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ค าสั่งโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 

ท่ี 313/2562 
เร่ือง   แต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
--------------------------------------------------------- 

เพื่อให้การบริหารงานภายในโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่อง 
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อาศัยอ านาจตามความในมาตราท่ี 39 (วรรคแรก) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 และมาตราท่ี 27 (วรรคแรก) 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547 จึงมีค าส่ังโรงเรียน
ศรีสะเกษวิทยาลัย แต่งต้ังให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ปฏิบัติ
หน้าท่ีประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
1. นายพงษ์อนนัต์  ธรรมศิริ   ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  ประธานกรรมการ 
2. นางธีรารัตน์  ก าจัด   รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
3. สิบเอกสุพรชัย  รจนัย   รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นางสาววิไลพร  จันเทพา   รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นางบุณณ์ญาณัฏฐ์  มุขขันธ์ รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
1. วางแผนการปฏิบั ติงาน ก าหนดระบบงาน บทบาทวิธีด าเนินงาน ตัว ช้ีวัดความส าเร็จของ  

การปฏิบัติงานของบุคลากรทุกฝุายตลอดจนให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในสถานศึกษา
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่ทางราชการและนักเรียน
ผู้รับบริการ 

2. ควบคุม ดูแล ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานฝุายบริหารวิชาการ ฝุายบริหาร
อ านวยการและงบประมาณ ฝุายบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน และฝุายบริหารทั่วไป 

3. มอบหมายงานให้ เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของบุคลากร  ติดตามให้ค าปรึกษา  
และให้การนิเทศบังคับบัญชาครู ลูกจ้างประจ า ลูก จ้างช่ัวคราว เจ้าหน้าท่ีอื่นๆ และนักเรียน 
ให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามระเบียบของราชการ 

4. ดูแลสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของนักเรียน ครู นักการภารโรง ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว
บุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ  

5. สร้างขวัญ ก าลังใจและบรรยากาศท่ีดีให้เกิดข้ึนในโรงเรียน   
6. ควบคุม ดูแล ระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน ให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในด้านการบริหาร

จัดการ เพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน และเผยแพร่ผลงานของโรงเรียนสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
7. สร้างเสริมความสัมพันธ์กับผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนในท้องถิ่น 
8. ส่งเสริมการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม และใช้ข้อมูลเป็นฐานในการบริหารจัดการศึกษา 
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9. น านวัตกรรม เทคนิค วิธีการใหม่ๆ  ทางการศึกษามาใช้ และเผยแพร่พัฒนาการบริหาร 
10. พัฒนาสถานศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศ เป็นสถานศึกษาท่ีน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน เป็นท่ีนิยมของประชาชน 

ชุมชนและท้องถิ่น 
11. เป็นผู้น าทางความคิด มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานของ 

ต้นสังกัด 
12. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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๒. คณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ 
๒.๑  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ     

นางธีรารัตน์  ก าจัด    รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
มีหน้าที่ 

1. เป็นกรรมการฝุายบริหารโดยต าแหน่ง 
2. วางแผน  บริหารจัดการ  พัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุน  ก ากับ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามขอบข่ายงานวิชาการและงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
            (๑)  การวางแผนงานวิชาการ 
            (๒)  การบริหารงานวิชาการ 
            (๓)  การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
            (๔)  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
            (๕)  การพัฒนาและส่งเสริมด้านวิขาการ 
            (๖)  การวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน 
            (๗)  การพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ 
            (๘)   การแนะแนวการศึกษา 
            (๙)   การประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ 

3. รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ ล าดับท่ี ๑ กรณีท่ีผู้อ านวยการไปราชการ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ี
ได้ 

4. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้มอบหมาย 

๒.๒  หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ    
 นางยุพดี  พรหมทา  ครูช านาญการพิเศษ 
มีหน้าที่ 

1. ช่วยเหลือ รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ การบริหารงานวิชาการ ก ากับ ติดตาม นิเทศ การวางแผนงาน
วิชาการ  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ การวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน  การแนะแนวการศึกษา  และ การประเมินผลการ
ด าเนินงานวิชาการ           

2. ปฏิบัติหน้าท่ีแทนรองผู้อ านวยการฝุายบริหารวิชาการ กรณีท่ีรองผู้อ านวยการฝุายบริหารวิชาการไม่
อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 

3. ประสานงานกับฝุาย กลุ่มสาระการเรียนรู้งานต่างๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากรองผู้อ านวยการเพื่อให้
งานของฝุายบริหารวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

