๑

คำสั่งโรงเรียนภูเขียว
ที่ ๑๙๓/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติหน้ำที่ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
............................................................
เพื่ อให้ ก ารดาเนิ น งานกลุ่ มบริ ห ารงานฝ่ ายต่างๆ โรงเรียนภู เขียว ปี ก ารศึกษา ๒๕๖๑ เป็ นไปด้ว ยความ
เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพเกิดผลดีต่อทางราชการ โดยอาศัยอานาจตามความใน มาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๑/๒๕๔๖ เรื่องให้ข้าราชการครูปฏิบัติ
หน้าที่ผู้อานวยการสถานศึกษาลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ จึงแต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มบริหาร งาน
ตามโครงสร้างการบริหาร ดังต่อไปนี้
๑. ผู้รับผิดชอบงำนตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียน
๑. นายดลดารา ลังกาฟ้า
๒. นายหัฐพงษ์ ชาติไทย
๓. ว่าที่ พ.ต.เทพฤทธิ์ สารฤทธิ์
๔. นางสุวารี เบคเคอร์
๕. นางสาวศศิพัชน์ พงศ์ธารงศักดิ์

รองผู้อานวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการและหลักสูตร
รองผู้อานวยการโรงเรียนกลุ่มอานวยการและบริหารงบประมาณ
รองผู้อานวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไป
รองผู้อานวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
หัวหน้างานบุคลากรและวิชาชีพ

๒. กลุ่มอำนวยกำรและบริหำรงบประมำณ
๑. คณะกรรมกำรอำนวยกำร ขอบข่ายงาน
ประสานนโยบาย กากับ ดูแล ติด ตาม และให้ คาปรึกษาในการบริห ารงานงบประมาณส าหรับ คณะกรรมการ
ดาเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบด้วย
๑. นางศิริวรรณ อาจศรี
ผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒. นายดลดารา ลังกาฟ้า
รองผู้อานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
๓. ว่าที่ พ.ต.เทพฤทธิ์ สารฤทธิ์ รองผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๔. นางสุวารี เบคเคอร์
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๕. นายหัฐพงษ์ ชาติไทย
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ

๒
๒. คณะกรรมกำรดำเนินงำน ขอบข่ายงาน
ดาเนินงาน ตามขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบ ภายใต้โครงสร้างการบริหารโรงเรียนภูเขียว กลุ่มอานวยการและบริหาร
งบประมาณการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ปี ๒๕๖๑ ให้ดาเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดตามมาตรฐาน ประกอบด้วย
๒.๑ งำนวำงแผนกำรบริหำร กลุ่มอำนวยกำรและบริหำรงบประมำณ ขอบข่ายงาน
ก าหนดแนวปฏิ บั ติ ว างแผน ควบคุ ม ก ากั บ ติ ด ตาม และนิ เทศงานงบประมาณให้ มี คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
นายหัฐพงษ์ ชาติไทย
รองผู้อานวยการโรงเรียน กลุ่มอานวยการและบริหารงบประมาณ
๒.๒ งำนแผนงำน ขอบข่ายงาน
วางแผน ควบคุม กากับ ติดตาม และนิเทศงานนโยบายและแผนงานให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
ประกอบด้วย
๑. นายปรีชากร ภาชนะ
ครูชานาญการ
หัวหน้างานแผนงาน
๒. นายเจริญ พรมทอง
ครูชานาญการพิเศษ
ที่ปรึกษา
๒.๒.๑ คณะกรรมกำรดำเนินงำนแผนงำนและควบคุมภำยใน ขอบข่ายงาน
วิเคราะห์งบประมาณ จัดทาและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณให้เหมาะสม ควบคุม
การใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติราชการ ประเมินและรายงาน ผลการดาเนินงานตามแผนและโครงการ และดาเนินการ
ควบคุมภายในตามระเบียบการควบคุมภายใน ประกอบด้วย
๑. นายปรีชากร ภาชนะ
ครูชานาญการ
ประธานกรรมการ
๒. นางภิญทอง สาศรี
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓. นายเจริญ ราคาแก้ว
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๔. นายมนตรี กุลหนองแดง
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๕. นางสาววีรญา คลังระหัด
ครู
กรรมการ
๖. นายคมสัน ป้อมอุ่นเรือน
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๗. นายครรชิต เจริญชีพ
ครูอัตราจ้าง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๘. นายรุ่งอรุณ ห่อไธสง
ครูอัตราจ้าง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๒.๒ งำนตรวจสอบพัสดุ – งบประมำณ ขอบข่ายงาน
ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอน ภายใน
โรงเรียน ประกอบด้วย
๑. นางสายฝน เจริญสมบัติ
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นางเย็นใจ วงษ์ศิริ
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓. นายฉัตรชัย จันทร์ดี
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔. นางพยุง ลานขามป้อม
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
๕. นางภิญทอง สาศรี
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓
๒.๓ งำนกำรเงินและบัญชี ขอบข่ายงาน
วางแผน ควบคุ ม ก ากั บ ติ ด ตาม และนิ เทศงานการเงิ น และบั ญ ชี ให้ มี คุ ณ ภาพ และประสิ ท ธิ ภ าพ
ประกอบด้วย
๑. นางสายฝน เจริญสมบัติ
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้างานการเงิน
๒. นางเปรียว ปลอดโคกสูง
ครูชานาญการพิเศษ
ที่ปรึกษา
๒.๓.๑ คณะกรรมกำรดำเนินงำนกำรเงินและทรัพยำกร ขอบข่ายงาน
จัดทาทะเบียนและบัญชีเกี่ยวกับการเงินให้เรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน จัดทาทะเบียนการเบิก -จ่ายเงิน
งบประมาณต่างๆ รายงานการใช้จ่ายเงินทุกประเภทและจัดทาเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานด้านการเงิน
ประกอบด้วย
๑. นางสายฝน เจริญสมบัติ
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นายฉัตรชัย จันทร์ดี
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓. นางเย็นใจ วงษ์ศิริ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔. นายอนุรักษ์ โคผดุง
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๕. นางสาวสุกัญญา นาจุ้ย
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๖. นางประไพพิศ เตียตระกูลวิวัฒน์
พนักงานราชการ
กรรมการ
๗. นางจิรัฐติกาล อนันตสุข
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๘. นางพยุง ลานขามป้อม
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
๙. นางภิญทอง สาศรี
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๓.๒ งำนหน่วยผู้เบิก ขอบข่ายงาน
ดาเนินการเป็นหน่วยเบิกเงินงบประมาณทุกประเภท ที่ได้รับการจัดสรร มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
โรงเรียน ประกอบด้วย
๑. นายฉัตรชัย จันทร์ดี
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นางเย็นใจ วงษ์ศิริ
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓. นายอนุรักษ์ โคผดุง
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๔. นางสาวสุกัญญา นาจุ้ย
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๕. นางประไพพิศ เตียตระกูลวิวัฒน์
พนักงานราชการ
กรรมการ
๖. นางจิรัฐติกาล อนันตสุข
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๗. นางภิญทอง สาศรี
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
๘. นางพยุง ลานขามป้อม
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๔ งำนพัสดุและทรัพย์สิน ขอบข่ายงาน
วางแผน ควบคุ ม ก ากั บ ติ ด ตาม และนิ เทศงานพั ส ดุ แ ละทรั พ ย์ สิ น ให้ มี คุ ณ ภาพ และประสิ ท ธิ ภ าพ
ประกอบด้วย
นายเชวงศักดิ์ สุขสนิท
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและทรัพย์สิน

๔
๒.๔.๑ คณะกรรมกำรดำเนินงำนพัสดุและทรัพย์สิน ขอบข่ายงาน
จัดหา ควบคุม บารุงรักษาลงทะเบียนและจัดทาทะเบียนควบคุมการเบิก -จ่ายพัสดุ จัดทาเอกสาร
การจัดซื้อจัดจ้าง และจัดทาทะเบียนประวัติอาคารและสิ่งก่อสร้างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
๑. นายเชวงศักดิ์ สุขสนิท
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวนงลักษณ์ จันทร์อ้น
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๓. นายวิชิต ชัยวงษ์
ครูชานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
๔. นางสาวเอมอร ผามี
ครูชานาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๔.๒ งำนข้อมูลและสำรสนเทศกลุ่มอำนวยกำรและบริหำรงบประมำณ ขอบข่ายงาน
สารวจ จัดเก็บข้อมูลระบบคุณภาพ (QA) จัดทาเป็นสถิติและสารสนเทศ และจัดบอร์ดแสดงสถิติ
ข้อมูลต่างๆ ของกลุ่มบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย
๑. นางพยุง ลานขามป้อม
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นางเปลี่ยมศรี เลิศขามป้อม
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓. นางวิไลกัญญา เหลืองรัตนากร
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๔. นางประไพพิศ เตียตระกูลวิวัฒน์
พนักงานราชการ
กรรมการ
๕. นางจิรัฐติกาล อนันตสุข
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๖. นางสาวกัณฐกาญจน์ แสงบุญเกิด
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๕. นายชัชวาลย์ กาจหาญ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
๖. นายครรชิต เจริญชีพ
ครูอัตราจ้าง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๕ งำนบริกำรสื่อสิ่งพิมพ์ ขอบข่ายงาน
ให้บริการจัดพิมพ์สื่อต่างๆ ให้กับคณะครูและบุคลากร ใช้ประกอบ
ดิจิตอล ประกอบด้วย
๑. นายเชวงศักดิ์ สุขสนิท
ครูชานาญการพิเศษ
๒. นายวิชิต ชัยวงษ์
ครูชานาญการ
๓. นายบุญส่ง ลมสูงเนิน
ช่างไม้ ระดับ ช 4
๔. นางสาวเอมอร ผามี
ครูชานาญการ
๕. นางสาวนงลักษณ์ จันทร์อ้น
ครูอัตราจ้าง

การเรียนการสอน และสื่อสาร ระบบ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒.๖ งำนสำรบรรณ ขอบข่ายงาน
ลงทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือราชการ ดาเนินการโต้ตอบ แจ้งเวียนหนังสือราชการ ประสานงานกับบุคคล/กลุ่ม
สาระฯ/กลุ่มงาน/ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดพิมพ์คาสั่งไปราชการของบุคลากรโรงเรียนภูเขียว จัดทาบัญชีจัดเก็บและ
ทาลายหนังสือราชการ ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ ประกอบด้วย
๑. นายชัชวาลย์ กาจหาญ
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวกัณฐกาญจน์ แสงบุญเกิด
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๓. นางวิไลกัญญา เหลืองรัตนากร
ครูอัตราจ้าง
กรรมการและเลขานุการ
๔. นายรัชพล จันทร์สว่าง
ครูอัตราจ้าง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๕
๒.๗ งำนตรวจสอบภำยใน ขอบข่ายงาน
ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย ตรวจสอบบัญชีการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณให้
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และรายงานผลการตรวจสอบบัญชีเสนอต่อผู้บริหาร ประกอบด้วย
๑. นางมยุรี สุขสนิท
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นางธารทิพย์ ไพศาลพงศ์
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๓. นางสุภานี สุทธิพล
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
๒.๘ งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนภูเขียว ขอบข่ายงาน
จัดเตรียมเอกสารการประชุมประสานงานคณะกรรมการการเข้าร่วมประชุม และจัดทาบันทึกการประชุม
ประกอบด้วย
๑. นายหัฐพงษ์ ชาติไทย
รองผู้อานวยโรงเรียน ประธานกรรมการ
๒. นายฉัตรชัย จันทร์ดี
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓. นางวิไลกัญญา เหลืองรัตนากร
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๔. นายรัชพล จันทร์สว่าง
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๕. นางสาวกัณฐกาญจน์ แสงบุญเกิด
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๖. ว่าที่ ร.ต.สุชาติ คานกคุ้ม
ครู
กรรมการและเลขานุการ
๒.๙ งำนติดตำมประเมินผลกลุ่มอำนวยกำรและบริหำรงบประมำณ ขอบข่ายงาน
กากับ ติดตาม ประเมินผล การดาเนินงานงบประมาณในรอบปีงบประมาณและจัดทาเอกสารรายงานผล
การดาเนินงาน ประกอบด้วย
๑. นายหัฐพงษ์ ชาติไทย
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒. นายเจริญ พรมทอง
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๓. นายเชวงศักดิ์ สุขสนิท
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔. นางเปรียว ปลอดโคกสูง
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๕. นายชัชวาลย์ กาจหาญ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๖.นางสายฝน เจริญสมบัติ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
๗. นางภิญทอง สาศรี
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๑๐ งำนสำนักงำนและพัสดุ ขอบข่ายงาน
ดาเนินการด้านขอจัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุและควบคุมดูแล จักระบบ ประสานงานพัสดุของกลุ่ม
อานวยการและบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย
๑. นายฉัตรชัย จันทร์ดี
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวกัณฐกาญจน์ แสงบุญเกิด
ครูอัตราจ้าง
กรรมการและเลขานุการ
๒.๑๑ งำนเทคโนโลยีสื่อสำรและสำรสนเทศ ขอบข่ายงาน
ดูแลระบบเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร จัดทา Website โรงเรียน ติดต่อสื่อสาร รวบรวมข้อมูลทุกอย่างใน
โรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน ด้วยการนา Google Apps สู่ระบบงานทุกกลุ่มงาน ประกอบด้วย
นายเรืองเดช สุทธิพล
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้างานเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ

๖
๒.๑๑.๑ คณะกรรมกำรบริหำรระบบ มุ่งเน้นกำรดูแลระบบเทคโนโลยีเพื่อกำรสื่อสำร/ระบบกำร
บริหำร และกำรเรียนกำรสอน ประกอบด้วย
๑) ดู แ ลระบบเทคโนโลยี เพื่ อ การสื่ อ สารและเครื อ ข่ า ย Internet โรงเรี ย นสู่ ม าตรฐานสากล
ประกอบด้วย
นายเรืองเดช สุทธิพล
ครูชานาญการพิเศษ
๒) ดูแลระบบเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอนกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตลอดทั้งศูนย์
วิชาการเทคโนโลยี ประกอบด้วย
นายมนตรี กุลหนองแดง
ครูชานาญการพิเศษ
๒.๑๑.๒ คณะกรรมกำรจัดทำข้อมูล และจัดทำ Website มุ่งเน้นการจัดทาข้อมูลผ่าน I-School
และการจัดทา Website ของโรงเรียน จัดทา Website ให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย และได้มาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง
ด้วยระบบคุณภาพ (QA) ควบคู่การนา Google Apps for Education สู่การจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและจัดการ
ความรู้ ประกอบด้วย
๑. นายเรืองเดช สุทธิพล
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นายดวงดี โชติสุภาพ
ครูชานาญการ
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวสาวิตรี พิมพ์เมืองเก่า
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔. นายมนตรี กุลหนองแดง
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๕. นายวรวุฒิ ชาติศรี
ครูชานาญการ
กรรมการ
๖. นายชัชวาลย์ กาจหาญ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๗. นายอนุรักษ์ โคผดุง
ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
๘. นายธีระพงษ์ มะลัยทิพย์
พนักงานราชการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๑๒ งำนระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนทำงกำรศึกษำ ขอบข่ายงาน
ติดต่อประสานงานทุกองค์กรภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน ในการที่จะระดมทรัพยากรและ
ลงทุ น ทางการศึก ษา เพื่ อ ให้ ได้ งบประมาณ วัส ดุ ครุภั ณ ฑ์ สิ่ งของที่ จะได้น ามาใช้ในการพั ฒ นาสถานศึก ษาอย่าง
สร้างสรรค์และเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย
๑. นายหัฐพงษ์ ชาติไทย
รองผู้อานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
๒. นางสาวจุฬารัตน์ เพชรล้า
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓. นางสมใจ ผลภิญโญ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔. นางพยุง ลานขามป้อม
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๕. นางภิญทอง สาศรี
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๖. นางสาวพัชราภรณ์ อาจศิริ
ครูชานาญการ
กรรมการ
๗. ว่าที่ ร.ต.สุชาติ คานกคุ้ม
ครู
กรรมการและเลขานุการ

