหนຌาระดับ พืไอควบคุม ดูล ละสงสริมหัวหนຌานักรียน฿นระดับชัๅน 
     ฿หຌประพฤติปฏิบัติตามระบียบขຌอบังคับของรงรียน 

 5. ดำนินกิจกรรมฮมรูม ิHome Room) กิจกรรมรักการอาน 
 ๆ. นะนำละชวยกຌเขปัญหา ละรืไองอืไน โทีไนักรียนนำมาปรึกษา รวมกับฝຆายทีไกีไยวขຌอง 

 ็. ดูล รักษาความสงบรียบรຌอย ทัๅงภาย฿นละภายนอกรงรียน  
     ละประสานงานกับฝຆายทีไกีไยวขຌอง 

 ่. ประชุม วางผน ปรึกษา รวมกับครูทีไปรึกษา฿นระดับชัๅนทีไรับผิดชอบ พืไอกำหนดการทำงาน 
     ปຓนเป฿นทิศทางดียวกัน ติดตามพฤติกรรมนักรียน฿นดຌานตางโ ละนำปัญหามากຌเข 

 ้. ประสานงานการควบคุม ดูล นักรียน฿นระดับชัๅนทีไรับผิดชอบ ขຌารวมกิจกรรมตามทีไ 
     รงรียนกำหนด 
 แเ. จัดประชุม อบรมละ฿หຌความรูຌกนักรียน ฿นคาบประชุมระดับ 
 แแ. จัดประชุมคณะกรรมการนักรียนระดับหຌองรียน 
 แโ. ประสานงานกับกลุมบริหารวิชาการพืไอติดตามกຌเขปัญหาดຌานการรียนของนักรียน 
 แใ. ทำสารสนทศกีไยวกับ การประชุม วางผน การขຌารวมกิจกรรม การนะนำ 
       ละชวยกຌเขปัญหา 
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 แไ. นิทศ ติดตาม ประมินผลการปฏิบัติงานของครูทีไปรึกษา 
 แ5. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย     

  

 ไ.แ5 งานคณะ                      
         แ. วาทีไ ร.ต.หญิงสุวรรณา  บญุวิก ผูຌประสานงาน ประธานกรรมการ                                                                           
  โ. นางสาวนารีรัตน ์ เชยณรงค์ หัวหนຌาคณะราชพฤกษ์ รองประธานกรรมการ    
  ใ. นางสาวอมราวดี ศิริชติ หัวหนຌาคณะนนทรี กรรมการ 
  ไ. นายคงดช คงปรีชา หัวหนຌาคณะยูงทอง กรรมการ 
  5. นายวิวัฒน ์ วงค์ษา หัวหนຌาคณะอินทนิล กรรมการ 
  ๆ. นางสาวนัฏฐวรัตน์ บຌาทอง หัวหนຌาคณะจามจุรี กรรมการละลขานุการ                                                                                                                        
  ็. นางสาวจีรัฐติกาล    พิรมรักษ์    กรรมการละผูຌชวยลขานุการ 
     ่. นางสาวจริยา กตุศรีรักษ์             กรรมการละผูຌชวยลขานุการ   
 

    หนຌาทีไ  แ. จัดทำผนงาน ครงการ งบประมาณ ละกิจกรรมสำหรับนักรียน฿นคณะ 
 โ. จัดครูวรประจำวัน กำหนดตัวบุคคล จัดภาระหนຌาทีไความรับผิดชอบตามจุดทีไกำหนด 
     จัดทำบบบันทึกรายงานการปฏิบัติหนຌาทีไวรประจำวัน 
 ใ. กำกับ ติดตาม ดูล การปฏิบัติหนຌาทีไของครูวรประจำวัน ละบันทึกรายงานการปฏิบัติหนຌาทีไ 
 ไ. ชวยกຌปัญหา อุปสรรค ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไของครูวรประจำวัน ตามจุดตาง โทีไกำหนด 
 5. จัดพิธีกรรับผิดชอบ การทำกิจกรรมหนຌาสาธง฿นชวงชຌา 
 ๆ. จัดประชุมคณะ 
 ็. จัดคณะกรรมการนักรียนปฏิบัติหนຌาทีไวรประจำวันชวยครูตามคณะสีทีไสังกัด 
 ่. ควบคุมดูลคณะกรรมการนักรียนประจำคณะ ฿หຌขຌารวมกิจกรรมตาง โ 
     ตามทีไรงรียนกำหนด 
 ้. ประสานงาน ติดตามประมินผล รายงานครงการละกิจกรรมทีไรับผิดชอบ 

           แเ. นิทศ  ติดตาม ประมินผลการปฏิบัติงานของครู฿นคณะ                                                   
      ํแ. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย   
                                                                                                 

  ไ.แ6 งานวินัยนักรียน                                                                                                                                                                                                                                                                
  ํ. นายธนรัฐ จันทร์ขาว ประธานกรรมการ                                                                     
  ๎. นายศราวุฒ ิ ขันคำหมืไน รองประธานกรรมการ 
  ใ. วาทีไ ร.ต.หญิงสุวรรณา  บญุวิก รองประธานกรรมการ    
  ไ. นางสาวนารีรัตน ์ เชยณรงค์       กรรมการ 
  5. นางสาวนัฏฐวรัตน์ บຌาทอง                กรรมการ 
  ๆ. นางสาวอมราวดี ศิริชติ                  กรรมการ 
  ็. นายคงดช คงปรีชา                กรรมการ 
  ่. นายวิวัฒน ์ วงค์ษา                  กรรมการ 
  9. นายสุปัญญา ภูมิฐาน                กรรมการ 
  แเ. นายฉลิมชัย          นืไองฉลิม            กรรมการ 
  แแ. นางสาวสาวลักษณ์   พลอยทับทิม         กรรมการ 
  แโ. นางวรรณิสา  กุชร                  กรรมการ 
   แใ. นางสาวจินตนา นๅำกระทก           กรรมการ   
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   แไ. นางสุพรรณี  สุนันทนพันธ์         กรรมการ 
   ํ5. วาทีไ ร.ต.ทวีบูลย์ นามสน กรรมการ 
   ํๆ. นางสาวลัคณา สุกสง กรรมการ 
   แ็. นางสาวจุฑารัตน์  อยูสุข กรรมการ 
  แ่. นางสาวปุณยวีร ์ อัครภูริฐานันท์ กรรมการ 
     19. นายราชศักดิ์ จิตต์บุญธรรม กรรมการ 
    โเ. นางสาวยุภาพร ศุภนิกร กรรมการ 
    21. นายทินอก ทองนอก กรรมการละลขานุการ 
    22. นางสาวจีรัฐติกาล    พิรมรักษ์ กรรมการละผูຌชวยลขานุการ 
    โใ. นางสาวจริยา กตุศรีรักษ์ กรรมการละผูຌชวยลขานุการ     

     หนຌาทีไ แ. ดำนินการติดตามพัฒนาพฤติกรรมนักรียน 
 โ. สำรวจละติดตามการมารงรียนของนักรียน  
 ใ. กำกับดูลละปງองกันกຌเขปัญหาของนักรียน ตลอดจนสงสริม฿หຌนักรียน 
     ปฏิบัติตามกฎระบียบ                                                                          
 ไ. จัดหา จัดทำ ครืไองมือ฿นการพัฒนาพฤติกรรมนักรียนอยางปຓนรูปบบ 
 5. รวบรวม จัดกใบ วิคราะห์ขຌอมูลของนักรียนอยางปຓนระบบ 
 ๆ. ดำนินการตามงาน/ครงการ ฿หຌคำปรึกษา กຌเขละพัฒนาตามผนทีไกำหนดเวຌ 
 ็. ประสานงานกับหัวหนຌาระดับละหัวหนຌาคณะสี฿นการพัฒนาพฤติกรรมนักรียนปຓนรายบุคคล 
 ่. ประสานงาน ติดตาม สรุปละประมินผล การปฏิบัติงานของงานพัฒนาพฤติกรรมนักรียน 
 ้. ประสานงานกับกลุมงาน กลุมบริหาร ละสถานศึกษา฿นงานธุรการทีไกีไยวขຌองกับ 
     การบริหารงานของกลุม  
 แเ. ตຌอนรับผูຌปกครองทีไมาติดตอ ประสานงานกับครูทีไปรึกษา หรือผูຌกีไยวขຌองตามตกรณี 
 แแ. ทำอกสาร ตอเปนีๅ พืไอ฿หຌครูทีไปรึกษา 