4. ร่วมจัดท าแผนปฏิบัติงาน ปฏิทินปฏิบัติงาน แบบพิมพ์ และเอกสารต่างๆ ของฝุายบริหารวิชาการ 
5. ก ากับดูแลการจัดแผนการเรียนของนักเรียน การรับนักเรียนและจัดนักเรียนเข้าเรียนตามแผนการเรียน 
6. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูในฝุายวิชาการเพื่อเสนอต่อรอง

ผู้อ านวยการฝุายบริหารวิชาการ 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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๒.๓  คณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ 
๑. นางธีรารัตน์  ก าจัด  รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
๒. นางยุพดี  พรหมทา  ครูช านาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 

หัวหน้าฝุายบริหารวิชาการ/งานรับนักเรียน 
๓. นายจุลฌาณ  พากเพียร            ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

หัวหน้างานหลักสูตร/งานจัดการเรียนการสอน    
๔. นายพิทักษ์พงษ์  นามวงษ ์   ครูช านาญการ   กรรมการ 

หัวหน้างานวัดผล ประเมินผล      
๕. นายวีรยุทธ  เช้ือชม  ครูช านาญการ   กรรมการ 

หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน     
๖. นางเบ็ญจพร  ภิรมย์   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

หัวหน้างานนิเทศภายในและวิจัยการศึกษา     
๗. นางแครทรียา  วสุกาญจนานนท์  ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 

หัวหน้างานแนะแนว     
๘. นายธนาศักดิ์  สุภาพ  ครูช านาญการ   กรรมการ 

      หัวหน้างานกิจกรรมพฒันาผู้เรียน     
๙. นายเจตนิพิฐ  แท่นทอง  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

      หัวหน้างานการจัดการเรียนการสอนโครงงาน 
๑๐. นายภานุวัฒน์  ลาลี  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

      หัวหน้างานงานส ามะโนผู้เรียน     
๑๑. นายทองพูน  แพงมา  ครูช านาญการ   กรรมการ 

      หัวหน้างานสารสนเทศและเทคโนโลยี  
๑๒. นายศุภชัย  เมตตามนุษย์  ครู    กรรมการ 

      หัวหน้างานการศึกษาพิเศษ     
๑๓. นายรัฐพล  ค าแก่น   ครูช านาญการ   กรรมการ  

      หัวหน้างานโครงการห้องเรียนพิเศษ (ควทส.) 
14. นางสิรินาท  พันธ์รัมย์              ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

                                               หัวหน้างานโครงการห้องเรียนพิเศษ IEP 
15. นายฐิติพงศ์  ทองศรี           ครู    กรรมการ 

      หัวหน้างานโครงการห้องเรียนพิเศษดนตรี 
16. นางสาวจิตวิไล  ค าภา   ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการและเลขานุการ 
     หัวหน้างานส านักงานฝุายวิชาการ/โรงเรียนมาตรฐานสากล   

มีหน้าที่ 
1. ด าเนินการก าหนดขอบข่ายงานวิชาการจัดท าแผนภูมิการบริหาร และจัดท าพรรณนางานวิชาการ

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 
2. ประสานงานกับบุคคลหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิชาการท้ังภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
3. ประชุมจัดท าแผนงานวิชาการท่ีมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
4. รวบรวมข้อมูลและจัดท าระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการใช้ในโรงเรียน 
5. จัดท าเอกสารคู่มือครู หรือคู่มือนักเรียนเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
6. ด าเนินการจัดท าแผนงาน/โครงการ พัฒนางานวิชาการ   
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7. ด าเนินการตามแผนงานวิชาการอย่างเป็นขั้นตอนตามท่ีก าหนด 
8. ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง 
9. สรุปวิเคราะห์การด าเนินงานน าไปปรับปรุงพัฒนางานวิชาการ และเผยแพร่ผู้เกี่ยวข้อง 