๗
๒.๑๓ งำนเงินเดือน ค่ำตอบแทน และกำรเลื่อนเงินเดือน ขอบข่ายงาน
๑. วางกรอบการดาเนินการด้านข้อมูลรายบุคคลของบุคลากรร่วมกับงานบุคลากรและวิชาชีพ ในเรื่อง
เงินเดือน ค่าตอบแทน และการเลื่อนเงินเดือน
๒. ศึกษา ประสานงานกับคณะกรรมการบริหารและประเมินผลการปฏิบัติงาน ในด้านข้อมูลประกอบการ
พิจารณาการเลื่อนเงินเดือน
๓. รับผิดชอบ กรอกและบันทึกข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนตามโปรแกรมที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๐และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
๔. ดาเนินการงานเงินเดือน ค่าตอบแทนและการเลื่อนเงินเดือนให้เป็นไปตามปฏิทินที่กาหนด
๕. ทาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารและประเมินผลการปฏิบัติงาน
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
๑. นายหัฐพงษ์ ชาติไทย
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒. นางเปรียว ปลอดโคกสูง
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓. นางสายฝน เจริญสมบัติ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔. นายฉัตรชัย จันทร์ดี
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๕. นางพยุง ลานขามป้อม
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๖. นางประไพพิศ เตียตระกูลวิวัฒน์
พนักงานราชการ
กรรมการ
๗. นางภิญทอง สาศรี
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
๘. นางเย็นใจ วงษ์ศิริ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๙. นางสมฤทัย ปะวะภูทะ
ครูชานาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐. นางจิรัฐติกาล อนันตสุข
ครูอัตราจ้าง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๑๔ งำนประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจและตัวชี้วัดกลุ่มงำน ขอบข่ายงาน
๑. ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานตามสภาพจริง
๒. ประมวลผลและประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด และเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา ปี ๒๕๖๑
ประกอบด้วย
๑. นายหัฐพงษ์ ชาติไทย
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒. นายฉัตรชัย จันทร์ดี
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๓. นายเชวงศักดิ์ สุขสนิท
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
๓. กลุ่มบริหำรวิชำกำรและหลักสูตร
๑. คณะกรรมกำรอำนวยกำร ขอบข่ายงานประสานงานนโยบาย กากับดูแล ติดตามและให้คาปรึกษาในการบริการ
งานวิชาการและหลักสูตร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบด้วย
๑. นางศิริวรรณ อาจศรี
ผู้อานวยการโรงเรียนภูเขียว
ประธานกรรมการ
๒. นายหัฐพงษ์ ชาติไทย
รองผู้อานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
๓. ว่าที่ พ.ต.เพทฤทธิ์ สารฤทธิ์ รองผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๔ .นางสุวารี เบคเคอร์
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการ

๘
๕. นายดลดารา ลังกาฟ้า
๖. นายขจร ผลภิญโญ
๗. นางมาลี ชนะภู
๘. นางสุรางค์รัตน์ ป้อมสุวรรณ

รองผู้อานวยการโรงเรียน
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒. คณะกรรมกำรด ำเนิ น งำน ขอบข่ า ยงาน ด าเนิ น งาน ตามขอบข่ า ยหน้ าที่ รับ ผิ ด ชอบภายใต้ โครงสร้า งการ
บริ ห ารงานโรงเรี ย นภู เขี ย ว กลุ่ ม บริ ห ารวิ ช าการและหลั ก สู ต ร ให้ ด าเนิ น การไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยและเกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ปี ๒๕๖๑ ประกอบด้วย
๒.๑ งำนวำงแผนกลุ่มบริหำรวิชำกำรและหลักสูตร ขอบข่ายงาน กาหนดแนวปฏิบัติ วางแผน ควบคุม
กากับ ติดตามและนิเทศ ประกอบด้วย
นายดลดารา ลังกาฟ้า
รองผู้อานวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการและหลักสูตร
๒.๒ คณะกรรมกำรวำงแผนกลุ่มบริหำรวิชำกำรและหลักสูตร ขอบข่ายงาน
๑. วางแผนนานโยบายของโรงเรียนในด้านการบริหารงานกลุ่มบริหารวิชาการและหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ
๒. ร่วมประชุมเพื่อรับ ทราบข้อมูลแนวปฏิบัติต่างๆ ให้ ทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งให้คาปรึกษาหารือในการ
พัฒนางานตามปฏิทินการปฏิบัติงาน
๓. ร่วมจัดทาแผนปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารวิชาการและหลักสูตร
๔. จัดทาเอกสารที่ใช่ในการรับสมัคร สอบคัดเลือกนักเรียนประจาปี
๕. เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลทางด้านวิชาการให้นักเรียน ครูอาจารย์ ผู้ปกครองและชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การศึกษาดูงานของโรงเรียน/หน่วยงาน
๖. ประสานงานกับกลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายด้านการตรวจสอบ
และติดตาม ประเมินรายงาน เพื่อให้งานของกลุ่มบริหารวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๗. ดาเนินการประชุมคณะกรรมการวิชาการตามที่โรงเรียนมอบหมายเพื่อพัฒนางานและการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา
๘. ก ากั บ ติ ด ตาม ให้ ก ารด าเนิ น การของศู น ย์ สิ่ ง แวดล้ อ ม ปฏิ บั ติ งานได้ ต ามก าหนดเวลา และบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
๙. ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
ประกอบด้วย
๑. นายดลดารา ลังกาฟ้า
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒. นายขจร ผลภิญโญ
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓. นางมาลี ชนะภู
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๔. นางสุรางค์รัตน์ ป้อมสุวรรณ ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๕. นางสาวอัมพร นาคคา
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการที่ปรึกษา
๖. นายเรืองเดช สุทธิพล
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๗. นางประทุมวรรณ ลานพิบูลย์ ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๘. นางเย็นใจ วงษ์ศิริ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๙. นายเฉลิมเกียรติ ฦาชา
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๑๐. นางสาวละมัย มังดินดา
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ

๙
๑๑. นายดามพ์ แก้วกัลยา
ครูชานาญการพิเศษ
๑๒. นางธัญญรัตน์ ขวัญประเสริฐ ครูชานาญการพิเศษ
๑๓. นายปรัชญา สุราสา
ครูชานาญการพิเศษ
๑๔. นายสุขสันติ์ บัวสระ
ครูชานาญการ
๑๕. ว่าที่ ร.ต.สุระสิทธิ์ สีไชย ครู
๑๖. นางสาวมาลินี เกื้อหนุน ครูชานาญการ
๑๗. นางปาณิตา อาจวงษ์
ครูชานาญการพิเศษ
๑๘. นายศักราช ดาวธง
ครู
๑๙. นางสาวจริยา ประเสริฐนู ครูผู้ช่วย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒.๓ งำนบริหำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และนิเทศภำยใน ขอบข่ายงาน
๑. ศึกษา วิเคราะห์ แผนการเรีย น การจัดรายวิช าการต่างๆ ให้ ส อดคล้ องกับ ความสนใจ ความถนัดของ
นักเรียนและบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้
๒. ศึกษาวิเคราะห์กลุ่มวิชาสาระเพิ่มเติม และจัดนักเรียนเข้าตามกลุ่มวิชา
๓. ปรับปรุงการจัดแผนการเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
๔. วางแผนและดาเนินการสอนให้มีการจัดสอนเสริมให้นักเรียนตามโอกาสที่เหมาะสม
๕. จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เป็นผู้สอนในโครงการพิเศษต่างๆ
๖. กากับ ติดตาม ให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญทุกรายวิชาและการปฏิบัติหน้าที่
การสอนของครูให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๗. อานวยความสะดวกด้านการจัดการเรียนรู้ จัดบรรยากาศทางวิชาการ ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และ
ติดตามการสอนของครูดูแลการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพของนักเรียน
๘. สารวจและรวบรวมปัญหาการจัดการเรียนการสอนจากครูผู้สอนเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไข
๙. จัดประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ งาน เพื่อวิเคราะห์ จัดล าดับความสาคัญ ของปัญ หาและความต้ องการ
จาเป็นเพื่อจัดโครงการนิเทศภายในโรงเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้
๑๐. วางแผนจั ด กิ จ กรรมการนิ เทศในรูป แบบต่ างๆ เช่ น ประชุ ม ปรึก ษาหารือ อบรมสั ม มนา ประชุ ม
ปฏิบัติการ ประชุมอภิปรายจัดทาเอกสารเผยแพร่ความรู้
๑๑. ให้คาปรึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
๑๒. ส่งเสริมและแนะนาในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกการเรียนการสอน รวมทั้งจัดทาผลงาน
ทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าของครู และนิเทศการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้นั้น
๑๓. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อวางแผนการผลิต การใช้และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียน
๑๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
๑. นายดลดารา ลังกาฟ้า
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒. นายขจร ผลภิญโญ
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓. นางมาลี ชนะภู
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๔. นางสุรางค์รัตน์ ป้อมสุวรรณ ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๕. นายเรืองเดช สุทธิพล
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ

๑๐
๖. นางประทุมวรรณ ลานพิบูลย์ ครูชานาญการพิเศษ
๗. นางเย็นใจ วงษ์ศิริ
ครูชานาญการพิเศษ
๘. นายเฉลิมเกียรติ ฦาชา
ครูชานาญการพิเศษ
๙. นางสาวละมัย มังดินดา
ครูชานาญการพิเศษ
๑๐. นายดามพ์ แก้วกัลยา
ครูชานาญการพิเศษ
๑๑. นางธัญญรัตน์ ขวัญประเสริฐ ครูชานาญการพิเศษ
๑๒. นายปรัชญา สุราสา
ครูชานาญการพิเศษ
๑๓. นายสุขสันติ์ บัวสระ
ครูชานาญการ
๑๔. ว่าที่ ร.ต.สุระสิทธิ์ สีไชย ครู
๑๕. นางสาวมาลินี เกื้อหนุน ครูชานาญการ
๑๖. นางปาณิตา อาจวงษ์
ครูชานาญการพิเศษ
๑๗. นางสาวจริยา ประเสริฐนู ครูผู้ช่วย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒.๔ หัวหน้ำสำนักงำนกลุ่มบริหำรวิชำกำรและหลักสูตร ขอบข่ายงาน
ประสานงาน ดาเนินงานวิชาการและหลักสูตรตามที่ได้รับมอบหมายให้งานวิชาการและหลักสูตรเกิดความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
๒.๔.๑ หัวหน้ำงำนวิชำกำร ๑ ขอบข่ายงาน
มีหน้าที่ช่วยรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการและหลักสูตรในด้าน ประกอบด้วย
นายขจร ผลภิญโญ ครูชานาญการพิเศษ
๒.๔.๑.๑ งำนทะเบียนและงำนรับนักเรียนด้ำนเทคโนโลยีฐำนข้อมูล ขอบข่ายงาน
ดูแลระบบโปรแกรมงานทะเบียนและขอบข่ายงานการรับนักเรียน งานทะเบียนนักเรียน งานข้อมูล/
สารสนเทศ ตามโปรแกรมที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดและรายงานให้ตรงกาหนดเวลา ดูแล
ระบบงานทะเบียนและวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ให้พร้อมใช้งาน และพร้อมรับภาวะฉุกเฉินตลอดเวลา ประกอบด้วย
๑. นายขจร ผลภิญโญ
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นางมาลี ชนะภู
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓. นายศักราช ดาวธง
ครู
กรรมการ
๔. นางสาวจริยา ประเสริฐนู
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๕. นางสาวพัชรินทร์ ขวามา
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๖. นางสาวกันธิชา ปักเคระกะ ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๗. นายธีระพงษ์ มะลัยทิพย์
พนักงานราชการ
กรรมการ
๗. นางสาวฐานิตา อู่เจริญ
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๘. นางสาวมาลินี เกื้อหนุน
ครูชานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
๙. นายนัฐวุฒิ ยอดพังเทียม
ครูอัตราจ้าง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๑๑
๒.๔.๑.๒ งำนพัฒนำสื่อและนวัตกรรม ขอบข่ายงาน
๑. สารวจและรวบรวมสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมของครูในโรงเรียนตามสภาพจริง
๒. ดาเนินการวิเคราะห์ความต้องการในการผลิตสื่อแยกเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้
๓. วางแผนให้ความรู้ส่งเสริมให้ครูผลืตสื่อการเรียนการสอน
๔. ประสานงานกับโสตทัศนศึกษา มุ่งให้การใช้สื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน
๕. เปิดโอกาสให้ครูแสดงผลงานสื่อการเรียนการสอนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
๖. ให้คาแนะนาปรึกษากับครู เพื่อมีโอกาสปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมกับคุณภาพ
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
๑. นายดวงดี โชติสุภาพ
ครูชานาญการ
ประธานกรรมการ
๒. นายชัชวาลย์ กาจหาญ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๓. นางสาวสาวิตรี พิมพ์เมืองเก่า ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔. นายมนตรี กุลหนองแดง
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๕. นายวรวุฒิ ชาติศรี
ครูชานาญการ
กรรมการ
๖. นายโชคปฎิพัธน์ ศิริภูมิ
ครูชานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
๗. นายธีระพงษ์ มะลัยทิพย์
พนักงานราชการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๔.๑.๓ งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ (QA) ขอบข่ายงาน
๑. ศึกษาระบบประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก
๒. ศึกษาระบบมาตรฐานและตัวชี้วัดโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ OBECQA
๓. ประสานงานจัดทาตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของโรงเรียน
๔. ดูแลรับผิดชอบ ติดตาม/ประเมินผลตามมาตรฐานตัวชี้วัด การประกันคุณภาพภายในและประกันคุณภาพ
ภายนอกและเกณฑ์ OBECQA
๕. รายงานประจาปีโดยจัดทา SAR และโครงสร้างองค์กรทุกปีการศึกษา
๖. จัดรวบรวมข้อมูล/สารสนเทศ/นิทรรศการไว้อย่างต่อเนื่องที่ห้องแสนคา
ประกอบด้วย
๑. นายเจริญ ราคาแก้ว
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นางปาณิตา อาจวงษ์
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๓. นางสาวธนิตา ถาวรผล
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔. นางสายสมร เกษมภูมิเจริญพงษ์ ครูชานาญการ
กรรมการ
๕. นางปารัชญ์ เรียกจารัส
ครูชานาญการ
กรรมการ
๖. นางสาววริศรา ปลายชัยภูมิ ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๗. นางสาวสุภัทรา แสงภักดี
ครูชานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
๘. นางสาวอรอนงค์ กลิ่นสุข
ครูผู้ช่วย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๑๒
๒.๔.๑.๔ งำนห้องศูนย์บูรณำกำรดิจิตอลเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนรู้ ขอบข่ายงาน
ออกแบบการใช้ห้อง (ห้องทรายคา) ดูแลรักษาห้อง กากับติดตาม นิเทศ และรายงานการใช้ห้อง ทั้งนี้ตั้งแต่ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ให้ออกแบบการใช้ห้องเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการมาตรฐานสากลและ
จัดการเรียนรู้ด้วยระบบ STEM และ IS ประกอบด้วย
๑. นายเรืองเดช สุทธิพล
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นายดิลก เมธา มานะศิลป์
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๓. นายอาคม โชคบัณฑิต
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๔. นายธีระพงษ์ มะลัยทิพย์
พนักงานราชการ
กรรมการ
๕. นายศักราช ดาวธง
ครู
กรรมการและเลขานุการ
๖. นายอนุรักษ์ โคผดุง
ครูผู้ช่วย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๔.๑.๕ งำนพัฒนำสื่อและระบบเทคโนโลยีสำระสนเทศ ขอบข่ายงาน
๑. สารวจและรวบรวมสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมของครูในโรงเรียนตามสภาพจริง
๒. ดาเนินการวิเคราะห์ความต้องการในการผลิตสื่อแยกเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้
๓. วางแผนให้ความรู้ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อการเรียนการสอน
๔. ประสานงานกับงานโสตทัศนศึกษา มุ่งให้เกิดการใช้สื่อเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนสูงสุด
๕. เปิดโอกาสให้ครูได้แสดงผลงานสื่อการเรียนการสอนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ประกอบด้วย
๑. นายขจร ผลภิญโญ
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นางเกต ชูสุข
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๓. นางสาวธนิตา ถาวรผล
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔. นางสาวสุภัทรา แสงภักดี
ครูชานาญการ
กรรมการ
๕. นายวรวุฒิ ชาติศรี
ครูชานาญการ
กรรมการ
๖. นางสาวบังอร อินสาราญ
ครู
กรรมการ
๗. ว่าทีร่ .ต.หญิงจิราภรณ์ เกียนแก้ง ครู
กรรมการ
๘. นางสาวณัฐยา สบายจิตต์ ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๙. นายชัชวาลย์ กาจหาญ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นางสาวนุธิดา คร้อโนนแดง ครูชานาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๔.๑.๖ คณะกรรมกำรห้องไร้พรมแดน/ห้องทรำยคำ/คลังควำมรู้ ขอบข่ายงาน
ออกแบบการใช้ห้อง ดูแลรักษาห้อง กากับติดตาม นิเทศ และรายงานการใช้ห้อง
ประกอบด้วย
๑. นายเชวงศักดิ์ สุขสนิท
๒. นายเรืองเดช สุทธิพล
๓. นางสาวมาลินี เกื้อหนุน
๔. นางสุรางค์รัตน์ ป้อมสุวรรณ
๕. นางปิยนาฏ อ่อนอุทัย
๖. นายดวงดี โชติสุภาพ

ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๑๓
๗. นายวิชิต ชัยวงษ์
๘. ว่าที่ ร.ต.สุชาติ คานกคุ้ม
๙. นายศักราช ดาวธง
๑๐. นายอาคม โชคบัณฑิต
๑๑. นายธีระพงษ์ มะลัยทิพย์

ครูชานาญการ
ครู
ครู
ครูผู้ช่วย
พนักงานราชการ

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒.๔.๒ หัวหน้ำงำนวิชำกำร ๒ ขอบข่ายงาน
มีหน้าที่ช่วยรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการและหลักสูตรในด้าน ประกอบด้วย
นางมาลี ชนะภู ครูชานาญการพิเศษ
๒.๔.๒.๑ งำนวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ขอบข่ายงาน
๑. ควบคุม ดูแลและดาเนินการวัดและประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่า
ด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาแบบอิงมาตรฐาน
๒. จัดทาแผนปฏิบั ติงานและปฏิทินการปฏิบัติงานของกลุ่มบริการวิช าการและหลักสูตรด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียน
๓. ฝึกอบรม ให้คาแนะนาบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล ตลอดจนการจัดทาเอกสาร
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๔. รวบรวมสิติการสอบผ่านหรือการติด ๐ , ร ,มส และดาเนินการแก้ไขในกรณี ที่นักเรียนมีผลการเรียน
ตกค้าง โดยเฉพาะนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ โดยการเรียนซ้าชั้น หรือการสอบแก้ตัวเป็นกรณีพิเศษ
๕. รวบรวมและดาเนินการจัดทาเอกสาร ปพ. ต่างๆ เพื่อนาเสนอผู้อานวยการสถานศึกษาเพื่ออนุมัติ
๖. จั ด หา/จั ด ซื้ อ โปรแกรมส าเร็ จ รู ป เพื่ อ ด าเนิ น การวั ด และประเมิ น ผลการการเรี ย นการสอนให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพ
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
๑. นางมาลี ชนะภู
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวภัคภัสนันท์ สุพัฒน์ธนปภา ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๓. นายพงษ์สิริ ชาบุตรศรี
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔. นายชุมพล แก้วมณี
ครูชานาญการ
กรรมการ
๕. นางปารัชญ์ เรียกจารัส
ครูชานาญการ
กรรมการ
๖. นางวงเดือน ดลประสิทธิ์
ครูชานาญการ
กรรมการ
๗. นางสาวรุ่งทิวา เจริญศิลป์ ครู
กรรมการ
๘. นายศักราช ดาวธง
ครู
กรรมการ
๙. นางสาวอรอนงค์ กลิ่นศรีสุข ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๑๐. นางสาวสุปราณี โชติมลทิน ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๑๑. นางสาวจริยา ประเสริฐนู ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๑๒. นางสาวพัชรินทร์ ขวามา ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๑๓. นางสาวกันธิชา ปักเคระกะ ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๑๔. นางสาวฐานิตา อู่เจริญ
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๑๕. นางสาวมาลินี เกื้อหนุน ครูชานาญการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๔
๑๖. นายธีระพงษ์ มะลัยทิพย์
๑๗. นายนัฐวุฒิ ยอดพังเทียม

พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒.๔.๒.๒ งำนแนะแนว ขอบข่ายงาน
๑. จัดระบบงานแนะแนว/เตรียมข้อมูลสารสนเทศทั้งระบบสานักงานและระบบเทคโนโลยี
๒. จัดบริการแนะแนวห้อง ๒๑๑ ตลอดเวลาทางาน
๓. จัดการงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
๓.๑ ศึกษาจัดทารายละเอียดของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้กู้ยืม
จัดสรรวงเงินการกู้ยืมที่ได้รับ
๓.๒ จัดทาสัญญาเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และแบบยืนยันวงเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
๔. การจัดหาทุนและตรวจสอบผู้รับทุนการศึกษา
๕. จัดทาประวัติและรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา สรุปเอาไว้เป็นข้อมูล
๖. จัดทาประวัติและรายละเอียดการศึกษาต่อ/การเข้าทางาน ของนักเรียนที่จบการศึกษารายงานต่อโรงเรียน
ทราบ
ประกอบด้วย
๑. นายดามพ์ แก้วกัลยา
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวอุษา อุดมทรัพย์
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓. นางมาลี ชนะภู
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔. นางวรรณภา มัททวีวงศ์
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๕. นางกณิกา นาสูงเนิน
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
๖. นางสาวสุกาญจน์ดา ประเสริฐนู ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๔.๒.๓ งำนทะเบียนและวัดผล ขอบข่ายงาน
๑. ควบคุม ดูแลและดาเนินการวัดและประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่า
ด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาแบบอิงมาตรฐาน
๒. จัดทาแผนปฏิบั ติงานและปฏิทินการปฏิบัติงานของกลุ่มบริการวิช าการและหลักสูตรด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียน
๓. ฝึกอบรม ให้คาแนะนาบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล ตลอดจนการจัดทาเอกสาร
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๔. รวบรวมสิติการสอบผ่านหรือการติด ๐ , ร ,มส และดาเนินการแก้ไขในกรณี ที่นักเรียนมีผลการเรียน
ตกค้าง โดยเฉพาะนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ โดยการเรียนซ้าชั้น หรือการสอบแก้ตัวเป็นกรณีพิเศษ
๕. รวบรวมและดาเนินการจัดทาเอกสาร ปพ. ต่างๆ เพื่อนาเสนอผู้อานวยการสถานศึกษาเพื่ออนุมัติ
๖. จั ด หา/จั ด ซื้ อ โปรแกรมส าเร็ จ รู ป เพื่ อ ด าเนิ น การวั ด และประเมิ น ผลการการเรี ย นการสอนให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพ
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
๑. นางมาลี ชนะภู
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นายศักราช ดาวธง
ครู
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวเอมอร ผามี
ครูชานาญการ
กรรมการ

๑๕
๔. นางสาวจริยา ประเสริฐนู
๕. นางสาวพัชรินทร์ ขวามา
๖. นางสาวกันธิชา ปักเคระกะ
๗. นางสาวฐานิตา อู่เจริญ
๘. นางสาวมาลินี เกื้อหนุน
๙. นายธีระพงษ์ มะลัยทิพย์
๑๐. นายนัฐวุฒิ ยอดพังเทียม

ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูอัตราจ้าง
ครูชานาญการ
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒.๔.๒.๔ งำนสำนักงำนกลุ่มบริหำรวิชำกำรและพัสดุ ขอบข่ายงาน
๑. ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบงานธุ ร การของกลุ่ ม บริ ก ารวิ ช าการและหลั ก สู ต ร รั บ หนั ง สื อ เข้ า จ่ า ยหนั ง สื อ ออก
โดยประสานงานกับธุรการของโรงเรียน เพื่อติดต่อประสานงานภายในและภายนอกโรงเรียน รับ - ส่ง เอกสารของ
กลุ่มบริหารวิชาการ
๒. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารหลักฐาน ระเบียนและแนวปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ
ตามระเบียบงานสารบรรณ
๓. ร่าง พิมพ์ บันทึกข้อความ หนัง สือราชการ การจัดทาเอกสาร แบบขออนุญาตของกลุ่มบริหารวิชาการ
ทั้งหมดรวมทั้งคาสั่งต่างๆ ของกลุ่มบริการวิชาการ เพื่อให้บริการแก่ผู้เกี่ยวข้อง โดยประสานงานกับงานธุรการของ
โรงเรียนในการจัดทา
๔. ประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดทาแผนการปฏิบัติงานประจาปีของ
กลุ่มบริหารวิชาการและจัดทาเอกสารเสนอโรงเรียนตามสายงาน
๕. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนดาเนินการขออนุมัติ จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ตามแผนปฏิบัติการ และโครงสร้าง
ของกลุ่มบริหารวิชาการ
๖. สารวจ ตรวจสอบ ควบคุมดูแล พัสดุประจาปี เพื่อขออนุมัติ ซ่อมบารุง หรือจาหน่ายตามระเบียบงานพัสดุ
๗. ควบคุม ดูแ ล งานการเงิน ของกลุ่ ม บริห ารวิช าการและหลั กสู ตร (เงินนอกงบประมาณที่ กลุ่ มบริห าร
วิชาการ ได้รับการจัดสรรให้) ดูแลการเบิก - จ่ายเงิน จัดทาบัญชีการเงิน และจัดทาทะเบียนควบคุมการจ่ายเงิน
๘. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
๑. นางมาลี ชนะภู
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวเอมอร ผามี
ครูชานาญการ
รองประธานกรรมการ
๓. นายศักราช ดาวธง
ครู
กรรมการ
๔. นางสาวกันธิชา ปักเคระกะ ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๕. นางสาวพัชรินทร์ ขวามา
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๖. นายนัฐวุฒิ ยอดพังเทียม
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๗. นางสาวจริยา ประเสริฐนู
ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
๘. นางสาวฐานิตา อู่เจริญ
ครูอัตราจ้าง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๑๖
๒.๔.๒.๕ งำนเลขำนุกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำรและหลักสูตร ขอบข่ายงาน
๑. ประสานงานตามโครงสร้างของการบริหารกลุ่มบริการวิชาการและหลักสูตร
๒. จัดทาข้อมูล/สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการและหลักสูตร
๓. ดาเนินการตามภารกิจเร่งด่วน/งานนโยบายเร่งด่วนของกลุ่มบริหารวิชาการและหลักสูตร
๔. รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ตรงเวลา
ประกอบด้วย
๑. นางสาวมาลินี เกื้อหนุน
ครูชานาญการ
ประธานกรรมการ
๒. นายศักราช ดาวธง
ครู
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวจริยา ประเสริฐนู
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๔. นางสาวพัชรินทร์ ขวามา
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๕. นางสาวกันธิชา ปักเคระกะ ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๖. นายธีระพงษ์ มะลัยทิพย์
พนักงานราชการ
กรรมการ
๗. นายนัฐวุฒิ ยอดพังเทียม
ครูอัตราจ้าง
กรรมการและเลขานุการ
๘. นางสาวฐานิตา อู่เจริญ
ครูอัตราจ้าง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๔.๓ หัวหน้ำงำนวิชำกำร ๓ นางสุรางค์รัตน์ ป้อมสุวรรณ ครูชานาญการพิเศษ
มีหน้าที่ช่วยรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการและหลักสูตรในด้าน
๒.๔.๓.๑ งำนบริหำรหลักสูตรและจัดกำรเรียนกำรสอน ขอบข่ายงาน
๑. ประสานงานจัดให้มีการวิเคราะห์หลักสูตร เพื่อให้ครูอาจารย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการ
ปรับหลักสูตรไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒. ติดตามและประเมินผลการให้ใช้หลักสูตร สรุปปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อปรับปรุงหลักสูตร
ให้เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน
๓. จัดดาเนินการหรือปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับโรงเรียน
๔. ให้คาแนะนาและช่วยเหลือการผลิตสื่อการเรียนการสอนและควบคุมการใช้หนังสือประกอบการจัดการ
เรียนรู้ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในโรงเรียน
๕. ดาเนินการให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีสื่อการสอนและวัสดุฝึกที่ได้มาตรฐานตรงตามหลักสูตร
๖. กากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้หลักสูตรสถานศึกษา
๗. จัดดาเนินการให้ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๘. จัดตารางเรียนตารางสอนในทุกภาคเรียน
๙. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
๑. นางสุรางค์รัตน์ ป้อมสุวรรณ ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นางปาณิตา อาจวงษ์
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวภัคภัสนันท์ สุพัฒน์ธนปภา ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔. นายพงษ์สิริ ชาบุตรศรี
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๕. นายชุมพล แก้วมณี
ครูชานาญการ
กรรมการ
๖. นางปารัชญ์ เรียกจารัส
ครูชานาญการ
กรรมการ

๑๗
๗. นางสาวสุภาพร ลาภผล
๘. นายวรวุฒิ ชาติศรี
๙. นางสาวปิยธิดา เนื่องชุมพล
๑๐. ว่าที่ ร.ต.สุชาติ คานกคุ้ม
๑๑. นางสาวจริยา ประเสริฐนู

ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครู
ครูผู้ช่วย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒.๔.๓.๒ งำนจัดกำรเรียนกำรสอน/งำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ขอบข่ายงาน
๑. ศึกษา วิเคราะห์ แผนการเรี ย น การจัดรายวิชาการต่างๆ ให้ ส อดคล้องกันความสนใจ ความถนัดของ
นักเรียนและบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้
๒. ศึกษาวิเคราะห์กลุ่มวิชาสาระเพิ่มเติม และจัดนักเรียนเข้าเรียนตามกลุ่มวิชา
๓. ปรับปรุงการจัดแผนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
๔. วางแผนและดาเนินการสอนให้มีการจัดสอนเสริมให้กับนักเรียนตามโอกาสที่เหมาะสม
๕. จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เป็นผู้สอนในโครงการพิเศษต่างๆ
๖. กากับ ติดตาม ให้ครูจัดทาแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญทุกรายวิชาและการปฏิบัติหน้าที่สอนของ
ครูในทุกกลุ่มสาระให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๗. อานวยความสะดวกด้านการจัดการเรียนรู้ จัดบรรยากาศทางวิชาการ ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และ
ติดตามดูแลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพของนักเรียน
ประกอบด้วย
๑. นายดลดารา ลังกาฟ้า
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒. นายขจร ผลภิญโญ
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓. นายปรัชญา สุราสา
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔. นายเรืองเดช สุทธิพล
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๕. นางสาวละมัย มังดินดา
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๖. นายเฉลิมเกียรติ ฦาชา
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๗. นางเย็นใจ วงษ์ศิริ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๘. นางประทุมวรรณ ลานพิบูลย์ ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๙. นายดามพ์ แก้วกัลยา
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๑๐. นายสุขสันติ์ บัวสระ
ครูชานาญการ
กรรมการ
๑๑. ว่าที่ ร.ต.สุระสิทธิ์ สีไชย ครู
กรรมการ
๑๒. นางสุรางค์รัตน์ ป้อมสุวรรณ ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
๑๓. ว่าที่ ร.ต.สุชาติ คานกคุ้ม ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๔.๓.๓ งำนวิจัยทำงกำรศึกษำ ขอบข่ายงาน
๑. ศึกษากรอบการนากระบวนการวิจัยและพัฒนาสู่การพัฒนาการเรียนการสอนและการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
๒. วางกรอบกระบวนการวิจัยและพัฒนาสู่การปฏิบัติในระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้และห้องเรียน
๓. ประสานงาน/นิเทศ/ติดตามให้การดาเนินการวิจัยให้ตรงเป้าหมายตามที่กาหนด
๔. รายงานการวิจัยและพัฒนาทุกภาคเรียน

๑๘
ประกอบด้วย
๑. นางปาณิตา อาจวงษ์
ครูชานาญการพิเศษ
๒. นางขนิษฐา นกแก้ว
ครูชานาญการพิเศษ
๓. นายไพบูลย์ โคตรบ้านแข้
ครูชานาญการพิเศษ
๔. นางสาวสาวิตรี พิมพ์เมืองเก่า ครูชานาญการพิเศษ
๕. นางสาวรพีภานันท์ ชาติหาญ ครูชานาญการพิเศษ
๖. นายกังวาน ชานาญ
ครูชานาญการ
๗. นางปารัชญ์ เรียกจารัส
ครูชานาญการ
๘. นางสาวเบญญาภา ประทุมวิมุต ครูชานาญการ
๙. นายธนชน กุดหอม
ครู
๑๐. นางสาวสุภัทรา แสงภักดี ครูชานาญการ
๑๑. นางสาวสุภาพร ลาภผล ครูชานาญการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒.๔.๓.๔ งำนจัดกำรเรียนกำรสอน/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ขอบข่ายงาน
๑. ศึกษานโยบาย/จุดเน้นและแนวทางปฏิรูปขับเคลื่อนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
๒. วางกรอบการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
๓. ประสานงานการดาเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๔. กากับติดตามการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
๕. สรุปรายงานข้อมูล/สารสนเทศทุกภาคเรียน
ประกอบด้วย
๑. นางธัญญรัตน์ ขวัญประเสริฐ ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒.นางยุพเยาว์ บุญมาก
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้ากิจกรรมผู้บาเพ็ญประโยชน์
๓.นายสมควร ชนะภู
ครูชานาญการพิเศษ
ผู้กากับกลุ่มนักศึกษาวิชาทหาร
๔.นางประไพรัตน์ เจริญทัศน์ ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกลุ่มยุวกาชาด
๕.นายดามพ์ แก้วกัลยา
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว
๖.นายดวงดี โชติสุภาพ
ครูชานาญการ
หัวหน้าผู้กากับกองลูกเสือ
๗.นางสาวธนิตา ถาวรผล
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๘.นายธีระพงษ์ มะลัยทิพย์
พนักงานราชการ
กรรมการ
๙.นางณัฐวัญ หมื่นจิตร
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
๑๐.นางเนตรชนก ทัพซ้าย
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๔.๓.๕ งำนนิเทศเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน ขอบข่ายงาน
๑. สารวจและรวบรวมปัญหาการเรียนการสอนจากครูผู้สอนเพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหา
๒. จัดประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ งาน เพื่อวิเคราะห์ จัดล าดับความสาคัญ ของปัญ หาและความต้องการ
จาเป็นเพื่อจัดโครงการนิเทศภายในโรงเรียน และภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้
๓. งานแผนจัดกิจกรรมนิเทศในรูปแบบต่างๆ เช่นประชุม ปรึกษาหารือ อบรมสัมมนา ประชุมปฏิบัติการ
ประชุมอภิปราย จัดทาเอกสารเผยแพร่ความรู้ เป็นต้น
๔. ให้คาแนะนาและปรึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน

๑๙
๕. ส่งเสริมและแนะนาในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกการสอน รวมทั้ งการจัดทาผลงานทาง
วิชาการ เพื่อความก้าวหน้าของครู และนิเทศการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้นั้น
๖. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อวางแผนการผลิต การใช้และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียน
๗. ออกแบบการใช้ห้องไร้พรมแดนและศูนย์บูรณาการระบบดิจิตอล และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
ประกอบด้วย
๑. นางศิริวรรณ อาจศรี
ผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒. นายดลดารา ลังกาฟ้า
รองผู้อานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
๓. นายเรืองเดช สุทธิพล
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔. นายปรัชญา สุราสา
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๕. นางเย็นใจ วงษ์ศิริ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๖. นายเฉลิมเกียรติ ฦาชา
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๗. นางประทุมวรรณ ลานพิบูลย์ ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๘. นางสาวละมัย มังดินดา
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๙. นายสุขสันติ์ บัวสระ
ครูชานาญการ
กรรมการ
๑๐.ว่าที่ ร.ต.สุระสิทธิ์ สีไชย
ครู
กรรมการ
๑๑. นางสุรางค์รัตน์ ป้อมสุวรรณ ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
๑๒. นายศักราช ดาวธง
ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๔.๓.๖ งำนโครงกำรพิเศษทำงวิชำกำร ขอบข่ายงาน
๑. ประสานงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดค่ายของนักเรียนทุกประเภท
๒. จัดทาโครงการพิเศษพัฒนาทางวิชาการให้กับนักเรียน
๓. ดาเนินการสร้างชื่อเสียงให้มีผลงานทางวิชาการจากนักเรียน
๔. พัฒนาผลการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทุกด้านที่เกิดกับนักเรียนให้สูงสุด
ประกอบด้วย
๑. นายดลดารา ลังกาฟ้า
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒. นางสุรางค์รัตน์ ป้อมสุวรรณ ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓. นายเจริญ ราคาแก้ว
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔. นางสาวธนิตา ถาวรผล
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๕. นางเนตรชนก ทัพซ้าย
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๖. นางกอบแก้ว ฉัตรวิทยกุล ครูชานาญการ
กรรมการ
๗. นางสายสมร เกษมภูมิเจริญพงษ์ ครูชานาญการ
กรรมการ
๘. นางสาวเอมอร ผามี
ครูชานาญการ
กรรมการ
๙. นางสาวสุภาพร ลาภผล
ครูชานาญการ
กรรมการ
๑๐. นางสาวรุ่งทิวา เจริญศิลป์ ครู
กรรมการ
๑๑. ว่าที่ ร.ต.สุระสิทธิ์ สีไชย ครู
กรรมการ
๑๒. นายศักราช ดาวธง
ครู
กรรมการ
๑๓. นายไพโรจน์ เจริญทรัพย์ ครูผู้ช่วย
กรรมการ

๒๐
๑๔. ว่าที่ ร.ต.สุชาติ คานกคุ้ม
๑๕. นางสาวจริยา ประเสริฐนู

ครู
ครูผู้ช่วย

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒.๕ งำนประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจและตัวชี้วัดกลุ่มงำน ขอบข่ายงาน
๑. ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานตามสภาพจริง
๒. ประมวลผลและประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด และเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา ปี ๒๕๖๑
ประกอบด้วย
๑. นายดลดารา ลังกาฟ้า
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒. นายขจร ผลภิญโญ
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓. นางมาลี ชนะภู
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔. นางสุรางค์รัตน์ ป้อมสุวรรณ ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๕. นางสาวมาลินี เกื้อหนุน
ครูชานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
๖. นางสาวจริยา ประเสริฐนู
ครูผู้ช่วย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๔. กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป
๑. คณะกรรมกำรอำนวยกำร ขอบข่ายงาน ประสานนโยบาย กากับดูแล ติดตามและให้คาปรึกษาในการ
บริหารกลุ่มบริหารงานทั่วไป สาหรับคณะกรรมการดาเนินงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
ประกอบด้วย
๑. นางศิริวรรณ อาจศรี
ผู้อานวยการโรงเรียนภูเขียว
ประธานกรรมการ
๒. นายดลดารา ลังกาฟ้า
รองผู้อานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
๓. นายหัฐพงษ์ ชาติไทย
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๔. นางสุวารี เบคเคอร์
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๕. ว่าที่ พ.ต.เทพฤทธิ์ สารฤทธิ์
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ
๖. นายสุขสันต์ สมมะโน
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒. คณะกรรมกำรดำเนินงำน ขอบข่ายงาน
๑. ดาเนินงานตามขอบข่ายหน้าที่ที่รับผิดชอบภายใต้โครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนภูเขียว
ให้ดาเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาและ
ตามนโยบายของผู้อานวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานของกลุ่มบริหารทั่วไป
๒. บริหารจัดการกลุ่มบริหารทั่วไป มีขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบงานต่าง ๆ โดยแบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ
๒.๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป ๑
๒.๒ ฝ่ายบริหารทั่วไป ๒
๒.๓ งานสานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
๓. บริหารจัดการกลุ่มบริหารทั่วไป ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประชุม ปรึกษาหารือ วางแผน
ประสานงาน โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการกลุ่มบริหารทั่วไป

๒๑
๔. วางแผน กาหนดแนวปฏิบัติ ควบคุม กากับ นิเทศ ติดตามและประเมินผล ในกลุ่ มงานบริหารทั่วไป ให้
ดาเนินไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เป็นระบบตามระเบียบของทางราชการ และตามแผนงาน/โครงการ
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
ว่าที่ พ.ต.เทพฤทธิ์ สารฤทธิ์รอง ผู้อานวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป
๒.๑ คณะกรรมกำรบริหำรกลุ่มบริหำรทั่วไป ขอบข่ายงาน
๑. วางแผนการบริหารจัดการ ประชุมปรึกษาหารือ และ ดาเนินการประสานงานกับบุคลากรทุกภาค
ส่วนให้คาแนะนา วางแผนการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารทั่วไป ควบคุมดูแล กากับติดตาม การดาเนินงาน
ต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารทั่วไปให้ เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์การดาเนินงาน และพัฒ นาการ
ดาเนินงานด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.

ว่าที่ พ.ต.เทพฤทธิ์ สารฤทธิ์
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
นายสิงห์ทอง ประทุมชาติ
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
นางเทพา พรมทอง
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
นางสุภานี สุทธิพล
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
นางเสาวภา ทิพย์รักษ์
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
นายดิลก เมธา มานะศิลป์
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
นางหัฏฐณิษา ถือโชค
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
นางประทุมวรรณ ลานพิบูลย์
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
นางปิยธิดา สารฤทธิ์
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
นายเฉลิมเกียรติ ฦาชา
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
นางสาวละมัย มังดินดา
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
นางสาวรพีภานันท์ ชาติหาญ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
นางสาวภัคภัสนันท์ สุพัฒน์ธนปภา ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
นายคชาทัช สุพิธาธนิน
ครู
กรรมการ
นายวิโรจน์ โนนหนองไฮ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
นางสาววริสรา ปลายชัยภูมิ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
นายสุขสันต์ สมมะโน
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
นายวรพล มาลาวรรณ
ครูผู้ช่วย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๑.๑ ฝ่ำยบริหำรทั่วไป ๑ ขอบข่ายงาน
๑. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
๒. บริหารจัดการกลุ่มบริหารทั่วไป ๑ มีขอบข่ายความรับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ โดยแบ่งเป็น

๑๐ งานดังนี้
๒.๑ งานอาคารสถานที่และงานสาธารณูปโภค
๒.๒ งานลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว

๒๒
๒.๓ งานยานพาหนะ
๒.๔ งานสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์
๒.๕ งานรักษาความปลอดภัย
๒.๖ งานพัฒนาบุคลากรในกลุ่มงาน
๒.๗ งานโภชนาการ
๒.๘ งานโรงผลิตน้าดื่ม
๒.๙ งานติดตามและประเมินผลกลุ่มงาน
๒.๑๐ งานเลขานุการกลุ่มบริหารทั่วไป
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
นายสุขสันต์ สมมะโน

ครูชานาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ๑

๒.๑.๑.๑ คณะกรรมกำรงำนอำคำรสถำนที่และงำนสำธำรณูปโภค ขอบข่ายงาน
๑. วางแผนพัฒนาและดาเนินการงานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค ให้เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพอยู่ในสภาพพร้อมใช้และมีความปลอดภัย
๒. วางแผน ประสานงานและดาเนินการ กาจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลต่างๆ ในโรงเรียน
๓. วางระเบี ยบ กาหนดแนวปฏิบัติ และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ของ
ลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราวต่อโรงเรียนอย่างน้อย ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๔. จั ด แบ่ งงาน ก าหนดหน้ าที่ ความรับ ผิ ด ชอบ มอบหมายงานประจาและงานพิ เศษแก่
ลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว
๕. สารวจและตรวจสอบสภาพอาคารเรียนและอาคารประกอบให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่าง
เหมาะสม รวมทั้งติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมบารุง วัสดุ - ครุภัณฑ์ ของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติและไม่ก่อให้เกิด
อันตราย
๖. ประสานงานเพื่อการพัฒ นา ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพปลอดภัย
และพร้อมใช้
๗. พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภคทุกประเภทในโรงเรียน เช่น น้าดื่ม น้าใช้ ไฟฟ้า ประปา
โทรศัพท์ และระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งภายในและภายนอก
๘. จัดให้มีจุดบริการน้าดื่ม และน้าใช้ให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนอย่างเพียงพอ
๙. ตรวจสอบคุณ ภาพของน้าดื่ม น้าใช้ ให้ มีคุณภาพและปลอดภัยส าหรับการอุปโภคและ
บริโภค
๑๐. ควบคุม กากับดูแล และกาหนดมาตรการต่าง ๆ ในการใช้น้าประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์
๑๑. รายงานการดาเนินงานด้านอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค ต่อทางโรงเรียนภาคเรียน
ละ ๑ ครั้ง
๑๒. ควบคุม กากับ ดูแลและติดตามการปฏิบัติงานอาคารสถานที่ และสาธารณูปโภคของ
ลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราวให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ เกิดผลดีแก่ทางราชการ

๒๓
๑๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
๑. นายสุขสันต์ สมมะโน
๒. นายสิงห์ทอง ประทุมชาติ
๓. นายสุทธิศักดิ์ ขวัญศักดิ์
๔. นางสาวละมัย มังดินดา
๕. นายสมเกียรติ กองศรี
๖. นายดวงดี โชติสุภาพ
๗. นายอาคม โชคบัณฑิต
๘. นางสาววริสรา ปลายชัยภูมิ
๙. นายทวิรักษ์ เถื่อนพาชิน
๑๐. นายดุสิต ทองวรรณ
๑๑. นายวรพล มาลาวรรณ
๑๒. นายสิงหา อ่อนทา

ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
ครูผู้ช่วย
ครูอัตราจ้าง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒.๑.๑.๒ คณะกรรมกำรงำนลูกจ้ำงประจำและลูกจ้ำงชั่วครำว ขอบข่ายงาน
๑. ประชุม วางแผนและดาเนินงานจัดระเบียบการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว
ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
๒. จัดวางระเบียบ แนวปฏิบัติในการดาเนินงานของลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว
๓. จัดการศึกษา อบรม พัฒนาและปรับปรุง วิธีการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว
ให้ มีค วามรู้ ความสามารถและมีค วามช านาญงานตามกรอบงานและความสามารถพิ เศษอื่ น ๆ ที่ จาเป็ น ต่อการ
ปฏิบัติงาน
๔. นิเทศ กากับติดตามควบคุมการทางาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจาและ
ลูกจ้างชั่วคราว
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
๑. นายสุขสันต์ สมมะโน
๒. นายสิงห์ทอง ประทุมชาติ
๓. นายเอนก สีหาแสน
๔. นายสมเกียรติ กองศรี
๕. นายทวิรักษ์ เถื่อนพาชิน
๖. นายสิงหา อ่อนทา
๗. นายวรพล มาลาวรรณ
๘. นายสุระชัย พรภูเขียว

ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง
ครูผู้ช่วย
ครูอัตราจ้าง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒๔
๒.๑.๑.๓ คณะกรรมกำรงำนยำนพำหนะ ขอบข่ายงาน
๑. วางแผนและดาเนินงานยานพาหนะของโรงเรียนให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
๒. จัดให้บริการยานพาหนะแก่บุคลากรในโรงเรียน อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
๓. จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับยานพาหนะ การขอใช้ การบารุงรักษา
๔. ดูแลรักษา และจัดซ่อมบารุงยานพาหนะของโรงเรียน ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่าง
ปกติ
๕. กากับ ควบคุม ดูแลและสั่งการพนักงานขับรถที่โรงเรียนแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไป
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
๑. นายสุทธิศักดิ์ ขวัญศักดิ์
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นายอาคม โชคบัณฑิต
ครูผู้ช่วย
รองประธานกรรมการ
๓. นายประมวล แผลงสูงเนิน
หัวหน้ายานยนต์
กรรมการ
๔. นายสุวิทย์ พรหมเมตตา
พนักงานขับรถ
กรรมการ
๕. นายสุมิตร รังกลาง
ลูกจ้างชั่วคราว
กรรมการ
๖. นางสาววริสรา ปลายชัยภูมิ
ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
๗. นายสุระชัย พรภูเขียว
ครูอัตราจ้าง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๑.๑.๔ คณะกรรมกำรงำนสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ขอบข่ายงาน
๑. วางแผนและด าเนิ น การจั ด สภาพบรรยากาศและสิ่ งแวดล้ อ มในบริเวณโรงเรีย นให้ มี
บรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ มีความร่มรื่นและสวยงาม
๒. ประสานกั บ งานลู ก จ้ างประจ าและลู ก จ้ า งชั่ ว คราวในการพั ฒ นาและปรับ ปรุงสภาพ
สวนหย่อมให้สวยงาม บารุงดูแลรักษาต้นไม้ และปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มเติมทุกปีการศึกษา
๓. ดาเนินการวางแผน ประสานงานกับกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชุมชนและหน่วยงาน
ภายนอกในการปลูกต้นไม้ในวันสาคัญ ตามนโยบายของโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาหรือนโยบายของรัฐบาล
๔. ควบคุม กากับดูแล และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างประจาหรือลูกจ้างชั่วคราวใน
การทางานพัฒนาบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ในโรงเรียน
๕. สรุปรายงานการดาเนินงานพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
๑. นางสาวละมัย มังดินดา
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นายสุขสันต์ สมมะโน
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓. นางอุษา อุดมทรัพย์
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔. นางสาววริสรา ปลายชัยภูมิ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๕. นายทวิรักษ์ เถื่อนพาชิน
พนักงานราชการ
กรรมการ
๖. นายดุสิต ทองวรรณ
พนักงานราชการ
กรรมการ
๗. นายสิงหา อ่อนทา
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๘. นายสุทธิศักดิ์ ขวัญศักดิ์
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ

๒๕
๙. นายสุระชัย พรภูเขียว
๑๐. นายสุรสิทธิ์ ขยายดี

ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒.๑.๒.๕ คณะกรรมกำรงำนรักษำควำมปลอดภัย ขอบข่ายงาน
๑. ประชุม วิเคราะห์ วางแผน และดาเนินการงานรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนให้เป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ
๒. วางแผนรักษาความปลอดภั ย และจัดท าระเบี ยบ แนวปฏิ บัติเกี่ยวกับงานรักษาความ
ปลอดภัย
การปฏิบัติหน้าที่ของยามรักษาการณ์ เวรกลางคืนและเวรวันหยุดราชการ
๓. จั ด ท าคาสั่ งยามรั กษาการณ์ เวรกลางคืน และเวรวัน หยุด ราชการ รวมทั้ งนิ เทศ กากั บ
ติดตามให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างเคร่งครัดตามระเบียบของทางราชการ
๔. สรุปและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการณ์ เวรกลางคืนและเวรวันหยุดราชการ
เป็นระยะ
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
๑. นายสิงห์ทอง ประทุมชาติ
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นายสุขสันต์ สมมะโน
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓. นายวิโรจน์ โนนหนองไฮ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๔. นายทวิรักษ์ เถื่อนพาชิน
พนักงานราชการ
กรรมการ
๕. นายสิงหา อ่อนทา
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๖. นายวรพล มาลาวรรณ
ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
๗. นายสุระชัย พรภูเขียว
ครูอัตราจ้าง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๑.๑.๖ คณะกรรมกำรงำนพัฒนำบุคลำกรในกลุ่มงำน ขอบข่ายงาน
๑. ประชุม วางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในกลุ่มงาน
๒. จั ดการศึกษาอบรม ประชุม สั มมนา การจัดการเรียนรู้ หรือการศึกษานอกสถานที่
ให้กับบุคลากรในกลุ่มงาน
๓. สรุปและประเมินผลการดาเนินงาน ปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
๑. นางสาวรพีภานันท์ ชาติหาญ
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นางอุษา อุดมทรัพย์
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓. นางวงเดือน ดลประสิทธิ์
ครูชานาญการ
กรรมการ
๔. นางสาวรุ่งทิวา เจริญศิลป์
ครู
กรรมการ
๕. นางสาววริสรา ปลายชัยภูมิ
ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
๖. นายวรพล มาลาวรรณ
ครูผู้ช่วย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒๖
๒.๑.๑.๗ คณะกรรมกำรงำนโภชนำกำร ขอบข่ายงาน
๑. กาหนดระเบียบและแนวปฏิบัติของโรงอาหาร โรงเรียนภูเขียวให้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน
๒. ควบคุม กากับ ดูแล และติดตามการจาหน่ายอาหารของร้านค้าให้เป็นไปตามระเบียบ
และแนวปฏิบัติของโรงอาหาร
๓. ควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ล การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องลู ก จ้ า งชั่ ว คราวของโรงอาหารให้ มี
ประสิทธิภาพ
๔. ส่งเสริมให้นักเรียนใช้บริการโรงอาหารอย่างมีระเบียบวินัย
๕. จัดทาบัญชีรายรับ – รายจ่ายของโรงอาหารให้เป็นปัจจุบัน
๖. จัดนาส่งรายได้ให้กับทางโรงเรียนทุกสัปดาห์ที่เปิดทาการเรียนการสอน
๗. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานต่อโรงเรียนอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
๘. พัฒนาปรับปรุงโรงอาหารให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความสะดวก สะอาดถูกสุขอนามัย
๙. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
๑. นางสาวภัคภัสนันท์ สุพัฒน์ธนปภา ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นายคชาทัช สุขพิธาธนิน
ครู
รองประธานกรรมการ
๓. นางเย็นใจ วงษ์ศิริ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔. นายวิโรจน์ โนนหนองไฮ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๕. นางสาวรุ่งทิวา เจริญศิลป์
ครู
กรรมการและเลขานุการ
๖. นางจิรัฐติกาล อนันตสุข
ครูอัตราจ้าง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๗. นางสาวพิมพ์วดี หาญดี
ครูอัตราจ้าง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๑.๑.๘ คณะกรรมกำรงำนโรงผลิตน้ำดื่ม ขอบข่ายงาน
๑. วางแผนและดาเนินการจัดการงานโรงผลิตน้าดื่มเพื่อผลิตน้าดื่มให้เพียงพอกับความ
ต้องการสาหรับคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน และจัดจาหน่ายให้กับนักเรียนในราคาถูกกว่าท้องตลาด
๒. พัฒนาและปรับปรุงโรงผลิตน้าดื่ม ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
๓. จัดให้บริการน้าดื่มสาหรับบุคลากรในโรงเรียนอย่างเพียงพอ
๔. ตรวจสอบคุณภาพน้าที่ผลิต เพื่อบริการให้มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัยส าหรับ
ผู้บริโภค
๕. ควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านของลู ก จ้ า งชั่ ว คราวของโรงผลิ ต น้ าดื่ ม ให้ มี
ประสิทธิภาพ
๖. จัดทาบัญชีรายรับ – รายจ่ายของโรงกรองผลิตน้าดื่ม ให้เป็นปัจจุบัน
๗. จัดนาส่งรายได้ให้กับทางโรงเรียนทุกสัปดาห์ที่เปิดทาการเรียนการสอน
๘. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานต่อโรงเรียนอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
๙. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
๑. นางเย็นใจ วงษ์ศิริ
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นายวรพล มาลาวรรณ
ครูผู้ช่วย
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวนิตยา วรพงศาทิตย์
ครูชานาญการ
กรรมการ

๒๗
๔. นายสิงหา อ่อนทา
๕. นางประไพพิศ เตียตระกูลวิวัฒน์
๖. นายสุระชัย พรภูเขียว

ครูอัตราจ้าง
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒.๑.๑.๙ คณะกรรมกำรงำนติดตำมและประเมินผลกลุ่มงำน ขอบข่ายงาน
๑. จัดทาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารทั่วไป
๒. ประเมินผลการปฏิบัติกลุ่มบริหารทั่วไป โดยจัดให้มีการประเมินผลในระดับหน่วยงาน
ย่อยภายในโรงเรียน ในรูปแบบของคณะกรรมการ
๓. วิเคราะห์ผลการประเมินผลงานของกลุ่มบริหารทั่วไป และนาผลการวิเคราะห์ไปใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนา การดาเนินงานของกลุ่มบริหารทั่วไปตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน
๔. สรุปผลการปฏิบัติงาน เมื่อสิ้นภาคเรียน
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
๑. ว่าที่ พ.ต.เทพฤทธิ์ สารฤทธิ์
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒. นายสุขสันต์ สมมะโน
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓. นายวรพล มาลาวรรณ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๔. นางสาววริสรา ปลายชัยภูมิ
ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
๕. นายสุระชัย พรภูเขียว
ครูอัตราจ้าง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๑.๑.๑๐คณะกรรมกำรงำนงำนเลขำนุกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป ขอบข่ายงาน
๑. วางแผน ดาเนิ น การ การประสานงานกับส่ วนต่าง ๆ ให้ เป็นไปด้วยความเรีย บร้อย
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
๒. ควบคุม ลงทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ และให้บริการด้านต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารทั่วไป
๓. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรและบุคคล
ทั่วไป
๔. กาหนดแผนภูมิการจัดองค์กร จัดทาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี และเก็บรวบรวม
สถิติที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารทั่วไป
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
๑. นายสุขสันต์ สมมะโน
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นายวิโรจน์ โนนหนองไฮ
ครูผู้ช่วย
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาววริสรา ปลายชัยภูมิ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๔. นายทวิรักษ์ เถื่อนพาชิน
พนักงานราชการ
กรรมการ
๕. นายสิงหา อ่อนทา
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๖. นายวรพล มาลาวรรณ
ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
๗. นายสุระชัย พรภูเขียว
ครูอัตราจ้าง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒๘
๒.๑.๒ ฝ่ำยบริหำรทั่วไป ๒ ขอบข่ายงาน
๑. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
๒. บริหารจัดการกลุ่มบริหารทั่วไป ๒ มีขอบข่ายความรับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ โดยแบ่งเป็น
๑๐ งานดังนี้
๒.๑ งานอนามัยโรงเรียน
๒.๒ งานประกันอุบัติเหตุ
๒.๓ งานสนามกีฬา
๒.๔ งานประชาสัมพันธ์
๒.๕ งานร้านสวัสดิการและธนาคารโรงเรียน
๒.๖ งานโยธวาทิตและดนตรี
๒.๗ งานปฏิคม
๒.๘ งานประสานงานกับชุมชนและส่วนราชการ
๒.๙ งานศูนย์สื่อ ภาพและเสียง
๒.๑๐ งานห้องสมุด
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
นายสิงห์ทอง ประทุมชาติ ครูชานาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ๒

๒.๑.๒.๑ คณะกรรมกำรงำนอนำมัยโรงเรียน ขอบข่ายงาน
๑. วางแผนพัฒนาและดาเนินการงานพยาบาลของโรงเรียน ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
อยู่ในสภาพพร้อมใช้และมีความปลอดภัย
๒. วางแผนการจัดบริการด้านสุขภาพอนามัย กาหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
บริการด้านสุขภาพอนามัย จัดทาคู่มือการใช้บริการเผยแพร่ให้ครูและนักเรียนทราบ
๓. จั ด ให้ มี ส ถานที่ ส าหรับ การพยาบาลเบื้ อ งต้ น สถานที่ พั ก สาหรับ ผู้ ป่ ว ย จั ด หายาและ
เวชภัณฑ์
เพื่อการปฐมพยาบาลจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์รักษาพยาบาลให้พร้อมเพรียงตลอดเวลา
๔. ให้การปฐมพยาบาลแก่ครู และนักเรียนที่มาใช้บริการ ประสานงานกับโรงพยาบาล ใน
กรณีที่มีผู้ป่วยหนัก พร้อมประสานพาหนะสาหรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาล
๕. รวบรวมข้ อ มู ล ด้ านสุ ข ภาพอนามั ย ของนั ก เรีย นและบุ ค ลากร จั ด ท าทะเบี ย นสุ ข ภาพ
ประสานงานกับโรงพยาบาล เพื่อตรวจสุขภาพ และให้ความรู้ด้านสุขอนามัยแก่นักเรียนและบุคลากร
๖. จั ด นิ ท รรศการให้ ความรู้แ ก่นั ก เรีย นและบุ ค ลากรในเรื่อ งสุ ข ภาพอนามั ย การป้ องกั น
โรคติดต่อ
การป้องกันยาเสพติดให้โทษ การป้องกันโรคเอดส์และสิ่งที่เป็นประโยชน์ด้านอื่นๆ
๗. รวบรวมข้อมูลด้านการใช้บริการสุขภาพอนามัยเสนอต่อทางโรงเรียน
๘. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
๑. นางปิยธิดา สารฤทธิ์
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นางอรทัย ขวัญศักดิ์
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓. นางนัยนา ศรีถาวร
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔. ว่าที่ร.ต.หญิงจิราภรณ์ เกียนแก้ง ครู
กรรมการ

๒๙
๕.
๖.
๗.
๘.

นายธนชน กุดหอม
นางสาววริศรา ปลายชัยภูมิ
นายสุระชัย พรภูเขียว
นางสาวสุภาพร เพชรล้า

ครู
ครูผู้ช่วย
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒.๑.๒.๒ คณะกรรมกำรงำนประกันอุบัติเหตุ ขอบข่ายงาน
๑. วางแผนและดาเนินงานเกี่ยวกับการประกันอุบัติเหตุนักเรียน และสวัสดิการของนักเรียน
ด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการและกรรมการของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกัน
อุบัติเหตุของสถานศึกษา
๓. ประสานงานกับตัวแทนบริษัทประกันภัย ในการดาเนินงานประกันอุบัติเหตุนักเรียน
๔. จัดกิจกรรมรณรงค์ และป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน
๕. ดูแลจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเมื่อมีการบาดเจ็บ หรือ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เช่นการเบิกค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยต่างๆจากบริษัทประกัน และการจัดทาหลักฐานใน
การขอใช้เงินสวัสดิการ
๖. สรุปรายงานการดาเนินงานสวัสดิการ และประกันอุบัติเหตุของนักเรียน ภาคเรียนละ ๑
ครั้ง
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
๑. นางเทพา พรมทอง
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นางจุรีรัตน์ ระจินดา
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓. นางศรีอุบล พรประไพ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔. นายสะอาด พรประไพ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๕. นางอัญชุลี ตาลต้น
ครูชานาญการ
กรรมการ
๖. นางณัฐวัญ หมื่นจิตร
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
๗. นายสุระชัย พรภูเขียว
ครูอัตราจ้าง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๑.๒.๓ คณะกรรมกำรงำนสนำมกีฬำ ขอบข่ายงาน
๑. ประชุม วางแผน และ ดาเนินการเพื่อให้การบริหารจัดการสนามกีฬาและอาคารฝึกกีฬา
(ยิมเนเซี่ยม) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชน พ่อค้า ประชาชน และบุคคลทั่วไปในชุมชน รู้จักใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการออกกาลังกายด้วยการเล่นกีฬาต่าง ๆ ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตที่
ปลอดอบายมุขและ
สิ่งเสพติดให้โทษ
๓. จั ดทาระเบี ย บ แนวปฏิบั ติ กฎ กติกามารยาท ในการใช้ส นามกีฬ าและอาคารฝึ กกีฬ า
(ยิมเนเซี่ยม)
๔. พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม ดูแล รักษาความสะอาดสนามกีฬาและอาคารฝึกกีฬา (ยิมเน
เซี่ยม)
ให้สามารถใช้การได้ดีอยู่เสมอ

๓๐
๕. ก าหนดค่ าธรรมเนี ยมในการใช้ บ ริก าร และวิธีก ารต่ าง ๆ ในการให้ บ ริก ารแก่ ส มาชิ ก
จัดเก็บรายได้ จัดทาบัญชีรายรับ - รายจ่าย จัดทารายงาน การบริหารจัดการ และจัดส่งรายได้แก่สถานศึกษาต่อไป
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
๑. นายเฉลิมเกียรติ ฦๅชา
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นายเอนก สีหาแสน
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓. นางเสาวลักษณ์ ป้องปาน
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔. นางสาวฉวีวรรณ แดนละลม
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๕. นายชุมพล แก้วมณี
ครูชานาญการ
กรรมการ
๖. นายปกาศิต คมคาย
ครูชานาญการ
กรรมการ
๗. นายธนชน กุดหอม
ครู
กรรมการและเลขานุการ
๘. ว่าที่ ร.ต.หญิงจิราภรณ์ เกียนแก้ว ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๙. นายอริยะ ขวัญทรง
อัตราจ้าง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๑.๒.๔ คณะกรรมกำรงำนประชำสัมพันธ์ ขอบข่ายงาน
๑. วางแผน และด าเนิ น งาน งานประชาสั มพั น ธ์ให้ มี คุณ ภาพและประสิ ท ธิภ าพ รวมทั้ ง
ควบคุม กากับ ติดตาม และนิเทศงานเทคโนโลยีสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
๒.ให้บริการเสียงตามสายภายในโรงเรียนและดาเนินงานประชาสัมพันธ์ทางการศึกษาของ
สถานศึกษา
๓. ประกาศและประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นทั้ง
ภายใน และภายนอกโรงเรียนให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบ
๔.กาหนดวัตถุป ระสงค์ของการสร้างความสั มพันธ์กับชุมชน โดยให้ ส อดคล้องกับนโยบาย
ของโรงเรียน
๕. จัดเก็บหลักฐานข้อมูลบุคคลสาคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน อาทิเช่น ผู้ปกครองศิษย์
เก่าผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อนาความรู้ ความสามารถของบุคคลเหล่านี้มาพัฒนาโรงเรียนต่อไป
๖. เก็บรวบรวมข่าวสารของโรงเรียนที่เผยแพร่ทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ไว้เป็นหลั กฐาน รวมทั้ง
ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในโรงเรียน เพื่อนาข้อมูลที่เกี่ยวกับกิจกรรมมาใช้ในการประชาสัมพันธ์
๗. ให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ผู้เยี่ยมชม และผู้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
ของโรงเรียน
๘. จัดให้ มีการบริการรับ - ส่งจดหมาย สิ่งพิมพ์แก่ครูและบุคลากรของโรงเรียน
๙. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
๑. นางหัฏฐณิษา ถือโชค
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นายธงชัย เพชรภักดี
ครูชานาญการ
รองประธานกรรมการ
๓. นายสมควร ชนะภู
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔. นางสมสกุล ลังกาฟ้า
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๕. นายราชู เจริญเกียรติ
ครูชานาญการ
กรรมการ
๖. นางสายสมร เกษมภูมิเจริญพงษ์
ครูชานาญการ
กรรมการ