  ู กฎกระทรวง กำหนดความประพฤติของนักรียนละนักศึกษา พ.ศ.๎๑๐๔ 
  ู ระบียบรงรียนตรียมอุดมศึกษานຌอมกลຌา วาดຌวยบทบาทละหนຌาทีไของนักรียน 
  ู ระบียบวาดຌวยความประพฤติของนักรียนรงรียนตรียมอุดมศึกษานຌอมกลຌา  
    พ.ศ.๎๑๑ํ 
  - ระบียบรงรียนตรียมอุดมศึกษานຌอมกลຌา วาดຌวยระบียบบบผน 
    ละนวปฏิบัติของนักรียนดยทัไวเป 
  ู ระบียบรงรียนตรียมอุดมศึกษานຌอมกลຌา วาดຌวยระบียบครืไองตงกาย /  
    ทรงผมนักรียนชาย  ละนักรียนหญิง 
  ู ระบียบรงรียนตรียมอุดมศึกษานຌอมกลຌา วาดຌวยครืไองบบพลศึกษา 
    ละกีฬาสำหรับนักรียนชาย  ละนักรียนหญิง 
    แโ. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย   
 

  ไ.แ็ งานสงสริมประชาธิปเตย                                                                                                                     
   ํ. นางสาวฐิตาภรณ ์ ติมกียรติจริญ ประธานกรรมการ 
   ๎. นายศราวุฒ ิ ขันคำหมืไน            รองประธานกรรมการ 
  ใ. นายสุปัญญา ภูมิฐาน                กรรมการ 
  ไ. นายฉลิมชัย          นืไองฉลิม กรรมการ  
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  5. นางสาวสาวลักษณ์      พลอยทับทิม         กรรมการ 
  ๆ. นางวรรณิสา  กุชร                  กรรมการ 
  ็. นางสาวจินตนา นๅำกระทก           กรรมการ 
  ่. นางสุพรรณี  สุนันทนพันธ์         กรรมการ 
  ้. วาทีไ ร.ต.ทวีบูลย์ นามสน กรรมการ 
  แเ. นายกิตติภูมิ รืองสน กรรมการ 
    11. นางสาวสุวรรณา กຌวมรกฎ กรรมการละลขานุการ   
         ํโ. นางสาวจีรฐัติกาล    พิรมรักษ์ กรรมการละผูຌชวยลขานุการ 
          ํใ. นางสาวจริยา กตุศรีรักษ์  กรรมการละผูຌชวยลขานุการ     
 

  หนຌาทีไ  แ. จัดทำผนงาน ครงการ งบประมาณ ละกิจกรรมสงสริมประชาธิปเตย 
 โ. จัดลือกตัๅงประธานนักรียนละคณะกรรมการนักรียน 
 ใ. ประสานงานละสนับสนุนกิจกรรมทีไกีไยวขຌองกับความมัไนคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

         ไ. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย    
                                                                                                               

ไ.ํ่ งานป้องกันละกຌเขปัญหายาสพติด   
 ํ. นางสาวปุณยวีร ์ อัครภูริฐานันท์ ประธานกรรมการ                                                                          
 ๎. นางวันพใญ จิตรพันธุ์ รองประธานกรรมการ      
   ใ. นายธนรฐั จันทร์ขาว กรรมการ  
   ไ. นางสาวฐิตาภรณ์ ติมกียรติจริญ กรรมการ    
   5. นางสาวภาชิน ี นิลเชยพัฒน์ กรรมการ    
   ๆ. วาทีไ ร.ต.ทวีบูลย์ นามสน กรรมการ    
  ็. นางสาวจุฑามาศ กຌวศรีหา กรรมการละลขานุการ   
 8. นางสาวจีรัฐติกาล พิรมรักษ์ กรรมการละผูຌชวยลขานุการ 
        ้. นางสาวจริยา กตุศรีรักษ์ กรรมการละผูຌชวยลขานุการ 
 

 หนຌาทีไ 
ํ. จัดทำผนงาน ครงการ กิจกรรมพืไอปງองกันละกຌเขปัญหายาสพติด 
๎. ประสานงานกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿นการปງองกันละกຌเขปัญหายาสพติด 
๏. จัดนักรียนอาสาสมัครกลุมพืไอนตือนพืไอน พืไอดูลกลุมพืไอนดຌวยกัน 
๐. จัดกิจกรรม นิทรรศการ ฿หຌความรูຌ ตอตຌานยาสพติด 
๑. จัดบริการ฿หຌคำปรึกษา ทัๅงบบกลุมละบบรายบุคคล พืไอรวมกันกຌเขปัญหาตอตຌานยาสพติด 
6. รวมมือกับองค์กรของรัฐ ละอกชนตอตຌานยาสพติด 

 

 ๐.แ่.แ งาน TO BE NUMBER ONE  
   ํ. นางสาวนิภาภรณ์    รักสะอาด  ประธานกรรมการ      
    ๎. นายคงดช                   คงปรีชา  รองประธานกรรมการ  
    ใ. นางสาวพรพรรณ       คำภามิไง  กรรมการ 
    4. นายวิวัฒน ์  วงค์ษา  กรรมการ 
    5. นายนันทพัทธ์  สุดตา  กรรมการ 
    ๆ. นายกิตติภูมิ  รืองสน  กรรมการ 
    ็. นายทินอก  ทองนอก  กรรมการละลขานุการ   
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    8. นางสาวจีรัฐติกาล  พิรมรักษ์  กรรมการละผูຌชวยลขานุการ 
    9. นางสาวจริยา  กตุศรีรักษ์  กรรมการละผูຌชวยลขานุการ 
 

       หนຌาทีไ    แ. จัดทำผนงาน ครงการ กิจกรรมทีไกีไยวกับงาน TO BE NUMBER ONE 
               ๎. สงสริมสนับสนุนกิจกรรมนักรียนทีไสน฿จขຌารวมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE 

                ๏. รวมมือกับองค์กรของรัฐ ละอกชนจัดหาสมาชิกจิตอาสา TO BE NUMBER ONE    
                  ฿นการทำกิจกรรมจิตอาสานืไอง฿นอกาสตาง โ 
 

 ๐.แ่.โ งานจิตอาสาป้องกันอดส์ 
   ํ. นางกศินีย์  จมจรรยา  ประธานกรรมการ      
    ๎. นางกญจน์มาศ     จันทมุณี  กรรมการ 
    ใ. นางสาวพิศมัย    รุงรือง   กรรมการ 
    ไ. นางวิภาพร    สุวรรณอำเพ  กรรมการ 
   5. นางกัณฐณัฏฐ์           ชาวน์สฏฐกุล  กรรมการ 
    ๆ. นางสาวพฤกษา  ลิศวิจิตรจรัส  กรรมการ 
    ็. นางรักชนก  นวลคลຌาย  กรรมการ                                                                          
    ่. นางสาวภาชินี  นิลเชยพัฒน์  กรรมการ 
    ้. นางสาวนิภาภรณ์    รักสะอาด  กรรมการ  
    แเ. นางสาวสุจวิรรณ  ชวยบำรุง  กรรมการ 
    แแ. นางสาวจุฑามาศ  กຌวศรีหา  กรรมการละลขานุการ   
    12. นางสาวจีรัฐติกาล พิรมรักษ์  กรรมการละผูຌชวยลขานุการ 
    13. นางสาวจริยา  กตุศรีรักษ์  กรรมการละผูຌชวยลขานุการ 
 

       หนຌาทีไ    แ. จัดอบรม฿หຌความรูຌนักรียนกนนำจิตอาสาปງองกันอส์  
      ละรืไองอดส์พศศึกษาทีไกีไยวขຌอง 

              โ. จัดกิจกรรมรณรงค์฿นวันสำคัญตาง โทีไกีไยวขຌอง 
              ใ. จัดกิจกรรมบูรณาการกับกลุมสาระการรียนรูຌตาง โ฿หຌความรูຌรืไองรคอดส์ 
                  ละพศศึกษากนักรียน 
              ไ. นำนักรียนชมรมจิตอาสาปງองกันอดส์ผยพร฿หຌความรูຌรืไองรคอดส์ 
                  ละพศศึกษา ฿หຌกนักรียน฿นรงรียนละภายนอกตามความหมาะสม 
              5. รวมกิจกรรมกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿นการผยพรผลงานดຌานจิตอาสาปງองกันอดส์               
                  ฿หຌปຓนทีไประจักษ์ทัๅงภาย฿นละภายนอกรงรียน 
 