๒.๔  งานส านักงานฝ่ายบริหารวิชาการ 
๑. นางสาวจิตวิไล  ค าภา  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒. นายวีรยุทธ  เช้ือชม  ครูช านาญการ   รองประธานกรรมการ 
๓. นายพิทกัษ์พงษ์  นามวงษ์  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๔. นางสาวชลธิชา  ชนิตพันธ์    ครูช านาญการ                      กรรมการ 
๕. นางสาวภรณี  จันทรชิต             ครูช านาญการ   กรรมการ 
๖. นางสาวธนวรรณ  นัยเนตร  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๗. นายอิสระ  ค านนท์  ครู    กรรมการ 
๘. นางสาวศราพร  ฤทธิเดช  เจ้าหน้าท่ีส านักงาน  ผู้ช่วย 
๙. นางธนพร  มนึกคา  เจ้าหน้าท่ีส านักงาน  ผู้ช่วย 
๑๐. นายสุพิศ  จิตส าราญ   ลูกจ้างประจ า   ผู้ช่วย 
๑๑. นางสาวจิราภรณ์  แพ่งพนม ครูวิกฤต    กรรมการและเลขานุการ 
๑๒. นางสาวฐานิดา  อินทะนา เจ้าหน้าท่ีส านักงาน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓. นางสาวชนินาถ  มนตรีวงษ์ เจ้าหน้าท่ีส านักงาน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  
๑. ก ากับดูแล วางแผนพัฒนางานส านักงาน ฝุายบริหารวิชาการท้ังหมดให้มีประสิทธิภาพและ 

เกิดประสิทธิผล  
๒. ก ากับการลงทะเบียนหนังสือเข้าและหนังสือออก น าเสนอรองผู้อ านวยการ วิเคราะห์ แจกจ่ายหนังสือ

ราชการให้แก่งานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 
๓. โต้ตอบหนังสือราชการตามท่ีได้รับมอบหมาย และอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ 
๔. จัดเก็บหนังสือราชการให้เป็นระบบสามารถตรวจสอบได้ 
๕. ให้บริการ ก ากับ ดูแล และจัดระบบการท าส าเนาเอกสารของโรงเรียน 
๖. วางแผนงานพัสดุกลุ่มวิชาการ รวบรวมรายการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ -ครุภัณฑ์ เสนอซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

ครุภัณฑ์ของกลุ่มฝุายบริหารวิชาการ 
๗. รวบรวมข้อมูลการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของฝุายบริหารวิชาการ 
๘. ติดตาม รวบรวมงาน/โครงการ และสรุปแผนปฏิบัติการประจ าปีของกลุ่มฝุายบริหารวิชาการ 
๑๐.ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

๒.๕ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 
1. นายพงษ์อนันต์  ธรรมศิริ  ผู้อ านวยการโรงเรียน                          ประธานกรรมการ     
2. นางธีรารัตน์  ก าจัด  รองผู้อ านวยการ             รองประธานกรรมการ           
3. นางสาวปิ่นหล้า  ศิลาบุตร  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      
4. นางพรสวรรค์  จรัสรุ่งชัยสกุล ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
5. นายเนวินทร์  วสุกาญจนานนท์     ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     
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6. นางสาวจตุพร  สังธิกุล   ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ                                                           

7. นายประกอบ  ค าขาว  ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา     

8. ว่าท่ีร้อยตรีศิริพงษ์  วิเศษสังข์ ครูช านาญการ    กรรมการ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                        

9. นางสุภาภรณ์  มนิระพงษ ์ ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ              

10. นางสิรินาท พันธ์รัมย ์  ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ/หัวหน้างาน
โครงการห้องเรียนพิเศษ IEP             

11. นางแครทรียา   วสุกาญจนานนท์ ครูช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
หัวหน้างานแนะแนว                          

12. นายธนาศักดิ์  สุภาพ                 ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
หัวหน้างานกิจกรรมพฒันาผู้เรียน              

13. นายรัฐพล  ค าแก่น    ครูช านาญการ    กรรมการ 
     หัวหน้างานโครงการห้องเรียนพิเศษ (ควทส.)            

14. นายฐิติพงศ์  ทองศรี            ครู     กรรมการ  
     หัวหน้างานโครงการห้องเรียนพิเศษดนตรี               

15. สิบเอกนันทวัฒน์   มูลสาร ครูช านาญการ    กรรมการ 
     หัวหน้างานโรงเรียนสุจริต    

16. นางยุพดี  พรหมทา  ครูช านาญการพิเศษ                กรรมการและเลขานุการ 
                                                    หัวหน้าฝุายวิชาการ                         

17. นายจุลฌาณ พากเพียร         ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                                              หัวหน้างานหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

มีหน้าที่  
1. ก าหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมาย จุดเน้นของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
2. จัดท าโครงสร้างหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เปูาหมาย จุดเน้นของหลักสูตรสถานศึกษาและ

เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน 
3. ก ากับติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
4. น าผลการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาไปวิเคราะห์วางแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มี