๓๑
๗. นางสาวจุฑามาศ เจริญศิริ
๘. นางสาวบังอร อินสาราญ
๙. นางสาวจริยา ประเสริฐนู

ครู
ครู
ครูผู้ช่วย

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒.๑.๒.๕ คณะกรรมกำรงำนสวัสดิกำรร้ำนค้ำโรงเรียนภูเขียว ขอบข่ายงาน
๑. เสนอขอแต่งตั้งเจ้ าหน้าที่ งานสวัส ดิ การร้านค้า โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ
ดาเนินงาน และกาหนดหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตามความจาเป็นของสวัสดิการร้านค้า
๒. วางระเบียบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการดาเนินงาน และผู้อานวยการ พร้อมทั้งกากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ
๓. จั ดการทั่ว ไป ทั้ งจั ดทาบัญ ชี รายรับรายจ่าย และดาเนินการด้านอื่น ๆ ให้ เป็ นไปตาม
ระเบียบ อย่างเคร่งครัด ให้เป็นไปตามระเบียบของการจัดตั้งสวัสดิการร้านค้า
๔. รายงานผลการดาเนินการต่อโรงเรียนเป็นประจาสม่าเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
๑. นางเสาวภา ทิพย์รักษ์
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นางชุติมา สุราสา
ครูชานาญการ
รองประธานกรรมการ
๓. นางสายฝน เจริญสมบัติ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔. นางกอบแก้ว ฉัตรวิทยกุล
ครูชานาญการ
กรรมการ
๕. นางสุกัญญา หงอกภิลัย
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
๒.๑.๒.๖ คณะกรรมกำรงำนวงโยธวำทิตและดนตรี
๒.๑.๒.๖.๑ คณะกรรมกำรงำนวงโยธวำทิตและดนตรีสำกล ขอบข่ายงาน
๑. วางแผนการพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงาน วงโยธวาทิตและดนตรีสากลโรงเรียนภูเขียว
๒. ดาเนินการสอน ฝึกซ้อม และควบคุมดูแลนักเรียนวงโยธวาทิต และดนตรีสากลโรงเรียน
ภูเขียว
๓. ให้ บ ริ ก ารวงโยธวาทิ ต และดนตรี ส ากลในกิ จ กรรมพิ ธี ห น้ า เสาธงและกิ จ กรรมต่ างๆ
ของโรงเรียน
๔. ให้ บ ริ ก ารวงโยธวาทิ ต และดนตรี ส ากลในงานเทศกาลส าคั ญ และงานพิ ธี ก ารต่ า งๆ
ของชุมชนที่ขอความอนุเคราะห์ ตามความเหมาะสม
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
๑. นายดิลก เมธา มานะศิลป์
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นายฉัตรชัย จันทร์ดี
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓. นางณัฐวัญ หมื่นจิตร
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔. นายมนตรี กุลหนองแดง
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๕. นายปรัชญา สุราสา
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๖. นางบุษยา สุทธิโพธิ์
ครูชานาญการ
กรรมการและเลขานุการ

๓๒
๒.๑.๒.๖.๒ คณะกรรมกำรงำนดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมืองและนำฏศิลป์ ขอบข่ายงาน
๑. วางแผนการพั ฒ นาปรั บ ปรุ งการด าเนิ น งานดนตรี ไทย ดนตรีพื้ น เมื อ งและนาฏศิ ล ป์
โรงเรียนภูเขียว
๒. ดาเนินการสอน ฝึกซ้อม และควบคุมดูแลนักเรียนดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมืองและนาฏศิลป์
๓. ให้บริการดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมืองและนาฏศิลป์ในงานกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
๔. ให้บริการดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมืองและนาฏศิลป์ในงานเทศกาลสาคัญ และงานพิธีการ
ต่าง ๆ ของชุมชนที่ขอความอนุเคราะห์ตามความเหมาะสม
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
๑. นายสุทธิศักดิ์ ขวัญศักดิ์
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นายจิรกานต์ คาโมง
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาววิภาวี คะชะเนตร
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๔. นางปารัชญ์ เรียกจารัส
ครูชานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
๒.๑.๒.๗ คณะกรรมกำรงำนปฏิคมโรงเรียนภูเขียว ขอบข่ายงาน
๑. วางแผนการดาเนินงานปฏิคมโรงเรียนภูเขียวให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
๒. จัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา และเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในงานปฏิคมให้ครบถ้วนสมบูรณ์
๓. ประมาณการค่ าใช้ จ่ ายในการต้อ นรับ จัด เลี้ ย งในการด าเนิ น การต่ าง ๆ ของโรงเรีย น
ในรอบปี ๒๕๖๑
๔. ดูแล กากับ ติดตาม การเก็บรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ของงานปฏิคมโรงเรียน
๕. ประสานงานกับกลุ่มงานต่าง ๆ ในโรงเรียนในการต้อนรับจัดเลี้ยงของโรงเรียน
๖. ด าเนิ น การจั ด เครื่ อ งดื่ ม /น้ าดื่ ม /อาหารว่ า ง ให้ กั บ คณะครู ในการจั ด ประชุ ม สามั ญ
ประจาเดือน
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

นางประทุมวรรณ ลานพิบูลย์
นางเกต ชูสุข
นางอุษา อุดมทรัพย์
นางเดือนฉาย เหล่าเสนา
นางศรัญญา ถาวรหมื่น
นางสาวภัคภัสนันท์ สุพัฒน์ธนปภา
นางสาวชูถิ่น กุดกังวล
นางกาญจนา อายะวรรณา
นางเกวดี เกิดมงคล
นางสาวลภัสรดา วรรณพงษ์
นางสมฤทัย ปะวะภูทะ

ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๓๓
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.

นางบุญเรือน ดักลิช
นางสาวสุภาพร ลาภผล
นางสาวรุ่งทิวา เจริญศิลป์
นายณตฤนปภัสร์ วรทรัพย์กางการ
นายคชาทัช สุพิธาธนิน
นายวิโรจน์ โนนหนองไฮ

ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครู
ครูอัตราจ้าง
ครู
ครูผู้ช่วย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขาการ

๒.๑.๒.๘ คณะกรรมกำรประสำนงำนกับชุมชนและส่วนรำชกำร ขอบข่ายงาน
๑. วิเคราะห์ วางแผน และดาเนินการงานสัมพันธ์ชุมชนและส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ จุดหมาย นโยบายและเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน
๒. วางแผนร่วมกับฝ่ายบริหาร เพื่อการประสานความร่วมมือกับ ชุมชนและส่วนราชการ ใน
การจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี รวมทั้งประสานความร่วมมือกับชุมชนและส่วนราชการในด้านต่าง ๆ
๓. จัดทาข้อมูลสารสนเทศและแฟ้มงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตาม และประเมินผลการ
ดาเนินงาน และ นาผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนเพื่อปรับปรุง พัฒนาการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๔. สรุปผลการดาเนินงานและรายงานตามขั้นตอนต่อผู้อานวยการโรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
๑. นายสิงห์ทอง ประทุมชาติ
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นายสุทธิศักดิ์ ขวัญศักดิ์
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓. นายถาวร ขึมภูเขียว
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔. นางสาววริสรา ปลายชัยภูมิ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๕. นายสิงหา อ่อนทา
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๖. นางสาวรพีภานันท์ ชาติหาญ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
๗. นายสุระชัย พรภูเขียว
ครูอัตราจ้าง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๑.๑.๙ คณะกรรมกำรงำนศูนย์สื่อ ภำพและเสียง ขอบข่ายงาน
๑. ประชุม วางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการระบบสื่อ ภาพและเสียงของโรงเรียน
๒. จัดรวบรวมข้อมูลสื่อกลาง (ภาพและเสียง) ของกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน และประสาน
กับหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลภาพและเสียง ที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
๓. จั ดทาสื่ อ น าเสนอภาพและเสี ยงประเภทต่าง ๆ ตามที่ โรงเรียน หรือคณะครูขอความ
อนุเคราะห์
๔. ให้บริการสื่อกลางประเภทภาพและเสียงตามที่ได้รับการร้องขอ
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
๑. นายดิลก เมธา มานะศิลป์
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นายชัชวาลย์ กาจหาญ
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓. นายธีระพงษ์ มะลัยทิพย์
พนักงานราชการ
กรรมการ

๓๔
๔. นายสุระชัย พรภูเขียว
๕. นายวรวุฒิ ชาติศรี
๖. นางสาวพัชรินทร์ ขวามา

ครูอัตราจ้าง
ครูชานาญการ
ครูผู้ช่วย

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒.๑.๒.๑๐ คณะกรรมกำรงำนห้องสมุด ขอบข่ายงาน
๑. ศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการห้องสมุดเพื่อการวางแผนงาน / โครงการ และการ
พัฒนาห้องสมุด
๒. จัดทาแผนงาน / โครงการ และปฏิบัติงานการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพและ
ตอบสนองนโยบายของโรงเรียนโดยเสนองาน / โครงการและงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปีการศึกษา
๓. ดาเนินการจัดซื้อ จัดหาพัสดุ และควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุให้เป็นไปอย่างถูกต้องและ
ประหยัด
๔. จัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติ และการให้บริการห้องสมุดที่เหมาะสม สะดวกและรวดเร็ว
๕. จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านอย่างยั่งยืนและจัดกิจกรรมอื่น ๆที่ส่งเสริมการเรียนรู้
๖. ดาเนินงานห้องสมุดอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า
๗. ควบคุม ดูแล บารุง รักษา และซ่อมแซมหนังสือให้สามารถใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๘. บริการหนังสือ สื่อการเรียนการสอน และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานห้องสมุด ให้กลุ่มงาน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๙. ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการ
๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
๑. นางสุภานี สุทธิพล
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นางอาภรณ์ กันทะวัง
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวละมัย มังดินดา
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔. นางสาวศศิกาญจน์ สาสูงเนิน
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๕. นางกิติรัตน์ หาญปราบ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๖. นางสาวเบญญาภา ประทุมวิมุต
ครูชานาญการ
กรรมการ
๗. นางวรรณภา มัททวีวงศ์
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
๘. นางสาวธนิตา ถาวรผล
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๑.๒.๑๑ คณะกรรมกำรธนำคำรโรงเรียน ขอบข่ายงาน
๑. วางแผนกาหนดแนวทางการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา ระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาของสถานศึกษาในทุกด้านซึ่งครอบคลุมถึงการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุน องค์กรเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานสถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่นและสถานศึกษาในการใช้ทรัพยากรเพื่ อการศึกษา
ร่วมกันดาเนินการระดมทรัพยากรทางการศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. วางแผนกาหนดแนวทางการดาเนินงานธนาคารโรงเรียนภูเขียว
๓. ดาเนินบริหารจัดการด้านต่างๆของธนาคารโรงเรียนภูเขียวที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบแนวปฏิบัติของ
ธนาคารออมสิน

๓๕
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
๑. นางภิญทอง สาศรี
๒. นางพยุง ลานขามป้อม
๓. นางสาวนิตยา วรพงศาทิตย์
๔. นางประไพพิศ เตียตระกูลวิวัฒน์
๕. นางสาวกันธิชา ปักเคระกะ

ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ
พนักงานราชการ
ครูผู้ช่วย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๓. งำนประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจและตัวชี้วัดกลุ่มงำนขอบข่ำยงำน
๑. ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานตามสภาพจริง
๒. ประมวลผลและประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด และเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน
มัธยมศึกษา ปี ๒๕๖๑
ประกอบด้วย
๑. ว่าที่พ.ต.เทพฤทธิ์ สารฤทธิ์
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒. นายสิงห์ทอง ประทุมชาติ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๓. นายสุขสันต์ สมมะโน
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
๕. กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน
๑. คณะกรรมกำรอำนวยกำร ขอบข่ายงาน
กาหนดแนวปฏิบัติวางแผน ควบคุม กากับ ติดตามและนิเทศงานบริหารทั่วไปให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ประกอบด้วย
๑. นางศิริวรรณ อาจศรี
ผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒. นายดลดารา ลังกาฟ้า
รองผู้อานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
๓. นายหัฐพงษ์ ชาติไทย
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๔. ว่าที่ พ.ต.เทพฤทธิ์ สารฤทธิ์ รองผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๕. นางสุวารี เบคเคอร์
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ
๒. คณะกรรมกำรดำเนินงำน ขอบข่ายงาน
ดาเนิ น การตามขอบข่ายหน้ าที่ที่ รับ ผิ ดชอบภายใต้โครงสร้างการบริห ารโรงเรียนภู เขียวกลุ่ มบริห ารกิจการ
นักเรี ยนให้ ดาเนิ น งานไปด้ว ยความเรี ยบร้ อย และเกิดประสิ ทธิภ าพสู งสุ ด ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียน
มัธยมศึกษา ปี ๒๕๖๑ ประกอบด้วย
๒.๑ รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียนขอบข่ายงาน
๑. เป็นผู้ดาเนินงานตามนโยบายของผู้อานวยการเกี่ยวกับงานของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
๒. การบริหารจัดการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนภูเขียว มีขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบงานต่างๆ
โดยแบ่งเป็น ๙ งาน คือ
๒.๑. งานคณะกรรมการบริหารกลุ่มงานกิจการนักเรียน
๒.๒. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๓๖
- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- ทุนปัจจัยพื้นฐาน
๒.๓. งานครูเวรประจาวันทาการ
๒.๔. งานส่งเสริม พัฒนา คุณธรรม จริยธรรม และเชิดชูเกียรติ
- ส่งเสริม พัฒนา เชิดชูเกียรติ
- ส่งเสริม พัฒนา วินัย คุณธรรม จริยธรรม
๒.๕. งานวินัยนักเรียน
- เฝ้าระวังพฤติกรรมนักเรียน
- ป้องกัน แก้ไข พฤติกรรม
- ดาเนินการทางวินัยนักเรียน ติดตาม ส่งต่อ
๒.๖. งาน To be number one
๒.๗. งานคณะกรรมการนักเรียน
- ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
- สารวัตรนักเรียน (ศูนย์เสมารักษ์)
- คณะกรรมการนักเรียน/สภาเด็กและเยาวชน
๒.๘. งานกิจกรรมพิเศษ
๒.๙. งานเลขานุการ
- ประสานงานผู้ปกครอง/บุคลากรภายนอก
- พัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน
- ติดตามและประเมินผลกลุ่มงาน
- เลขานุการกลุ่มงาน
๓. บริหารจัดการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประชุม ปรึกษาหารือ
วางแผน ประสานงาน โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
๔. วางแผน กากับ นิเทศ ติดตามและประเมินผล ในกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนให้ดาเนินไปอย่างเป็น
ระบบตามระเบียบของทางราชการ และตามแผนงาน/โครงการ
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
นางสุวารี เบคเคอร์ รองผู้อานวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
๒.๒ คณะกรรมกำรบริหำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน ขอบข่ายงาน
๑. วางแผนการบริหารจัดการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
๒. ประชุม แนะนา ให้คาปรึกษา ประสานงาน วางแผน ดาเนินการด้านต่างๆ ของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
๑. นางสุวารี เบคเคอร์
รองผู้อานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ

๓๗
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.