ไ.แ้ งานระบบดูลชวยหลือนักรียน                                                                                                            
 ํ. นางสาวลัคณา สุกสง ประธานกรรมการ    
 โ. นางสุพรรณี  สุนันทนพันธ์         รองประธานกรรมการ   
 3. นายสุปัญญา ภูมิฐาน                กรรมการ 
 ไ. นายฉลิมชัย          นืไองฉลิม            กรรมการ 
 5. นางสาวสาวลักษณ์      พลอยทับทิม    กรรมการ 
 ๆ. นางวรรณิสา  กุชร                  กรรมการ 
 ็. นางสาวจินตนา นๅำกระทก           กรรมการ     
 ่. นางสาวจุฑามาศ กຌวศรีหา กรรมการ 
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 ้. นางสาวภาชิน ี นิลเชยพัฒน์ กรรมการ 
   10. นางสาวศริดา สูงสกุล กรรมการละลขานุการ                                                       
  แแ. นางสาวจีรัฐติกาล    พิรมรักษ์ กรรมการละผูຌชวยลขานุการ 
        แโ. นางสาวจริยา กตุศรีรักษ์ กรรมการละผูຌชวยลขานุการ   
 

 

   หนຌาทีไ  แ. ประสานงานกับครูทีไปรึกษาประจำชัๅน 
  ๎. จัดกิจกรรมระบบการดูลชวยหลือนักรียน฿นกลุมหรือหຌองรียนทีไรับผิดชอบตามกระบวนการ      
  ใ. จัดทำฟງมระบบดูลชวยหลือนักรียน ดังนีๅ                                                                                 
   ู  ฟງมประวัตินักรียนปຓนรายบุคคล                                                                                      
   ู ฟງมคัดกรองนักรียน (SDQ)                                                                                              
   ู ฟງมบันทึกการอบรม ติดตามนักรียน                                                                                    
   ู ฟງมปງองกันละกຌเขปัญหา    

   ู ฟງมการสงตอ   
     ไ. ติดตอประสานงานกับผูຌปกครองละครือขายผูຌปกครอง฿นการชวยหลือกຌเขปัญหาของ 
           นักรียนละกิจกรรมยีไยมบຌาน การประชุมผูຌปกครองระดับชัๅนรียนสรุปประมินผลการ 
         ดำนินงานสนอผูຌอำนวยการรงรียนทราบ                                                           
     ๆ. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย     
                                                                         

ไ.โเ งานรักษาความปลอดภัย                                                                                                                    
 ํ. นายทินอก ทองนอก ประธานกรรมการ                                                                         
 โ. นายธนรัฐ จันทร์ขาว รองประธานกรรมการ   
 ใ. นายคาวี               กมลลิศ กรรมการ   
 ไ. นายราชศักดิ์ จิตต์บุญธรรม กรรมการ 
 5. นายกิตติศักดิ์ ตัๅงจริญ กรรมการ 
 ๆ. นายคมกริช อุดารักษ์ กรรมการ 
        ็. นางสาววารุณี พธิ์คำ กรรมการ 
 8. นางสาวยุภาพร ศุภนิกร กรรมการ 
 ้. นายกิตติภูมิ รืองสน กรรมการ 
        แเ. นางสาววรรณา ขันอาสา กรรมการ 
        แแ. วาทีไ ร.ต.ทวีบูลย์ นามสน กรรมการละลขานุการ                                                
        แโ. นางสาวจริยา กตุศรีรักษ์ กรรมการละผูຌชวยลขานุการ   
   แใ. นางสาวจีรฐัติกาล    พิรมรักษ์ กรรมการละผูຌชวยลขานุการ   

 

   หนຌาทีไ   แ. กำหนดหนຌาทีไ ความรับผิดชอบของครูวรรักษาความปลอดภัยกลางวันละกลางคืน 
 โ. จัดวางบุคลากรพืไอปฏิบัติหนຌาทีไวรรักษาความปลอดภัยกลางวันละกลางคืน 
 ใ. จัดระบบการรักษาความปลอดภัยทัๅงภาย฿นละภายนอกของรงรียน฿หຌมีประสิทธิภาพ 
 ไ. ประสานงานกับจຌาหนຌาทีไรักษาความปลอดภัยของรงรียน 
 5. ติดตาม ประมินผล ละรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 ๆ. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย   
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ไ.โแ งานสงสริมคุณธรรมจริยธรรม                                                                                                                   
 ํ. นางสาวศิรดา สูงสกุล ประธานกรรมการ                                                                     
 ๎. นายคาวี กมลลิศ รองประธานกรรมการ 
 ใ. นายวีรศักดิ์ สิงห์ทองหຌาว กรรมการ 
 ไ. นายฉลิมชัย          นืไองฉลิม กรรมการ 
 5. นางสาวสุกัญญา        ปัจชัยสังข์ กรรมการ 
 ๆ. นายทินอก ทองนอก กรรมการ  
   ็. นางสาวอัสมา ยะดี กรรมการ 
   ่. นางสาวยภุาพร ศุภนิกร กรรมการ 
   ้. นางสาวลัคณา   สุกสง กรรมการละลขานุการ 
   ํเ. นางสาวจีรฐัติกาล    พิรมรักษ์ กรรมการละผูຌชวยลขานุการ 
   ํแ. นางสาวจริยา กตุศรีรักษ์ กรรมการละผูຌชวยลขานุการ  
 

 หนຌาทีไ แ. จัดครงการ กิจกรรมทีไพัฒนานักรียนตามนยบายรงรียนละหลักสูตรสถานศึกษา 

  โ. ประสานงานกับหัวหนຌาระดับชัๅน หัวหนຌาคณะสี หัวหนຌากลุมสาระ ครูทีไปรึกษา  
      ครูประจำวิชาทีไสงสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักรียน  
  ใ. ติดตาม ประมินผล ละรายงานผลการปฏิบัติงาน   

                       ๐. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย  
                                                                                                        

ไ.โโ งานประสาน ละพัฒนาครือขายการศึกษา                                                                                              
 ํ. นางสาววรรณา ขันอาสา ประธานกรรมการ                                                                           
 ๎. นางสาวอมราวดี ศิริชติ กรรมการ 
 3. นางสาวพรพิมล ถบำรุง กรรมการ 
   ไ. นางสาวจีรัฐติกาล         พิรมรักษ์ กรรมการ                                                                                                                                                                                                                                          
   5. นางสาวนรินช์ณัฏฐ ์ ตระหงาน กรรมการละลขานุการ 
        ๆ. นางสาวจริยา กตุศรีรักษ์ กรรมการละผูຌชวยลขานุการ    

  หนຌาทีไ   แ. ดำนินการประสานงานผูຌปกครองครือขาย                                                                                             
     ๎. จัดประชุมตามวาระทีไจำปຓน                                                                                                               
       ๏. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย  
 
5. คณะกรรมการดำนินงานกลุมบริหารทัไวเป 
 

    นางยุบล  บุญอินทร์  รองผูຌอำนวยการกลุมบริหารทัไวเป 
 

    หนຌาทีไ  กำกับ ติดตาม ดูล งานของกลุมบริหารทัไวเป฿หຌปຓนเปดຌวยความรียบรຌอย 
 

    นางสาวสาวภา สภณ   ผูຌชวยผูຌอำนวยการกลุมบริหารทัไวเป 
 

 หนຌาทีไ    ํ. รวมมือกับรองผูຌอำนวยการกลุมบริหารทัไวเป กำกับ ติดตามดูลงานสำนักงานกลุมบริหารทัไวเป 
                  งานอาคารสถานทีไ งานยานพาหนะ งานเฟฟງา งานประปา งานนักพัฒนา งานสิไงวดลຌอม  
  ละงานจราจรภาย฿นรงรียน   
                ๎. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน โ ตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
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 นางอรสา   สรใจวัฒนารักษ์  ผูຌชวยผูຌอำนวยการกลุมบริหารทัไวเป 
 

 หนຌาทีไ  ํ. รวมมือกับรองผูຌอำนวยการกลุมบริหารทัไวเป กำกับ ติดตาม ดูลงานธุรการ งานผนงาน    
   งานอนามัย งานสตทัศนศึกษา งานสารสนทศกลุมบริหารทัไวเป งานอนุรักษ์พลังงาน  
   งานสวัสดิการ ละกิจกรรมสหกรณ์ 

      ๎. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน โ ตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

 นางอรวรรณ  สงวนนาม  ผูຌชวยผูຌอำนวยการกลุมบริหารทัไวเป 
 

    หนຌาทีไ  ํ. รวมมือกับรองผูຌอำนวยการกลุมบริหารทัไวเป กำกับ ติดตาม ดูลงานรักษาความสะอาด  
     งานตกตงสถานทีไ งานภชนาการ งานจัดลีๅยง งานประชาสัมพันธ์ ละงานสัมพันธ์ชุมชน   
                ๎. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน โ ตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