คุณภาพยิ่งขึ้น 

๒.๖  คณะกรรมการงานจัดกระบวนการเรียนการสอน   
1. นายจุลฌาณ  พากเพียร  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นางดาววิชา  หิปะนัด ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3. นายปรีชา  บุญศักด์ิ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นางสาวนภัทร  เชิงหอม       ครูช านาญการ   กรรมการ 
5. นางสาวจิตนภา  ประกิ่ง ครู    กรรมการ 
6. นางธนพร  มนึกคา เจ้าหน้าท่ีส านักงาน  กรรมการ 
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7. นางสาวชนินาถ  มนตรีวงษ์ เจ้าหน้าท่ีส านักงาน  กรรมการ 
8. นายอิสระ  ค านนท์  ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
1. รวบรวมข้อมูลและจัดท าระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา 
2. ด าเนินการเรื่องการจัดตารางสอน /ตารางเรียน  การจัดครูเข้าสอน 
3. ด าเนินการเรื่องการจัดกลุ่มการเรียน การจัดช้ันเรียน การลงทะเบียนเรียน 
4. เป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
5. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
6. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒.๗ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรความสามารถพิเศษนักเรียน 
๒.๗.๑หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) 
1. นายรัฐพล  ค าแก่น  ครูช านาญการ       ประธานกรรมการ 
2. นางปทุมพร  พละศักดิ์  ครูช านาญการพิเศษ            กรรมการ                           
3. นายฟูาค ารณ  กมล                  ครูช านาญการพิเศษ            กรรมการ                
4. นางสาวสมสกุล  นึกชอบ  ครูช านาญการพิเศษ            กรรมการ 
5. นายวรวัฒน์  จิราธิวัฒนาณุกุล ครู        กรรมการ 
6. นายเทอดศักดิ์  นาจ าปา  ครูผู้ช่วย                          กรรมการ     
7. นางสาวจ าเนียร  เหมาะสมาน     ครูช านาญการพิเศษ      กรรมการและเลขานุการ 
๒.๗.๒  ห้องเรียนพิเศษ IEP 
1. นางสิรินาท  พันธ์รัมย์          ครูช านาญการพิเศษ            ประธานกรรมการ  
2. นางจีระพร  ซองรัมย ์  ครูช านาญการพิเศษ            กรรมการ 
3. นายภูวดล  วนขุนทด  ครูช านาญการพิเศษ            กรรมการ 
4. นายณัฐกิตต์ิ  ลมสูงเนิน  ครูช านาญการพิเศษ            กรรมการ     
5. นางรัชนี  นวลศิริ               ครูช านาญการพิเศษ            กรรมการและเลขานุการ 
๒.๗.๓ ห้องเรียนพิเศษดนตรี 
1. ว่าท่ีร้อยตรีศิริพงษ์  วิเศษสังข์   ครูช านาญการ      ประธานกรรมการ 
2. นายปกาศิต  ศรแก้ว  ครูช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
3. นายไพฑูรย์  หิปะนัด  ครูช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
4. นางกนกอร  มูลสาร  ครูช านาญการ                กรรมการ 
5. นายฐิติพงศ์  ทองศรี  ครู                 กรรมการและเลขานุการ             

มีหน้าที่  
1. วิเคราะห์ จุดเด่นและโอกาสของนักเรียนท่ีจะน ามาพัฒนาเป็นหลักสูตรความสามารถพิเศษ 
2. จัดท าแผนงาน โครงการ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษให้ได้รับการพัฒนา

อย่างเต็มตามศักยภาพ   
3. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
4. ก ากับ ติดตาม การใช้หลักสูตรความสามารถพิเศษเป็นระยะ ๆ และต่อเนื่อง 
5. เข้าร่วมประชุมอบรมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดขึ้น เพื่อน าความรู้มาพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
6. ประเมินผลการใช้หลักสูตรความสามารถพิเศษและน าไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
7. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   
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๒.๗.๔ งานชุมชนและภาคีเครือข่ายด้านวิชาการ  
1. นางสุจิตรา  อุทธิเสน  ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนมาตรฐานสากล     
2. นางสาวจิตวิไล  ค าภา            ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนมาตรฐานสากล     
3. นายเนวินทร์ วสุกาญจนานนท์ ครูช านาญการพิเศษ 

                                                    ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
                                 สพม.๒๘ (จังหวัดศรีสะเกษ) 

4. นายสิทธิ์ศักดิ์  จินดาวงศ์  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ประสานงาน STEM Education 
5. นายพิทักษ์พงษ์  นามวงษ์        ครูช านาญการ  ผู้ประสานงานค่าย สอวน.(เคมี) 
6. นายรัฐพล  ค าแก่น           ครูช านาญการ ผู้ประสานงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์  เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม/ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
7. นางสาวจ าเนียร  เหมาสมาน    ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ประสานงานห้องเรียนพิเศษ ควทส. ม.ต้น 
8. นายฟูาค ารณ  กมล               ครูช านาญการพิเศษ ผู้ประสานงานห้องเรียนพิเศษ ควทส. ม.ต้น 
9. นางปทุมพร  พลศักดิ์             ครูช านาญการพิเศษ ผู้ประสานงานห้องเรียนพิเศษ ควทส.  