นายเฉลิมเกียรติ ฦาชา
นางสุนันทา ภิรมย์ไกรภักดิ์
นายรังสรรค์ ไพศาลพงศ์
นางสังวาลย์ นาถวิล
นางสุทธิรักษ์ อ่องจาปา
นายสุขสันติ์ บัวสระ
นายภักดี คันธี
นางวงเดือน ดลประสิทธิ์
นางสาวลาวรรณ เสนสิงห์
นางสาวเพลินทิพย์ หงษ์หิน
นางวิไลรัตน์ ผุโคตร
ว่าที่ ร.ต.สุระสิทธิ์ สีไชย
ว่าที่ ร.ต.สุชาติ คานกคุ้ม
ว่าที่ ร.ต.หญิงจิราภรณ์ เกียนแก้ง
นางสาววีรญา คลังระหัด
นางสาวณัฐยา สบายจิตต์
นางสาวสุปราณี โชติมลทิน
นายคมสัน ป้อมอุ่นเรือน
นายไพโรจน์ เจริญทรัพย์
นางสาวอรอนงค์ กลิ่นศรีสุข
นายกัณฑ์อเนก ชานาญ
นางสาวสุดารัตน์ สูงภิลัย

ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูชานาญการพิเศษ
ครูอัตราจ้าง

รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน ๑ ขอบข่ายงาน
๑. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๒. งานเวรประจาวัน
๓. งานวินัยนักเรียน
๔. งาน To be number one
ประกอบด้วย
นายเฉลิมเกียรติ ฦาชา
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน ๒ ขอบข่ายงาน
๑. งานส่งเสริม พัฒนา คุณธรรม จริยธรรม และเชิดชูเกียรติ
๒. งานคณะกรรมการนักเรียน
๓. งานกิจกรรมพิเศษ
๔. งานเลขานุการ
ประกอบด้วย
นางสุนันทา ภิรมย์ไกรภักดิ์
ครูชานาญการพิเศษ

๓๘
๒.๓. งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ขอบข่ายงาน
- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ขอบข่ายงาน
๑. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
๒. จัดทาเอกสาร และข้อมูลต่างๆ ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๓. ดาเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รวมทั้งสร้างความตระหนักและประสาน
ความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง
๔. ประสานงานกับหัวหน้าระดับชั้น เพื่อกากับ ดูแล การปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาใน
การจั ดกิ จ กรรมต่างๆ ได้ แก่ การปฐมนิ เทศ การโฮมรูม การเยี่ย มบ้ าน การประชุ มต่างๆ รวมทั้ งกิจกรรมอื่น ๆที่
เกี่ยวข้อง
๕. จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและผู้ปกครองเครือข่าย อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
(๑ ครั้ง : ภาคเรียน)
๖. ประสานครูที่ปรึกษาเพื่อออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามความเหมาะสม
๗. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการดาเนินงาน / โครงการต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
๘. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ทุนปัจจัยพื้นฐำน ขอบข่ายงาน
๑. ครูที่ดูแลงานทุนปัจจัยพื้นฐาน เข้าอบรมการเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลนักเรียนยากจน
พร้อมอบรมการใช้งานระบบCCT
๒. ครูที่ดูแลงานทุนปัจจัยพื้นฐาน (Admin) จัดการ Username และ PasswordระบCCT
ครูที่ปรึกษาเพื่อลงข้อมูลนักเรียนยากจนในระดับชั้นของตัวเอง
๓. คณะครูที่รับผิดชอบงานทุนปัจจัยพื้นฐาน จัดอบรมครูที่ปรึกษา เรื่องเกณฑ์การ
ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนยากจน พร้อมวิธีการบันทึกข้อมูลลงในระบบ CCT
๔. ครูที่ดูแลงานทุนปัจจัยพื้นฐาน แจ้งข่าวสารเรื่องทุนปัจจัยพื้นฐานให้ครูที่ปรึกษาทราบ
เป็นระยะตามปฏิทินระบบทุนปัจจัยพื้นฐาน
๕. ครูที่ปรึกษาทาการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ผู้ปกครองมี
รายได้ ต่ากว่า ๓,๐๐๐ บาทต่อเดือน
๖. ครูที่ปรึกษาทาการบันทึกข้อมูลนักเรียนยากจนลงในระบบ CCT
๗. จัดสรรเงินทุนปัจจัยพื้นฐานให้กับนักเรียนตามนโยบายและระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการ
๘. ประสานงานกับหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มอบทุนให้
นักเรียน
๙. จัดทาข้อมูลนักเรียนที่ได้รับทุนปัจจัยพื้นฐานและสรุปรายงานตามขั้นตอน
๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
๑. นางสุวารี เบคเคอร์
รองผู้อานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
๒. นายสุขสันติ์ บัวสระ
ครูชานาญการ
รองประธานกรรมการ
๓. ว่าที่ร.ต.หญิงจิราภรณ์ เกียนแก้ง
ครู
กรรมการ
๔. หัวหน้าระดับ ม.๑
กรรมการ

๓๙
๕. หัวหน้าระดับ ม.๒
๖. หัวหน้าระดับ ม.๓
๗. หัวหน้าระดับ ม.๔
๘. หัวหน้าระดับ ม.๕
๙. หัวหน้าระดับ ม.๖
๙. นางสาววีรญา คลังระหัด
๑๐.นางวงเดือน ดลประสิทธิ์
๑๑. นางสาวแสงระวี แนวสวัสดิ์

ครู
ครูชานาญการ
ครูอัตราจ้าง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒.๔ งำนเวรประจำวัน ขอบข่ายงาน
๑. จัดทาคาสั่งเวรประจาวัน สมุดบันทึกเวรประจาวัน สมุดบันทึกนักเรียนมาสาย และประสานการ
ดาเนินงานและการปฏิบัติหน้าที่เวรประจาวันกับครูเวรประจาวัน ตามกรอบภาระงานและความเหมาะสม
๒. ตรวจสอบความสะอาด และความเรียบร้อยทั่วไปบริเวณต่างๆ ภายในและภายนอกสถานศึกษา
๓. จัดทาบันทึก สถิติ การขาด ลา มาสาย ของนักเรียน และเหตุการณ์ประจาวัน รวมทั้งให้ความ
เห็นชอบ การอนุญาต หรือไม่อนุญาต ในการออกนอกสถานศึกษาของนักเรียนในแต่ละวัน
๔. ตรวจตรา หรือว่ากล่ าวตักเตือนนักเรียนที่กระทาผิ ดระเบียบของสถานศึกษา และแจ้งให้ ครู
ปรึกษา หรือหัวหน้าระดับ หรือกลุ่มงานกิจการนักเรียน หรือผู้ที่ผู้ อานวยการมอบหมายเพื่อดาเนินการตาม
ระเบียบต่อไป
๕. มาปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจาวันแต่เช้า และต้องรออยู่จนกว่านักเรียนจะกลับหมด หรือหลังหมด
เวลาเลิกเรียน ๓๐นาที
๖. ปฏิบัติหน้าที่เวรประจาสานักงานกิจการนักเรียน เพื่อให้การต้อนรับผู้ปกครอง หรือผู้ที่มาติดต่อ
ราชการ รวมทั้งการรับแจ้งเหตุต่างๆ และการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
๗. สรุปเหตุการณ์ประจาวันลงในสมุดบันทึกเวรประจาวัน และรายงานเหตุการณ์พิเศษตามลาดับ
ขั้นตอน เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
๘. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
๑. ว่าที่ ร.ต.สุระสิทธิ์ สีไชย
๒. นายไพโรจน์ เจริญทรัพย์
๓. นางสาวฉวีวรรณ แดนละลม
๔. นางเสาวลักษณ์ ป้องปาน
๕. นายประสิทธิ์ คิดถี่
๖. นางวาสนา พลมณี
๗. นางสาวณัฐยา สบายจิตต์
๘. นางสาวสุปราณี โชติมลทิน
๙. นางสาวพัชราภรณ์อาจศิริ
๑๐. นางสาวสุดารัตน์ สูงภิลัย

ครู
ครูผู้ช่วย
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูชานาญการ
ครูอัตราจ้าง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒.๕ งำนส่งเสริม พัฒนำ คุณธรรม จริยธรรม และเชิดชูเกียรติ ขอบข่ายงาน

๔๐
๑. สร้างขวัญและกาลังใจแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี หรือมีความสามารถในด้านวิชาการและ
กิจกรรม
๒. จัดค่ายคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนทุกระดับชั้น อย่างน้อยปีละ ๑ครั้ง
๓. ปลูกฝัง สร้างจิตสานึก ดูแล นักเรียน รับผิดชอบในหน้าที่การพัฒนา และดู แลบริเวณโรงเรียน
เรื่องความสะอาดหรือการพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเป็นต้น
๔. ให้ความร่วมมือในกิจกรรม และการพัฒนาของชุมชน เช่น วันสาคัญทางศาสนา และวันสาคัญ
ของชาติ
๕.จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
๖. จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเพื่อแสดงออกถึงความรักความผูกพันระหว่างครูและนักเรียน และเป็น
การสร้างขวัญกาลังใจให้นักเรียนที่สาเร็จการศึกษา
๗. การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
๘. ออกแบบหลักสูตรและจัดค่ายพฤติกรรมนักเรียนให้กับนักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน
กาหนด
๙. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
๑. นางสุนันทา ภิรมย์ไกรภักดิ์ ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นางสุทธิรักษ์ อ่องจาปา
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓. นายกัณฑ์อเนก ชานาญ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔. นางสาวเพลินทิพย์ หงส์หิน ครูชานาญการ
กรรมการ
๕. ว่า ร.ต.สุระสิทธิ์ สีไชย
ครู
กรรมการ
๖. นางวิไลรัตน์ ผุโคตร
ครู
กรรมการ
๗. นางสาวลาวรรณ เสนสิงห์ ครูชานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
๘. นายไพโรจน์ เจริญทรัพย์
ครูผู้ช่วย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๖ งำนวินัยนักเรียน ขอบข่ายงาน
- เฝ้าระวังพฤติกรรมนักเรียน
๑. จัดทาสถิติข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทุกด้าน เช่น เอดส์ สารเสพติดชนิดต่างๆ เป็นต้น
๒. ประสานงาน กับครูประจาชั้นและผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
๓. การสืบสวน สอบสวน หาสาเหตุ และแก้ปัญหานักเรียนที่ปฏิบัติผิดระเบียบโรงเรียน
๔. การวางแผน สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทุกด้าน
๕. การตรวจค้นหาสารเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย และการสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
๖. การประสานความร่วมมือกับชุมชนในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์
๗. การจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การอบรม ดูแล การให้คาปรึกษา หรือ จัดให้
มีกิจกรรมส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น กิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพติด บ้านหลังเรียน เป็นต้น
๘. การรายงานข้อมูลยาเสพติดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๙. จัดทาแผนโครงการสารวัตรนักเรียนเพื่อปรับแก้พฤติกรรมนักเรียน
๑๐ ควบคุม กากับ ดูแล ติดตาม ความประพฤตินักเรียนทั้งในและนอกโรงเรียน อย่างสม่าเสมอ
๑๑. จัดรวบรวมระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับงานระเบียบวินัยนักเรียน
๑๒. พิจารณาลงโทษนักเรียน เสนอลงโทษตามลาดับขั้นในการบังคับบัญชา

๔๑
๑๓. จัดทาและดาเนินการตามแผนงานโครงการ งานสารวัตรนักเรียนเพื่อปรับแก้พฤติกรรมนักเรียน
ได้แก่การปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของโรงเรียน พฤติกรรมเสี่ยง การป้องกันและสารเสพติด โรคเอดส์
๑๔. จัดระเบียบงานจราจรภายในโรงเรียนให้รัดกุมและมีระเบียบ จัดทาสัญญาณจราจรภายใน
โรงเรียนสร้างวินัยในการปฏิบัติตามจราจร และจัดระเบียบการจราจรในโอกาสต่างๆ
๑๕. กากับดูแล และให้คาปรึกษา ในกิจกรรมต่างๆ และการปฏิบัติหน้าที่ของสารวัตรนักเรียน
โรงเรียนภูเขียว
๑๖. ประสานงานครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ หัวหน้าเวรประจาวัน เวรประจาวัน ผู้ปกครอง
นักเรียนสารวัตรนักเรียน และเจ้าหน้าที่ตารวจ ในการควบคุม ดูแล กากับและติดตามพฤติกรรมนักเรียน
๑๗. รวบรวมข้อมูล จัดทาสถิติการกระทาความผิดของนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน
๑๘. การติดตามและประเมินผล รายงานผลการปฏิบัติงาน และจัดทารายงานการประเมินภาพรวม
ของงานระเบียบวินัยนักเรียน เสนอต่อผู้บังคับบัญชา และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ป้องกัน แก้ไข พฤติกรรม
- ดาเนินการทางวินัยนักเรียน ติดตาม ส่งต่อ ขอบข่ายงาน
๑. จัดทาข้อมูลนักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม
๒. จัดให้มีการกาหนดวิธีการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน
๓. จัดทาหลักฐานการแก้ไขพฤติกรรมตามวิธีการที่กาหนด
๔. ติดตามเร่งรัดการมาโรงเรียน และการเข้าห้องเรียนของนักเรียน
๕. ควบคุม กากับดูแล เอาใจใส่ แก้ไข นักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม
๖. ประสานงานกับ ฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน ร่วมแก้ไข นักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมของ
นักเรียน
๗. ประสานกับผู้ปกครอง ครูประจาชั้น เพื่อร่วมแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
๘. จัดทาเอกสารคัดกรองนักเรียน และดาเนินการเพื่อการคัดกรองนักเรียน
๙. จัดค่ายพฤติกรรมนักเรียนให้กับนักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินกาหนด
๑๐. การติดตามประเมินผลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
๑๑. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
๑. นายเฉลิมเกียรติ ฦาชา
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นายอเนก สีหาแสน
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓. นายชุมพล แก้วมณี
ครูชานาญการ
กรรมการ
๔. นายประกาศิต คมคาย
ครูชานาญการ
กรรมการ
๕. นายธนชน กุดหอม
ครู
กรรมการ
๖. ว่าที่ร.ต.สุระสิทธิ์ สีไชย
ครู
กรรมการ
๗. นายคมสัน ป้อมอุ่นเรือน
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๘. นายไพโรจน์ เจริญทรัพย์
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๙. หัวหน้าระดับ ม.๑
กรรมการ
๑๐. หัวหน้าระดับ ม.๒
กรรมการ
๑๑. หัวหน้าระดับ ม.๓
กรรมการ
๑๒. หัวหน้าระดับ ม.๔
กรรมการ

๔๒
๑๓. หัวหน้าระดับ ม.๕
๑๔. หัวหน้าระดับ ม.๖
๑๕. นายรุ่งอรุณ ห่อไธสงค์
ครูอัตราจ้าง
๑๖. ว่าที่ ร.ต.หญิงจิราภรณ์ เกียนแก้ง ครู
๑๗. นายอริยะ ขวัญทรง
ครูอัตราจ้าง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒.๗ งำน To be number one ขอบข่ายงาน
๑. ประชุม วางแผน และจัดทาแผน / โครงการส่งเสริมและเพิ่มพูนประสบการณ์นักเรียน
๓. ประสานงานการจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๔. กากับ ติดตาม ดูแล ประสานงานและอานวยความสะดวกกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการ
ดาเนินงานตามโครงการส่งเสริมและเพิ่มพูนประสบการณ์นักเรียน
๕. จัดตั้งและดาเนินกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE และการจัดกิจกรรม FRIEND CORNER
๖. จัดทาทาเนียบรุ่นนักเรียน อนุสรณ์รุ่น และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามัคคี และความรักผูกพันต่อ
โรงเรียน
๗. จัดโครงการส่งเสริมและเพิ่มพูนประสบการณ์นักเรียน เช่น ประกวดวงดนตรี แข่งขันกีฬา เป็น
ต้น
๘. ดูแลและรับผิดชอบกิจกรรม IS ๓ และ โครงการ One Classroom One Project
๙. ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เมื่อสิ้นภาคเรียนรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
๑. นางวิไลรัตน์ ผุโคตร
ครู
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวเพลินทิพย์ หงส์หิน ครูชานาญการ
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวลาวรรณ เสนสิงห์ ครูชานาญการ
กรรมการ
๔. นางสาวอรอนงค์ กลิ่นศรีสุข ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
๒.๘ งำนคณะกรรมกำรนักเรียน ขอบข่ายงาน
- งำนส่งเสริมประชำธิปไตย ขอบข่ายงาน
๑. จัดทาเอกสาร หลักฐาน เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ หลักการประชาธิปไตยในโรงเรียน
๒. จัดกิจกรรม และส่งเสริมให้มีบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างเด่นชัด
๓. จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีละ ๑ครั้งและจัดทาคู่มือคณะกรรมการนักเรียน
๔. ประสานกับครูของโรงเรียน/ฝ่ายต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียนและสภานักเรียน
ให้สอดคล้องกับนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕. ประสานกับนักเรียนในการทาความเข้าใจในกิจการของโรงเรียน เพื่อความสามัคคี เป็นระเบียบ
เรียบร้อยรวมทั้งการปฏิบัติตนให้เหมาะสมในโรงเรียนและนอกโรงเรียน การให้ความเคารพ ให้เกียรติครูของนักเรียน
๖. ส่ งเสริ ม ให้ คาปรึก ษา แนะน า เกี่ย วกับ การท ากิจกรรมของคณะกรรมการนั กเรีย นให้ อยู่ ใน
ขอบข่ายทีเ่ หมาะสม และไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน
๗. ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นจั ด กิ จ กรรมและเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมในวั น ส าคั ญ ของชาติ / ศาสนา /
พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย เพื่อแสดงออกในด้านประชาธิปไตย