5.ํ คณะกรรมการกลุมบริหารทัไวเป 
       ํ. นางยุบล บุญอินทร์ รองผูຌอำนวยการกลุมบริหารทัไวเป ประธานกรรมการ 
 ๎. นางสาวสาวภา สภณ ผูຌชวยผูຌอำนวยการกลุมบริหารทัไวเป รองประธานกรรมการ 
   หัวหนຌางานสำนักงานกลุมบริหารทัไวเป 
   ละงานนักพัฒนา  
 ๏. นางอรสา สรใจวัฒนารักษ์ ผูຌชวยผูຌอำนวยการกลุมบริหารทัไวเป รองประธานกรรมการ 
 ๐. นางอรวรรณ สงวนนาม ผูຌชวยผูຌอำนวยการกลุมบริหารทัไวเป รองประธานกรรมการ 
 ๑. นางอนงค์ บุญลิศ หัวหนຌางานสวัสดิการละออมทรัพย์ กรรมการ 
 ๒. นางกญจน์มาศ จันทมุณี หัวหนຌางานอนามัยรงรียน กรรมการ 
      ๓. นายอรุณ นวมสำลี หัวหนຌางานยานพาหนะ กรรมการ 
      ๔. นายนิพนธ์ กฤตสิน หัวหนຌางานสตทัศนศึกษา กรรมการ 
 ๕. นายสุปัญญา ภูมิฐาน หัวหนຌางานสิไงวดลຌอมภาย฿นรงรียน กรรมการ 
 ํ์. นายสมพงษ์ กียรติสถิตกุล หัวหนຌางานจราจรภาย฿นรงรียน กรรมการ 
 แแ. นายกฤษฎา พธิ์นๅำซับ หัวหนຌางานอาคารสถานทีไ  กรรมการ 
    ละงานตกตงสถานทีไ 
 ํโ. นางนิศากร ดชาติวงศ์ ณ อยุธยา  หัวหนຌางานกองทุนสวัสดิการครู กรรมการ 
 ํใ. นางดลหทัย วงศ์ทพบุตร หัวหนຌางานรักษาความสะอาด กรรมการ 
 ํไ. นายกัณทัศน์ สวัสดิชัย หัวหนຌางานเฟฟງาละประปา กรรมการ 
 ํ5. นางกศินีย์ จมจรรยา หัวหนຌางานกองทุนสวัสดิการนักรียน กรรมการ 
 ํๆ. นายยงยุทธ อีไยมจริญ หัวหนຌางานกิจกรรมสหกรณ์ กรรมการ 
 ํ็. นายสิริดิฐมน ติมภักดี หัวหนຌางานสัมพันธ์ชุมชน กรรมการ 
 ํ่. นางสาวประเพพร วิวัฒนาจริญกุล หัวหนຌางานภชนาการ กรรมการ 
 ํ้. นางสุนิศา ปัทวันวิวก หัวหนຌางานสวัสดิการจัดลีๅยง กรรมการ 
 โเ. นางสาวจุฑามาศ กຌวศรีหา หัวหนຌางานประชาสัมพันธ์ กรรมการ 
 ๎แ. นางสาวพิมพ์สวรรค์ ดชชัยภูมิ หัวหนຌางานสารสนทศกลุมบริหารทัไวเป กรรมการ 
      ๎โ. นางสาวอุดมพร นตรวงค ์ หัวหนຌางานผนงานกลุมบริหารทัไวเป กรรมการ 
 ๎ใ. นายราชศักดิ์ จิตต์บุญธรรม หัวหนຌางานอนุรักษ์พลังงาน กรรมการ 
 ๎ไ. นางสาวสุมิตรา อิไมรักษา หัวหนຌางานสวัสดิการรຌานคຌา กรรมการ 
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 ๎5. นางสาวปานรัชน ี ลิๅมพิมลรัตน์ หัวหนຌางานธุรการ กรรมการละลขานุการ 
 ๎ๆ. นางสาวกรรณิกา พูลพิทักษ์ จຌาหนຌาทีไสำนักงานกลุมบริหารทัไวเป  กรรมการละผูຌชวยลขานุการ 
 

หนຌาทีไ ํ. รวมประชุม วางผน ฿หຌขຌอสนอนะกຌเขปัญหา ฿นการบริหารงานกลุมบริหารทัไวเป 
 ๎. กำกับ ติดตาม ดูลการบริหารงาน฿นสวนทีไรับผิดชอบ ของกลุมบริหารทัไวเป  
            ฿หຌปຓนเปดຌวยความรียบรຌอย 
 ๏. สรุปผลการดำนินงาน 
            ๐. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน โ ตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

5.๎ งานสำนักงานกลุมบริหารทัไวเป 
      ํ. นางสาวสาวภา สภณ ประธานกรรมการ 
      ๎. นางสาวกรรณิกา พูลพิทักษ์ กรรมการ 
 

หนຌาทีไ ํ. ประสานละจัดทำผน / ครงการงบประมาณ ละปฏิทินปฏิบัติงานประจำปการศึกษา  
๎. จัดซืๅอ / จัดจຌาง บำรุงรักษา ซอมซมพัสดุ ครุภัณฑ์ของอาคารสถานทีไ฿หຌปຓนเปตามระบียบ  
    ราชการ 

      ๏. รายงานการดำนินงานของกลุมบริหารทัไวเป ปຓนรูปลม ละ VTR สนอผูຌบริหาร 
     ๐. จัดระบียบหຌองสำนักงานกลุมบริหารทัไวเป ฿หຌรียบรຌอย  สะอาด อืๅอตอการปฏิบัติงาน  
            ละอำนวยความสะดวกกผูຌมาติดตอราชการ 
             ๑. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน โ ตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

5.๏ งานผนงานกลุมบริหารทัไวเป 
 ํ. นางสาวอุดมพร นตรวงค ์ ประธานกรรมการ 
 ๎. นางสาวกรรณิกา พูลพิทักษ์ กรรมการ 
 

หนຌาทีไ    ํ. ประสานงานกับหนวยงานของกลุมบริหารทัไวเป พืไอดำนินการจัดทำผน /  
                 ครงการงบประมาณ ละปฏิทินปฏิบัติงานประจำปการศึกษา 

  ๎. รวบรวมผน / ครงการงบประมาณ ละปฏิทินปฏิบัติงานประจำปการศึกษา 
      ตละหนวยงานของกลุมบริหารทัไวเปพืไอนำมาจัดทำปຓนรูปลมสง฿หຌกับผนงานรงรียน 
  ๏. สรุปผลการดำนินงานของกลุมบริหารทัไวเป ตองานนยบายละผน มืไอสิๅนภาครียน 
  ๐. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน โ ตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

5.๐ งานสารสนทศกลุมบริหารทัไวเป 
 ํ. นางสาวพิมพ์สวรรค์ ดชชัยภูมิ ประธานกรรมการ 
 ๎. นางสาวกานต์มณี ปัทนาถา กรรมการ 
 ๏. นางสาวพิรญาณ์ มณีพันธุ์ กรรมการละลขานุการ 
 

 หนຌาทีไ   ํ. ประสานงานตาง โ ของกลุมบริหารทัไวเป  พืไอขอขຌอมูลสารสนทศ 
  ๎. รวบรวมขຌอมูลสารสนทศของกลุมบริหารทัไวเป  จัดกใบ฿นคลังขຌอมูลของระบบคอมพิวตอร์ 
      ละจัดปຓนรูปลม 
  ๏. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน โ ตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

5.๑  งานธุรการ 
  ํ. นางสาวปานรัชน ี ลิๅมพิมลรัตน์ ประธานกรรมการ 
  ๎. นายวีร์สานต ์ มีมูซอ กรรมการ 
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  ๏. นางสาวอุดมพร นตรวงค ์ กรรมการ 
  ๐. นางสาวพิรญาณ์ มณีพันธุ์ กรรมการ 
  ๑. นางสาวสุมาล ี ดงวิจิตร กรรมการ 
  ๒. นางสาวสรัญญา รักษ์ธรรม กรรมการละลขานุการ 
 

  หนຌาทีไ     ํ. จัดทำผน / ครงการงบประมาณ ละปฏิทินปฏิบัติงานประจำปการศึกษา  
           ๎. รับ – สงหนังสือราชการจากสารบรรณอิลใกทรอนิกส์  ิ My Office ี 
   ๏. ลงทะบียนรับ – สงหนังสือราชการ ละประสานจัดสงเปตามหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 
   ๐. ติดตามการทำหนังสือตอบรับ จากหนวยงานตาง โ ทีไกีไยวขຌอง 
   ๑. บันทึกขຌอความ รวบรวม สรุป จัดกใบหนังสือราชการของรงรียนตามระบียบสารบรรณ 
   ๒. จัดทำคำสัไงรงรียน ดยประสานกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 
   ๓. จัดตรียมอกสารการประชุมครูประจำดือน ดยประสานขอรับอกสารจากหนวยงานตาง โ  
          ละตรียมพิธีการดำนินการประชุมครูประจำดือน 
   ๔. จดบันทึกรายงานการประชุมครูประจำดือน ละสรุปรายงานการประชุมสนอผูຌบริหาร 
    ๕. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน โ ตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

5.๒ งานอาคารสถานทีไ ละงานตกตงสถานทีไ 
        ํ. นายกฤษฎา พธิ์นๅำซับ ประธานกรรมการ 
  ๎. นางสาวสาวภา สภณ กรรมการ 
  ๏. นายอรุณ นวมสำลี กรรมการ 
  ๐. นางจงกล นุมเทย กรรมการ 
  ๑. นายศุภสฏฐวุฒ ิ ภูกຌว กรรมการ 
  ๒. นางสาวพิชชาภา ทองชมภู กรรมการ 
  ๓. วาทีไ ร.ต.ทวีบูลย์ นามสน กรรมการ 
  ๔. นางสาวกรรณิกา พูลพิทักษ์ กรรมการ 
  ๕. นางสายฝน มงคลสระ กรรมการ 
  ํ์. นายจิรภัทร คำสน กรรมการ 
  ํํ. นางมຍด สีดำ กรรมการ 
  ํ๎. นางละออง นาคเธสง กรรมการ 
  ํ๏. นางสะอาด นຌอยจันทร์ กรรมการ 
  ํ๐. นางสาวอังสนา ดงภูมี กรรมการ 
  ํ๑. นางสาวอมรรัตน์ อินเข กรรมการ 
  ํ๒. นางศรีเพร  พรมสอน  กรรมการ 
  ํ๓. นางสุรีรัตน ์  กตุศรีรักษ์  กรรมการ 
  ํ๔. นางอนุรดี วงศ์จันทร์ลา  กรรมการ 
  ํ๕. นางยาวรศ มะมา  กรรมการ 
  ๎์. นายศรชัย ดชชัยภูมิ  กรรมการ 
  ๎ํ. นางสาววิลาวัลย์ คำพันธ์  กรรมการ 
        ๎๎. นางสาวมธุรส รืองสมบัติ กรรมการละลขานุการ 
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 หนຌาทีไ    ํ. จัดทำผน / ครงการงบประมาณ ละปฏิทินปฏิบัติงานประจำปการศึกษา  
 ๎. กำหนดนวทางการวางผนการบริหารจัดการอาคารสถานทีไของรงรียน 
 ๏. พัฒนาปรับปรุงสิไงกอสรຌางอาคารรียน อาคารประกอบตาง โ ฿หຌดูสะอาด รียบรຌอย สวยงาม 
 ๐. จัดทำปງายหຌองรียน ปງายอาคารรียน ปງายบอกทางขึๅน ู ลงบันเด ปງายตารางสอน  ละปງายหนีเฟ 
      ๑. ประสานงานการตกตงสถานทีไนืไอง฿นวันสำคัญตาง โ ละตามคำสัไงของรงรียนทีไเดຌรับ 
  มอบหมาย 
      ๒. พัฒนาหຌองรียน฿หຌปຓนหຌองรียนคุณภาพ 
  ๓. ประชุมวางผนการปฏิบัติหนຌาทีไทุกวัน 
 ๔. ควบคุม ดูลการ฿ชຌละบำรุงรักษา ซอมซมวัสดุ – ครุภัณฑ์ ของอาคารรียน  
 ๕. วางผนกำหนดหนຌาทีไความรับผิดชอบ มอบหมาย฿หຌนักการ – ภารรง ปฏิบัติหนຌาทีไ 
  อยางชัดจนละติดตามประมินผลการปฏิบัติงาน  
 ํ์. วางผนอนุมัติวาจຌางสัญญาดูลบำรุงรักษาลิฟท์  กำจัดปลวก  ครืไองปรับอากาศ   
            นๅำยาดับพลิง  ละครืไองกรองนๅำปຓนรายป 
 ํํ. สรุป ประมินผล ละรายงานการ฿ชຌอาคารสถานทีไ สาธารณูปภค ละสภาพวดลຌอม 
            ของสถานทีไตอผูຌบริหารรงรียน 
    ํ๎. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน โ ตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

5.๓ งานสิไงวดลຌอมภาย฿นรงรียน 
  ํ. นายสุปัญญา ภูมิฐาน ประธานกรรมการ 
  ๎. นายรังสิมันต์ จุลหริก กรรมการ 
  ๏. นายกิตติศักดิ์ ตัๅงจริญ กรรมการ 
  ๐. นายจิรภัทร คำสน กรรมการ 
  ๑. นายศรชัย ดชชัยภูมิ กรรมการ 
  ๒. นายฉลิมชัย นืไองฉลิม กรรมการละลขานุการ 
 

  หนຌาทีไ ํ. จัดทำผน / ครงการงบประมาณ ละปฏิทินปฏิบัติงานประจำปการศึกษา  
    ๎. ดูลสวนหยอมบริวณหนຌารงรียน  อนุสาวรีย์คุณยาฉวี  ทัศนปรีดา   นๅำตกหนຌา 
        หຌองประชุมคุณหญิงสุชาดา  ถิระวัฒน์  รอบรือนเทย  หนຌาหຌองสำนักงานกลุมบริหารทัไวเป    
       หลังหຌองสหกรณ์  สวนกษตร  หຌองรียนธรรมชาติ ระบียงอาคารรียนนຌอมกลຌา ํ ทุกชัๅน  
     ละสวนหยอมอืไน โ ภาย฿นรงรียน 
    ๏. จัดซืๅอตຌนเมຌ ดิน ปุຉย พืไอปลูกละบำรุงสวนหยอมภาย฿นรงรียน 
    ๐. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน โ ตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

5.๔ งานรักษาความสะอาด 
     ํ. นางดลหทัย วงศ์ทพบุตร ประธานกรรมการ 
     ๎. นางสาววัสสิกา จันจรัส กรรมการ 
     ๏. นายชัยยากรณ ์ กอบกำ กรรมการ 
  ๐. นางสาวพิมพ์สวรรค์ ดชชัยภูมิ  กรรมการ 
     ๑. นางสาวพรพรรณ คำภามิไง กรรมการ 
  6. นางสาวกรรณิกา พูลพิทักษ์ กรรมการ 
  ็. นางสาวลลิตา หมัดอาดำ กรรมการละลขานุการ 
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        หนຌาทีไ    ํ. จัดทำผน / ครงการงบประมาณ ละปฏิทินปฏิบัติงานประจำปการศึกษา  
  ๎. ดูลความสะอาดภาย฿นอาคารรียนของอาคารรียนนຌอมกลຌา ํ  อาคารรียน ๎๑ ป   
         อาคารอนกประสงค์  ิฉวี  ทัศนปรีดาี  อาคารหอประชุมสมบูรณ์  – สาวรัตน์  นิไมละออ    
       อาคารทศวรรษ  อาคารรียน ๏๏ ป อาคารกลุมสาระการรียนรูຌสุขศึกษาละพลศึกษา   
    ละอาคารกษตร 
         ๏. ดูลความสะอาด  หຌองนๅำ บันเด นวทางดินของอาคารรียนนຌอมกลຌา ํ  อาคารรียน ๎๑ ป 
                  อาคารทศวรรษ  อาคารรียน ๏๏ ป ละอาคารสำนักงานกลุมบริหารงานบุคคล 
         ๐. ประสานงานกับหัวหนຌาอาคารสถานทีไ ละหัวหนຌางานนักพัฒนา  หากพบวัสดุอุปกรณ์ทีไชำรุด 
  ๑. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน โ ทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

5.๕ งานเฟฟ้า ละงานประปา 
        ํ. นายกัณทัศน ์ สวัสดิชัย ประธานกรรมการ 
  ๎. นายกฤษฎา พธิ์นๅำซับ กรรมการ 
  ๏. นายจิรภัทร คำสน กรรมการ 
  ๐. นายศรชัย ดชชัยภูมิ กรรมการ 
  ๑. นายกิตติศักดิ์ ตัๅงจริญ กรรมการละลขานุการ 
 

        หนຌาทีไ    ํ. จัดทำผน / ครงการงบประมาณ ละปฏิทินปฏิบัติงานประจำปการศึกษา  
  ๎. ดูลระบบเฟฟງาภาย฿น  ภายนอกอาคารรียนนຌอมกลຌา ํ  อาคารรียน ๎๑ ป  
     อาคารอนกประสงค์  ิฉวี  ทัศนปรีดาี  อาคารหอประชุมสมบูรณ์ – สาวรัตน์  นิไมละออ    
     อาคารทศวรรษ  อาคารรียน ๏๏ ป ละรือนกษตร  
 ๏. ดูลระบบประปาภาย฿น  ภายนอกอาคารรียนนຌอมกลຌา ํ   อาคารรียน ๎๑ ป    
     อาคารอนกประสงค์  ิฉวี  ทัศนปรีดาี  อาคารหอประชุมสมบูรณ์ – สาวรัตน์  นิไมละออ    
     อาคารทศวรรษ  อาคารรียน ๏๏ ป ละรือนกษตร 
 ๐. ประสานงานกับหัวหนຌางานอาคารสถานทีไ ละหัวหนຌานักพัฒนา หากพบวามีวัสดุอุปกรณ์ชำรุด 
    ๑. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน โ ตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