๔๓
๘.ให้โอกาสครู นักเรียน แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโรงเรียน กากับ ติดตามประเมินผล
และรายงานผลการดาเนินงานให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
๙. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- งำนคณะกรรมกำรนักเรียน ขอบข่ายงาน
๑. วางแผน และ ดาเนินการจัดกิจกรรมนักเรียน ตามแผน งาน โครงการ หรือ ที่ได้รับมอบหมาย
รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ จากหน่วยงานภายนอก
๒. ประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. จัดทาเอกสาร วารสาร และข้อมูลต่างๆ ของกิจกรรมนักเรียนและโรงเรียน
๔. ประเมินสภาพความพึงพอใจในการดาเนินกิจกรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู นักเรียนและ
ผู้ปกครอง และนาผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนเพื่อปรับปรุง พัฒนา แก้ไขระบบการดาเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๕. จัดทาข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้แก่ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- งำนสภำเด็ก ขอบข่ายงาน
๑. ดูแล รับผิดชอบ กากับและติดตาม การดาเนินกิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียน และสภาเด็ก
และเยาวชน
๒. ร่วมวางแผนการดาเนินงานกิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียน และ สภาเด็กและเยาวชน
๓. เป็นที่ปรึกษาและประสานงานให้กับคณะกรรมการสภานักเรียน และ สภาเด็กและเยาวชน
๔. ประเมินสภาพความพึงพอใจในการดาเนินกิจกรรมสภานักเรียนกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู
นักเรียน และนาผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนเพื่อปรับปรุง พัฒ นา แก้ไขระบบการดาเนินงานให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๕. สรุป ประเมินผล และรายงานการดาเนินงาน / โครงการต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
๑. นายสุขสันติ์ บัวสระ
ครูชานาญการ
ประธานกรรมการ
๒. นายกัณฑ์อเนก ชานาญ
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓. ว่าที่ ร.ต.สุระสิทธิ์ สีไชย
ครู
กรรมการ
๔. นางสาวอรอนงค์ กลิ่นศรีสุข
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๕. นายคมสัน ป้อมอุ่นเรือน
ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
๒.๙ งำนกิจกรรมพิเศษ ขอบข่ายงาน
๑. จัดทาแผนงาน / โครงการกิจกรรมพิเศษ
๒. จัดกิจกรรมเนื่องในวันสาคัญต่าง ๆ คือวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา วัน
คล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ฯลฯ
๓. จัดค่ายพฤติกรรมนักเรียนให้กับนักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินกาหนด
๔. รายงานผลการดาเนินกิจกรรมพิเศษให้กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เพื่อนาเสนอผู้อานวยการฯ

๔๔
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประกอบด้วย
๑. นางสุนันทา ภิรมย์ไกรภักดิ์
๒. นายราชู เจริญเกียรติ
๓. นายสุขสันติ์ บัวสระ
๔. นางสาวเพลินทิพย์ หงส์หิน
๕. นายคมสัน ป้อมอุ่นเรือน
๖. นางเสาวนีย์ พุ่มพวง

ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูผู้ช่วย
ครูอัตราจ้าง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒.๑๐ งำนเลขำนุกำร ขอบข่ายงาน
- ประสานงานผู้ปกครอง/บุคลากรภายนอก ขอบข่ายงาน
๑. วิเคราะห์ วางแผน และจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ จุดหมาย นโยบายและเป้าหมาย
การจัดการศึกษาของโรงเรียนที่เกี่ยวกับงานสัมพันธ์ชุมชน และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการภายในและภายนอก
โรงเรียน
๒. วางแผนร่วมกับฝ่ายบริหาร รวมทั้งร่วมจัดทาแผนพัฒนาโรงเรียน ประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง
และชุมชน รวมทั้งประสานความร่วมมือกับองค์กรภายนอกเพื่อส่งเสริมด้านการช่วยเหลือและพัฒนาชุมชน
๓. จัดทาข้อมูลสารสนเทศและแฟ้มงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนิ น งาน และ น าผลการประเมิ น มาใช้ ในการวางแผนเพื่ อ ปรับ ปรุ ง พั ฒ นา แก้ ไขระบบการด าเนิ น งานให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๔. สรุปผลการดาเนินงานและรายงานตามขั้นตอนต่อผู้อานวยการโรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานขอบข่ายงาน
๑. ประชุม วางแผน และจัดทาแผน / โครงการส่งเสริมและเพิ่มพูนประสบการณ์นักเรียน
๒. พัฒนาบุคลากรก่อนมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่
๓. ดาเนินการพัฒนาบุคลากรระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๔. นิเทศ ติดตามการพัฒนาบุคลากร
๕. รวบรวมข้อมูลการพัฒนาบุคลากร เช่น การอบรม ประชุม สัมมนา ฯลฯ
๖. วางแผนการจัดสวัสดิการแก่บุคลากร
๗. เสริมสร้างขวัญและกาลังใจแก่บุคลากร
๘. จัดให้บุคลากรได้ร่วมกิจกรรมของเพื่อนบุคลากร
๙. เป็นคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคลโดยตาแหน่ง
๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ติดตามและประเมินผลกลุ่มงานขอบข่ายงาน
๑. จัดทาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
๒. ประเมินผลการปฏิบั ติกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โดยจัดให้ มีการประเมินผลในระดับหน่วยงานย่อย
ภายในโรงเรียน ในรูปแบบของคณะกรรมการ

๔๕
๓. วิเคราะห์ผลการประเมินผลงานกิจการนักเรียน และนาผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
การดาเนินงานของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน
๔. สรุปผลการปฏิบัติงาน เมื่อสิ้นภาคเรียนโดยประสานกับคณะกรรมการประเมินผล ตามข้อ ๒.๓
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- งานเลขานุการ ขอบข่ายงาน
๑. รับ – ส่งหนังสือ ร่างพิมพ์หนังสือ ทาระเบียบวาระและบันทึกการประชุม การประสานงานกับส่วน
ต่างๆ การติดตามหนังสือ รวมทั้งการกากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สานักงาน
๒. ออกใบรับรองความประพฤติให้กับนักเรียน และจัดทาแบบฟอร์มต่างๆ
๓. จัดทาแผนงานโครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และร่วมจัดทาคู่มือนักเรียน
๔. กากับและติดตามการจัดกิจกรรมของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
๕. รวบรวมคะแนน รายงานระเบียบวินัยเกี่ยวกับงานพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๖. จัดทาเอกสารพรรณนางาน และเอกสารเกี่ยวกับระเบียบ กฎข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ เพื่อใช้ในโรงเรียน
๗. จัดการออกแบบประเมินงานในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
๘. วิเคราะห์ผลการดาเนินงานกิจการนักเรียน และรายงานให้รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียนให้รับทราบ เพื่อนาผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงงานกิจการนักเรียน
๙. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
๑. นายกัณฑ์อเนก ชานาญ
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นายภักดี คันธี
ครูชานาญการ
กรรมการ
๓. นางสาวสุดารัตน์ สูงภิลัย
ครูอัตราจ้าง
กรรมการและเลขานุการ
๔. นางเสาวนีย์ พุ่มพวง
ครูอัตราจ้าง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๖. กลุ่มบริหำรงำนบุคลำกรและวิชำชีพ
๑. คณะกรรมกำรอำนวยกำร ขอบข่ายงาน
ประสานโยบาย กากับดูแล ติดตาม และให้คาปรึกษาในการบริหารงานบุคลากรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบด้วย
๑. นางศิริวรรณ อาจศรี
ผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒. นายดลดารา ลังกาฟ้า
รองผู้อานวยการโรงเรียน กรรมการ
๓. ว่าที่ พ.ต.เทพฤทธิ์ สารฤทธิ์
รองผู้อานวยการโรงเรียน กรรมการ
๔. นางสุวารี เบคเคอร์
รองผู้อานวยการโรงเรียน กรรมการ
๕. นายหัฐพงษ์ ชาติไทย
รองผู้อานวยการโรงเรียน กรรมการ
๖. นางสาวศศิพัชร์ พงศ์ธารงศักดิ์
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
๒. งำนบุคลำกร ขอบข่ายงาน
๑. จัดทาแผนอัตรากาลัง เสนอผู้อานวยการตามนโยบายสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๐
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแบบโรงเรียนมาตรฐานสากล
๒. การสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง เสนอโดยผู้อานวยการ
๓. ดาเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจ่ายเงินเดือน(คาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน)

๔๖
๔. กากับ ดูแล งานทะเบียนประวัติ
๕. ประสานงาน ติดตาม ดูแลงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๖. ติดตาม ดูแลการขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๗. กากับ ติดตามการขอหนังสือรับรอง งานขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ การลาทุกประเภท
ของบุคลากร และการลงเวลาปฏิบัติราชการ
๘. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
๑. นางสาวศศิพัชร์ พงศ์ธารงศักดิ์ ครูชานาญการพิเศษ รับผิดชอบหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคลากรและ
วิชาชีพ
๒. นางสาวอัมพร นาคคา ครูชานาญการพิเศษ ที่ปรึกษา
๓. งำนทะเบียนประวัติ/ข้อมูลพัฒนำบุคลำกร ขอบข่ายงาน
๑. จัดทาและจัดเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง
๒. การแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง
๓. จัดรวบรวมผลงานครู ข้อมูลครูลงโปรแกรม I-School
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
๑. นางดาเรศ จันทรมณี
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นายพงษ์สิริ ชาบุตรศรี
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๓. นายบุญชนะ อุปฮาต
ครูชานาญการ
กรรมการ
๔. นางสาวชนัญญา ป้องปาน
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๕. นางสาวหทัยกานต์ อันทะเกต ครูอัตราจ้าง
กรรมการและเลขานุการ
๔. งำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และดูแลกำรขอมีบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ขอบข่ายงาน
๑. ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒. ดาเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาแก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนด
๓. จัดทาทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ดิเรกคุณาภรณ์ และผู้คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๔. ดูแลการขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
๑. นางสาวศศิพัชร์ พงศ์ธารงศักดิ์ ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวหทัยกานต์ อันทะเกต ครูอัตราจ้าง
กรรมการและเลขานุการ
๕. งำนวินัยข้ำรำชกำรครูและลูกจ้ำง ขอบข่ายงาน
๑. พัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานภายใต้กรอบวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒. ดาเนินการทางวินัยสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเมื่อมีกรณีทางวินัย
๓. กากับ ติดตาม นิเทศด้านวินัยและจรรยาบรรณข้าราชการครู

๔๗
ประกอบด้วย
๑. นายหัฐพงษ์ ชาติไทย
๒. นายสมควร ชนะภู
๓. นายเชวงศักดิ์ สุขสนิท
๔. นางสาวอัมพร นาคคา

รองผู้อานวยการโรงเรียน
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๖. งำนวิทยฐำนะและวิชำชีพ ขอบข่ายงาน
๑. วางกรอบการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยบรรณวิชาชีพครู
๒. นิเทศ กากับ ติดตาม ดาเนินการตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตรวจสอบครูผู้ประเมินและประเมินผล
๓. พัฒนาบุคลากรตามกรอบนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและจุดเน้นของ
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
๔. รายงานการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพทุกภาคเรียน
๕. จัดทาข้อมูลด้านวิทยฐานะของข้าราชการครูและดาเนินการตามขั้นตอนการประเมินวิทยฐานะของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประกอบด้วย
๑. นายหัฐพงษ์ ชาติไทย
รองผู้อานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
๒. นางดาเรศ จันทรมณี
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๓. นางสุชาดา รอดแก้ว
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔. นางจันทร์เพ็ญ แสงภักดี
ครูชานาญการ
กรรมการ
๕. นางชุติมา สุราสา
ครูชานาญการ
กรรมการ
๖. นางปารัชญ์ เรียกจารัส
ครูชานาญการ
กรรมการ
๗. นายบุญชนะ อุปฮาต
ครูชานาญการ
กรรมการ
๘. นางสาวพัชรินทร์ ขวามา
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๙. นายปรีชากร ภาชนะ
ครูชานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นางสาวหทัยกานต์ อันทะเกต ครูอัตราจ้าง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๗. งำนไปรำชกำร กำรลำ เกษียณอำยุรำชกำร ขอบข่ายงาน
๑. วางกรอบการดาเนินการเรื่องการขออนุญาตไปราชการ การลา และเกษียณอายุราชการ
๒. ดาเนินการ การขออนุญาตไปราชการ การลา และเกษียณอายุราชการ ตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
๓. สรุปข้อมูลการมาปฏิบัติงาน การขออนุญาตไปราชการ การลา ให้เป็นปัจจุบันทุกวันและรายงานข้อมูลที่
เกี่ยวข้องตามนโยบาย
ประกอบด้วย
๑. นางสาวศศิพัชร์ พงศ์ธารงศักดิ์ ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นางปราณี ปิยะวรากร
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๓. นายรัชพล จันทร์สว่าง
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๔. นางสาวหทัยกานต์ อันทะเกต ครูอัตราจ้าง
กรรมการและเลขานุการ
๘. งำนพัฒนำองค์กร กำรประชุม อบรม สัมมนำและศึกษำดูงำน ขอบข่ายงาน
๑. ประสานงานกลุ่มงานทุกกลุ่มงานในเรื่องการพัฒนาองค์กร การประชุม อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน

๔๘
๒. จัดทาข้อมูล/สารสนเทศการพัฒนาองค์กร/การประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงานทุกเดือน ทุกภาค
เรียน/ทุกปีตามเกณฑ์ที่กาหนด
๓. จัดทาร่างคาสั่งในองค์กร การประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงานกรณีที่ได้รับอนุญาตให้ไปราชการ
ประกอบด้วย
๑. นายดลดารา ลังกาฟ้า
รองผู้อานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
๒. ว่าที่ ร.ต.สุชาติ คานกคุ้ม
ครู
กรรมการ
๓. นางสาวณัฐยา สบายจิตต์
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๔. นางสาวหทัยกานต์ อันทะเกต ครูอัตราจ้าง
กรรมการและเลขานุการ
๕. นายรัชพล จันทร์สว่าง
ครูอัตราจ้าง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๙. งำนรักษำควำมปลอดภัย/ยำม และเวรกลำงคืน/เวรวันหยุด ขอบข่ายงาน
๑. วางกรอบแนวทางงานรักษาความปลอดภัย/ยาม และเวรกลางวัน/เวรกลางคืน
๒. จัดบุคลากรทาหน้าที่รักษาความปลอดภัย/ยาม และเวรกลางคืน/เวรวันหยุด รายเดือน
๓. ประสานงานการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรตามข้อ ๒
๔. จัดทาข้อมูลสารสนเทศการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ ๒ เสนอผู้บริหารทุกสัปดาห์/ทุกเดือน
๕. จัดเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ ๒ ตามระเบียบของทางราชการ
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
๑. นางสาวศศิพัชร์ พงศ์ธารงศักดิ์ ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นายพงษ์สิริ ชาบุตรศรี
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓. นายสุขสันติ์ บัวสระ
ครูชานาญการ
กรรมการ
๔. นางสาวณัฐยา สบายจิตต์
ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
๖. นางสาวหทัยกานต์ อันทะเกต ครูอัตราจ้าง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐. งำนประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจและตัวชี้วัดกลุ่มงำน ขอบข่ายงาน
๑. ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานตามสภาพจริง
๒. ประมวลผลและประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด และเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน ปี ๒๕๖๑
ประกอบด้วย
๑. นางสาวอัมพร นาคคา
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวกันธิชา ปักเคระกะ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๓. นางสาวหทัยกานต์ อันทะเกต ครูอัตราจ้าง
กรรมการและเลขานุการ
๔. นางเสาวนีย์ พุ่มพวง
ครูอัตราจ้าง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๗. งานสานักงานผูอ้ านวยการ
๑. งำนสำนักงำนผู้อำนวยกำร ขอบข่ายงาน
จัดระบบและกลั่นกรองงานเข้า/ออกในระบบสารบรรณ งานสารสนเทศ เพื่อการบริหารและประสานงาน
ทั่วไปตามโครงการบริหารโรงเรียนสหวิทยาเขต และงานนโยบาย สพฐ.
ประกอบด้วย
๑. ว่าที่ ร.ต.สุชาติ คานกคุ้ม
ครู
ประธานกรรมการ

๔๙
๒. นางวิไลกัญญา เหลืองรัตนากร
๓. นายนัฐวุฒิ ยอดพังเทียม
๔. พนักงานบริการสุภาพสตรี
๕. นายรัชพล จันทร์สว่าง

ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
ปฏิคมประจาสานักงานผู้อานวยการ กรรมการ
ครูอัตราจ้าง
กรรมการและเลขานุการ

ให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายด้วยความอุตสาหะ วิริยะ รวมทั้งมีความเคร่งครัดและเอาใจใส่ เพื่อให้เกิดผลดีแก่โรงเรียนและทาง
ราชการสืบไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
(ลงชื่อ)
(นางศิริวรรณ อาจศรี)
ผู้อานวยการโรงเรียนภูเขียว