5.ํ์ งานอนุรักษ์พลังงาน 
      ํ . นายราชศักดิ์ จิตต์บุญธรรม ประธานกรรมการ 
      ๎ . นายณัฐพงศ์ สกุลกิจภคานนท์ กรรมการ 
 

        หนຌาทีไ ํ. จัดทำผน / ครงการดຌานอนุรักษ์พลังงาน งบประมาณ ละปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปการศึกษา  
 ๎. ประชาสัมพันธ์รณรงค์฿หຌนักรียนละบุคลากรทุกฝຆายปຂดนๅำ  เฟ  พัดลม  ครืไองปรับอากาศ  
  ภาย฿นหຌองรียน  อาคารรียน  สำนักงานหลังการ฿ชຌงาน 
 ๏. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน โ ทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

5.ํํ งานประชาสัมพันธ์ 
  ํ. นางสาวจุฑามาศ กຌวศรีหา ประธานกรรมการ 
  ๎. นายติมศักดิ์ วงษ์จำปา กรรมการ 
  ๏. นางสาวทัชดาว นิสสัยมัไน กรรมการ 
  ๐. นางสาวปุณยวีร์  อัครภูริฐานันท์ กรรมการ 
  ๑. นางสาวมินตรา ลายสนิทสรีกุล กรรมการ 
  ๆ. นางสาวสุจิวรรณ ชวยบำรุง กรรมการ 
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  ็. นางนพรดา สำหรับสุข กรรมการ 
  ่. นายรังสิมันต์ จุลหริก กรรมการละลขานุการ 
 

          หนຌาทีไ ํ. จัดทำผน / ครงการงบประมาณ ละปฏิทินปฏิบัติงานประจำปการศึกษา  
  ๎. สงขาวกิจกรรมพืไอประชาสัมพันธ์รงรียน ตามหนวยงานตาง โ 
  ๏. ประชาสัมพันธ์ขาวสาร฿หຌหนวยงานภาย฿นละภายนอกทราบการจัดกิจกรรม 
                   ของรงรียนผาน Facebook งานประชาสัมพันธ์รงรียน วใบเซต์ของรงรียน  
   วารสารฟງา – ชมพู จอ LED หนຌารงรียน สืไอประชาสัมพันธ์ดิจิตอล ประกาศขาว 
   สียงตามสาย 
  ๐. ประสานขอขຌอมูลการจัดกิจกรรมของกลุมสาระ กลุมงาน หัวหนຌาสำนักงาน 
                          พืไอประชาสัมพันธ์ 
     ๑. ประสานคณะครู ละนักรียน฿นการ฿หຌการตຌอนรับหนวยงานภายนอกทีไมายีไยมชมรงรียน 
  ๒. ฿หຌขຌอมูลกผูຌมาติดตอทางทรศัพท์ละมาติดตอดยตรงทีไหຌองประชาสัมพันธ์ 
  ๓. พัฒนานักรียนดຌาน อบรมนักประชาสัมพันธ์ละดีจรายการอรุณบิกฟງา นักรียน       
     จัดรายการสียงตามสาย oอรุณบิกฟງาp ละอบรมนักรียนตຌอนรับบุคคลภายนอก 
  ๔. รวมปຓนพิธีกรดำนินการประชุมครูประจำดือน 
  ๕. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน โ ตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

5.ํ๎ งานยานพาหนะ 
 ํ. นายอรุณ นวมสำล ี ประธานกรรมการ 
 ๎. นางสาวสาวภา    สภณ กรรมการ 
 ๏. นางสาวสุมาล ี ดงวิจิตร กรรมการ 
 ๐. นายสุรินทร์   พรຌอมจริญ กรรมการ 
        ๑. นายวิชา ศรีอุบล กรรมการ 
        ๒. นายสมมุต ิ กตุศรีรักษ์ กรรมการ 
 ๓. นายอรุณ จันทร์ออน กรรมการ 
 ๔. นางสาวกรรณิกา   พูลพิทักษ์ กรรมการละลขานุการ 
 

         หนຌาทีไ   ํ. จัดทำผน / ครงการงบประมาณ ละปฏิทินปฏิบัติงานประจำปการศึกษา  
  ๎. จัดหายานพาหนะ ซอมบำรุงการ฿หຌบริการยานพาหนะ 
   ๏. จัดละ฿หຌบริการยานพาหนะกนักรียน ครู ละบุคลากรทางการศึกษา 
    ๐. กำหนดผนตรวจสอบ ซอมบำรุง ละอืไน โ พืไอ฿หຌยานพาหนะ฿ชຌงานเดຌมีประสิทธิภาพ  
                           ละปลอดภัยตลอดวลา 
    ๑. กำกับ ติดตาม จัดทำขຌอมูล สถิติ การ฿ชຌละ฿หຌบริการยานพาหนะของรงรียน 
    ๒. นิทศพนักงานขับรถ ดຌานความรูຌ ความรับผิดชอบ ละการ฿หຌบริการกนักรียน ครู  
                           ละบุคลากรทางการศึกษา 
    ๓. สรุปผลการดำนินงานประจำป 
                 ๔. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน โ ตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

5.ํ๏ งานจราจรภาย฿นรงรียน 
 ํ. นายสมพงษ์  กียรติสถิตกุล ประธานกรรมการ 
 ๎. นายปรีชา  ผังดี กรรมการ 
 ๏. นายพงษ์สำริด พันธ์ดำริห์ กรรมการละลขานุการ 
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        หนຌาทีไ ํ. จัดทำผน / ครงการงบประมาณ ละปฏิทินปฏิบัติงานประจำปการศึกษา 
 ๎. ประสานงานกับหัวหนຌางานรักษาดินดน ละหัวหนຌาลูกสือ พืไอขอนักรียนมาชวยงาน 
     ฿นการจัดกิจกรรมของรงรียน  
 ๏. ประสานกับหัวหนຌางานยานพาหนะ ละหัวหนຌางานอาคารสถานทีไ  พืไอดำนินการ 
     ปรับปรุง ละซอมบำรุง  ตีสຌนจราจร ภาย฿นรงรียน 
 ๐. ดูลจราจรภาย฿นรงรียนทัๅงหมด   
 ๑. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน โ ทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

5.ํ๐  งานอนามัยรงรียน 
  ํ. นางกญจน์มาศ จันทมุณี ประธานกรรมการ 
  ๎. นางกศินีย์ จมจรรยา กรรมการ 
  ๏. นางสาวนิภาภรณ ์ รักสะอาด กรรมการ 
  ๐. นางสาวปุณยวีร์ อัครภูริฐานันท์ กรรมการ 
  ๑. นายปรีชา ผังดี กรรมการ 
   ๒. นางรัชชนา บัณฑิตนิติกุล กรรมการละลขานุการ 
 

        หนຌาทีไ ํ. จัดทำผน / ครงการงบประมาณ ละปฏิทินปฏิบัติงานประจำปการศึกษา  
  ๎. จัดการปฐมพยาบาล฿หຌกับนักรียน ครู ละบุคลากร฿นรงรียน มืไอจใบปຆวยละนำสง   
      รงพยาบาล 
  ๏. จัดหายา ครืไองวชภัณฑ์ พืไอรักษาปງองกัน ละบรรทาอาการจใบปຆวยละนำสง 
      รงพยาบาล ิหากจำปຓนี 
        ๐. จัดบริการตรวจสุขภาพนักรียนทุกระดับชัๅน ครู ละบุคลากรทุกหนวยงาน฿นรงรียน 
  ๑. จัดบริการ฿หຌภูมิคุຌมกันรค ิฉีดวัคซีนกนักรียน ครู ละบุคลากรี 
  ๒. จัดทำบัตรสุขภาพ ทำสถิติ บันทึกขຌอมูลสุขภาพ นๅำหนัก ละสวนสูงของนักรียน 
  ๓. สงสริมความรูຌดຌานสุขภาพอนามัย จัดอกสารนะนำความรูຌ ละวิธีปງองกันสุขภาพ  
      อนามัย พืไอผยพรกนักรียน ครู บุคลากรทุกฝຆาย฿นรงรียน ละบุคคลทัไวเป 
  ๔. จัดทำประกันอุบัติหตุ฿หຌกับนักรียน ครู ละบุคลากรทุกฝຆายภาย฿นรงรียน 
       ๕. ประสานงานกับศูนย์บริการลหิตหงชาติ สภากาชาดเทย ฿นการมารับบริจาคลหิต 
       ํ์. กำกับติดตาม ประมินผลการปฏิบัติงาน฿หຌปຓนเปตามผนปฏิบัติการ 
       ํํ. รวบรวมขຌอมูล สถิติตาง โ พืไอจัดทำรายงานประจำปสูสาธารณชน 
       ํ๎. ควบคุมดูลการปฏิบัติงาน ละประมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร฿นหนวยงาน       
  ํ๏. สรุป ประมินผล ละรายงานปัญหาทีไกิดขึๅนทุกภาครียน 
  ํ๐. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน โ ตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

5.ํ๑  งานภชนาการ 
 ํ. นางสาวประเพพร   วิวัฒนาจริญกุล ประธานกรรมการ 
 ๎. นางรักชนก นวลคลຌาย กรรมการ 
 ๏. นางสาวจิราภรณ ์ ผือกหຌว กรรมการ 
 ๐. นางสาวอุษราภรณ์ กຌวสนห์฿น กรรมการ 
 ๑. นายศุภศฏฐวุฒ ิ ภูกຌว กรรมการ 
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 ๒. นางสาวกรรณิกา พูลพิทักษ์ กรรมการ 
 ๓. นางสาวกานต์มณี ปัทนาถา กรรมการละลขานุการ 
 

        หนຌาทีไ ํ. จัดทำผน / ครงการงบประมาณ ละปฏิทินปฏิบัติงานประจำปการศึกษา  
  ๎. จัดประชุมพืไอชีๅจงนยบายกผูຌประกอบการรຌานคຌา฿นรงรียน 
 ๏. จัดทำขຌอตกลงการจำหนายอาหารกับผูຌประกอบการรຌานคຌา 
       ๐. ประสานละดำนินการตรวจสุขภาพผูຌจำหนายอาหารปຓนประจำทุกป 
       ๑. ประสานงานกับฝຆายอาคารสถานทีไ จัดบริวณทีไนัไงรับประทานอาหารละสิไงวดลຌอม 
   ฿นรงอาหาร฿หຌถูกสุขลักษณะ 
 ๒. ควบคุม ตรวจสอบ คุณภาพละกำหนดราคาอาหารละครืไองดืไม 
 ๓. ประมินรຌานอาหารปຓนประจำทุกป ปละ ๎ ครัๅง ดย฿หຌนักรียนละบุคลากรภาย฿นรงรียน 
   ปຓนผูຌประมินพืไอปรับปรุงละพัฒนาคุณภาพ 
     ๔. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน โ ตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

5.ํ๒  งานสตทัศนศึกษา 
 ํ. นายนิพนธ์ กฤตสิน ประธานกรรมการ 
 ๎. นายนันทพัทธ์ สุดตา กรรมการ 
 ๏. นายวีร์สานต ์ มีมูซอ กรรมการ 
 ๐. นางสาวพรพรรณ คำภามิไง กรรมการละลขานุการ 
 

        หนຌาทีไ ํ. จัดทำผน / ครงการงบประมาณ ละปฏิทินปฏิบัติงานประจำปการศึกษา  
   ๎. บริการสตทัศนูปกรณ์฿นการจัดการรียนการสอน ละ฿นวาระการประชุมตาง โ  
       ของรงรียน 
   ๏. ดำนินการถายภาพ ละวีดิทัศน์ บันทึกภาพคลืไอนเหว ภาพนิไง฿นกิจกรรมตาง โ  
        ของรงรียน 
   ๐. รวบรวม จัดกใบขຌอมูล ภาพถายอยางปຓนระบบ พืไอ฿หຌสะดวกตอการนำสนอ 
        ละสืบคຌน 
   ๑. ดูลปรับปรุงระบบสียงตามสายละทัศนูปกรณ์ตาง โ ฿หຌอยู฿นสภาพสมบูรณ์  
     พรຌอม฿ชຌงานตลอดวลา 
           ๒. ฿หຌบริการอำนวยความสะดวก ติดตัๅงระบบสียงพืไอการรียนการสอน ละกิจกรรม 
       ตาง โ ของรงรียน 
   ๓. สรุปละประมินผลการปฏิบัติงานละพัฒนาการบริการงานสตทัศนศึกษา 
         ฿หຌมีประสิทธิภาพ 
       ๔. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน โ ตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

5.ํ๓  งานนักพัฒนา 
  ํ. นางสาวสาวภา สภณ ประธานกรรมการ 
  ๎. นางสายฝน มงคลสระ กรรมการ 
  ๏. นายจิรภัทร คำสน กรรมการ 
  ๐. นางมຍด สีดำ กรรมการ 
  ๑. นางละออง นาคเธสง กรรมการ 
  ๒. นางสาวอังสนา ดงภูมี กรรมการ 
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  ๓. นางสะอาด นຌอยจันทร์ กรรมการ 
  ๔. นางสาวอมรรัตน์ อินเข กรรมการ 
  ๕. นางศรีเพร  พรมสอน  กรรมการ 
  ํ์. นางสุรีรัตน ์  กตุศรีรักษ์  กรรมการ 
  ํํ. นางอนุรดี วงศ์จันทร์ลา  กรรมการ 
  ํ๎. นางยาวรศ มะมา  กรรมการ 
  ํ๏. นายศรชัย ดชชัยภูมิ  กรรมการ 
  ํ๐. นางสาววิลาวัลย์ คำพันธ์  กรรมการ 
  ํ๑. นางสาวกรรณิกา พูลพิทักษ์ กรรมการละลขานุการ 
 

        หนຌาทีไ ํ. จัดทำผน / ครงการงบประมาณ ละปฏิทินปฏิบัติงานประจำปการศึกษา  
  ๎. จัดทำทะบียนประวัติ ละทะบียนขຌาอยูอาศัยบຌานพักรงรียนของลูกจຌางประจำ 
       ละลูกจຌางชัไวคราว 
         ๏. จัดสรรทีไพักอาศัยละครืไองตงกาย ชุดของรงรียน฿หຌลูกจຌางประจำ ละลูกจຌางชัไวคราว 
         ๐. รวมกับกลุมสหวิทยาขตบญจบูรพา จัดฝຄกอบรมชิงปฏิบัติการ฿หຌกับ 
     ลูกจຌางประจำ ละลูกจຌางชัไวคราว 
  ๑. จัดสวัสดิการทัศนศึกษากลูกจຌางประจำละชัไวคราวพรຌอมครอบครัว ฿นชวงปຂดภาคฤดูรຌอน 
         ๒. ควบคุม ดูล ติดตามการปฏิบัติงานของลูกจຌางประจำละชัไวคราว  
  ๓. ประมินผลการปฏิบัติงานของลูกจຌางประจำละชัไวคราว พืไอสนอความดีความชอบประจำป 
  ๔. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน โ ตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

5.ํ๔  งานสัมพันธ์ชุมชน 
  ํ. นายสิริดิฐมน ติมภักดี ประธานกรรมการ 
  ๎. นางสาวจุฑามาศ กຌวศรีหา กรรมการ 
   ๏. นางสาวฐิตาภรณ ์ ติมกียรติจริญ กรรมการละลขานุการ 
 

        หนຌาทีไ ํ. จัดทำผน / ครงการงบประมาณ ละปฏิทินปฏิบัติงานประจำปการศึกษา  
   ๎. สรຌางความขຌา฿จอันดีระหวางรงรียนละชุมชน 
   ๏. จัดบุคลากรขຌารวมกิจกรรมกับองค์กรตาง โ ทัๅงภาครัฐละอกชน ภายนอกรงรียน 
        ตามทีไหนวยงานตาง โ ขอความอนุคราะห์ 
           ๐. จัดกิจกรรมพืไอ฿หຌบุคลากร฿นรงรียน มีการลกปลีไยนรียนรูຌกับชุมชนละหนวยงาน 
          ภายนอก฿นการพัฒนาทักษะดຌานมนุษย์สัมพันธ์ พืไอการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 
                ๑. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน โ ตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

5.ํ๕ งานสวัสดิการ 
 5.ํ๕.ํ สวัสดิการละออมทรัพย์ 
 ํ. นางอนงค์ บุญลิศ ประธานกรรมการ 
 ๎. นางสาวกรรณิกา พูลพิทักษ์ กรรมการ 
  ๏. นางเพราะ วทย์สฤษฎ์ กรรมการละลขานุการ 
 

                  หนຌาทีไ     ํ. รับสมัครสมาชิกสวัสดิการละออมทรัพย์ 
       ๎.  รับฝากงินจากสมาชิก พืไอสงสริม฿หຌสมาชิกออมทรัพย์ จัดกใบรายเดຌ 
             เวຌอยางสมไำสมอ ละเดຌรับผลประยชน์ตามความหมาะสม 
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                             ๏.  จัด฿หຌมีงินกูຌสำหรับสมาชิกตามระบียบสวัสดิการออมทรัพย์ 
                            ๐.  ดูลสวัสดิการละออมทรัพย์ของรงรียน ฿หຌปຓนเปตามระบียบของ 
                                 สวัสดิการออมทรัพย์ 
        ๑.  จัดทำบัญชีสวัสดิการละออมทรัพย์ งบดุล ละรายงานผลการดำนินการ 
             มืไอสิๅนปการศึกษา 
                              ๒.  ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน โ ตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

 5.ํ๕.๎ กองทุนสวัสดิการนักรียน 
 ํ. นางกศินีย์ จมจรรยา ประธานกรรมการ 
 ๎. นางสาวจริญญา สนจันทร์ กรรมการ 
 ๏. นางสาวพิชชาภา ทองชมภู กรรมการ 
 ๐. นางสาวสรัญญา รักษ์ธรรม กรรมการ 
 ๑. หัวหนຌาระดับชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ ํ – ๒ กรรมการ 
 ๒. นางสาวภาชิน ี นิลเชยพัฒน์ กรรมการละลขานุการ 
 

 หนຌาทีไ ํ. จัดทำผน / ครงการ งบประมาณ ละปฏิทินปฏิบัติงานประจำปการศึกษา  
  ๎.  ประสานครูทีไปรึกษา ละหัวหนຌาระดับชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ ํ – ๒ 
      ฿นการยีไยมเขຌนักรียน บิดา มารดาของนักรียน฿นกรณีจใบปຆวยละนอนพัก  
                         รักษาตัว฿นรงพยาบาล  
 ๏.  ประสานงานกับครูทีไปรึกษา฿นการจัดวางพวงหรีดละมอบงินชวยหลือ 
   ฿นกรณีทีไนักรียน  บิดา มารดาของนักรียน ถึงกกรรม 
 ๐.  ประสานงานกับครูทีไปรึกษา฿นการมอบงินชวยหลือ฿นกรณีทีไนักรียน บิดา  
   มารดา ของนักรียนทีไประสบภัยพิบัติตามความหมาะสม 
  ๑.  นิทศ ติดตาม ประมินผลการปฏิบัติงาน฿หຌปຓนเปตามผนปฏิบัติการ 
 ๒.  รวบรวมขຌอมูล สถิติตาง โ พืไอจัดทำรายงานประจำปสูสาธารณชน 
 ๓. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน โ ตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

 5.ํ๕.๏ กองทุนสวัสดิการครู 
 ํ. นางนิศากร ดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการ 
 ๎. นางสาวกรรณิกา พูลพิทักษ์ กรรมการ 
 ๏. นางสาวพิมพ์สวรรค์ ดชชัยภูมิ กรรมการละลขานุการ 
 

 หนຌาทีไ ํ.  จัดยีไยมการจใบปຆวยของครู บุคลากร ละครอบครัว ฿นกรณีนอนพักรักษาตัว 
      ฿นรงพยาบาล 
                       ๎.  จัดทำบัญชีสรุปรายการรับ – จาย งินกองทุนสวัสดิการครู฿หຌปຓนปัจจุบัน 
                       ๏.  รายงานผลการดำนินงานมืไอสิๅนปการศึกษาตอผูຌบริหารรงรียน 
                       ๐.  ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน โ ตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

 5.ํ๕.๐ สวัสดิการรຌานคຌา 
              ํ. นางสาวสุมิตรา อิไมรักษา ประธานกรรมการ 
  ๎. นางสาวมณทกาญจน์ พรหมดนตรี กรรมการ 
  ๏. นางสาวมนัสนันท์ ทองชุม กรรมการละลขานุการ   
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               หนຌาทีไ     ํ.  ดำนินการ กำกับ ติดตาม ควบคุม ดูลสวัสดิการรຌานคຌา฿หຌปຓนเป 
    ตามระบียบ พ.ศ. ๎๑๏๑  
  ๎. สรุปรายงานผลการดำนินงานตอผูຌบริหาร มืไอสิๅนปการศึกษา  
    ๏.  ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน โ ตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

  5.ํ๕.๑ งานสวัสดิการจัดลีๅยง 
 ํ. นางสุนิสา ปัทวันวิวก  ประธานกรรมการ 
 ๎. นายศุภสฏฐวุฒิ ภูกຌว  กรรมการ 
   ๏. นางสาวกานต์มณี ปัทนาถา  กรรมการ 
 ๐. นางสาวสุมาล ี ดงวิจิตร  กรรมการ 
  ๑. นางสายฝน มงคลสระ  กรรมการ 
  ๒. นางมຍด สีดำ  กรรมการ 
  ๓. นางละออง นาคเธสง  กรรมการ 
  ๔. นางสาวอังสนา ดงภูมี  กรรมการ 
  ๕. นางสะอาด นຌอยจันทร์  กรรมการ 
  ํ์. นางสาวอมรรัตน์ อินเข  กรรมการ 
   ํํ. นางศรีเพร พรมสอน   กรรมการ 
   ํ๎. นางสุรีรัตน์ กตุศรีรักษ์  กรรมการ 
   ํ๏. นางอนุรดี วงศ์จันทร์ลา  กรรมการ 
   ํ๐. นางยาวรศ มะมา   กรรมการ 
   ํ๑. นางสาววิลาวัลย์ คำพันธ์   กรรมการ 
   ํ๒. นางสาวกรรณิกา พูลพิทักษ์   กรรมการละลขานุการ 
 

             หนຌาทีไ ํ. ประสานกับหนวยงานทีไขอ฿หຌจัดสวัสดิการจัดลีๅยง 
    ๎.  จัดซืๅออาหารวาง ละอาหารกลางวัน รับรองขกผูຌมีกียรติ  ผูຌบริหาร คณะครู   
     นักรียน ทีไมาศึกษาดูงาน  
          ๏.  จัดซืๅอวัสดุอุปกรณ์฿นการจัดลีๅยง฿หຌพียงพอตอความตຌองการ 
    ๐.  จัดทำนๅำดืไมตราสัญลักษณ์รงรียน พืไอบริการนักรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา  
     ละรับรองขกผูຌมีกียรติทีไมายีไยมชมรงรียน 
    ๑.  ควบคุมการจำหนาย การ฿หຌบริการ  ละสตຍอกนๅำดืไม  ฿หຌปຓนปัจจุบัน 
    ๒. รายงานการจำหนายนๅำดืไมมืไอสิๅนปการศึกษา  
    ๓. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน โ ทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

5.๎์ งานกิจกรรมสหกรณ์ 
 ํ. นายยงยุทธ อีไยมจริญ ประธานกรรมการ 
 ๎. วาทีไ ร.ต.พจน์ ปลอบพรรณ กรรมการ 
 ๏. นางสาวจุฑามาศ กຌวศรีหา กรรมการ 
 ๐. นางสาวดารุณี มะลิวัน  กรรมการ 
 ๑. นางสาวลลิตา หมัดอาดำ กรรมการ 
 ๒. นางสาวพิรญาณ์ มณีพันธุ์  กรรมการ 
 ๓. นางสาวทัชดาว นิสสัยมัไน กรรมการ 
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 ๔. นางสาวอาภรณ์ อังกุรรัตน์ กรรมการ 
 ๕. นางสาวจิราภรณ ์ ผือกหຌว กรรมการละลขานุการ 
 

        หนຌาทีไ ํ. ดำนินการกำกับ ติดตาม ควบคุม ดูลกิจกรรมสหกรณ์฿หຌปຓนเปตามระบียบ 
   ขຌอบังคับกิจกรรมสหกรณ์ พ.ศ. ๎๑๎๕  
  ๎. สรุปรายงานผลการดำนินงานตอผูຌบริหาร พืไอดำนินการตามระบียบฯ รียบรຌอย 
  ๏. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน โ ตามทีไเดຌรับมอบหมาย 

 ทัๅงนีๅ ฿หຌผูຌทีไเดຌรับการตงตัๅงปฏิบัติหนຌาทีไดຌวยความสียสละ รับผิดชอบพืไอ฿หຌบังกิดผลดีตอทางราชการ 

                    สัไง  ณ  วันทีไ   ๎ใ   มษายน   พ.ศ. ๎๑๒๏ 

 

ิ นายสมพร  สังวาระ ี 
ผูຌอำนวยการรงรียนตรียมอุดมศึกษานຌอมกลຌา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