     ม.ปลาย 
10. นายเทอดศักดิ์ นาจ าปา        ครูผู้ช่วย  ผู้ประสานงานห้องเรียนพิเศษ ควทส. ม.ปลาย 
11. นายเจตนิพิฐ  แท่นทอง  ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าการจัดการเรียนโครงงาน 
12. นายฐิติพงศ์  ทองศรี            ครู ผู้ประสานงานห้องเรียนพิเศษดนตรี 
13. นางสุจิตรา  น้อมเกล้า  ครูช านาญการพิเศษ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
14. นางสิรินาท  พันธ์รัมย ์  ครูช านาญการพิเศษ 

             งานผู้ประสานงานโครงการ ห้องเรียนพิเศษ IEP และครูต่างชาติ 
15. นางอรไท อิสาน                   ครูช านาญการพิเศษ ผู้ประสานงานโครงการนักเรียนแลกเปล่ียน     
16. นางสาวจันทร์จุรี  บุญสมศรี     ครูช านาญการพิเศษ ผู้ประสานงานโครงการนักเรียนแลกเปล่ียน     
17. นางสาวเพ็ญนภา เคนกุล        ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาเวียดนาม สพฐ. 
18. สิบเอกนันทวัฒน์  มูลสาร      โครงการโรงเรียนสุจริต 

มีหน้าที่   
1. เป็นผู้ประสานงานเข้าร่วมประชุมกับบุคคล และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในองค์กรเพื่อด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
3. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตามเวลาท่ีก าหนด 
4. ปฏิบติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รบมอบหมาย 

๒.๘  คณะกรรมการนิเทศภายใน และวิจัยการศึกษา      
1. นางเบ็ญจพร  ภิรมย์         ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นายสมศักดิ ์ วันสุดล          ครูช านาญการพิเศษ                กรรมการ 
3. นายศักดิ์ดา  พายุพัด         ครูช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
4. นายเจตนิพิฐ   แท่นทอง           ครูช านาญการพิเศษ                กรรมการ 
5. นายณฤทธิ์  วรงค์                  ครูช านาญการพิเศษ       กรรมการ   
6. นายศักดิ์ชาย  วรรณวงศ์          ครูช านาญการพิเศษ                กรรมการ 
7. นายประสิทธิ์   ทองแสน         ครูผู้ช่วย                       กรรมการ 
8. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระ                         กรรมการ 
9. นางณัฐธยาน์  ดวงแก้ว           ครูช านาญการพิเศษ                กรรมการและเลขานุการ 



 

หน้าท่ี ๙ 
 

10. นางเยาวลักษณ์  ศรีสุนนท์       ครูช านาญการพิเศษ            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 

1. ประชุมก าหนดขอบข่ายการนิเทศ ให้ครอบคลุม กับนโยบายการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน 
2. ก าหนดปฏิทินการนิเทศภายในไว้อย่างชัดเจน 
3. ก ากับ ติดตามกระบวนการนิเทศภายในเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง และให้รายงานการนิเทศเรื่องท่ี

เกี่ยวข้องทุกครั้ง 
4. สรุปผลการนิเทศภายใน น ามาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน การสอนของครู 
5. ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ในเรื่องการวิจัย  การใช้กระบวนการวิจัยพัฒนากระบวนการจัดการเรียนเรียนรู้

ของครูเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
6. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของครูสู่การปฏิบัติสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง

วิชาการ  น าผลการพัฒนาไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน  และพัฒนาต่อยอด เป็น
วิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice)  

7. รวบรวมผลงานการวิจัย ผลการใช้กระบวนการ PLC ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ ท้ังในโรงเรียน และนอก
โรงเรียน 

8. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒.๙ คณะการบริหารจัดการการทดสอบระดับชาติและกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
1. นางยุพดี   พรหมทา  หัวหน้าฝุายวิชาการ  ประธานกรรมการ 
2. นายสิทธิศักดิ์  จินดาวงศ์            ครูช านาญการพิเศษ                 รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวจิตวิไล  ค าภา               ครูช านาญการพิเศษ                  กรรมการ    
4. นายจุลฌาน  พากเพียร            ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ       
5. นางเบ็ญจพร  ภิรมย์                  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
6. นางแครทรียา  วสุกาญจนานนท์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
7. นางสาวปิ่นหล้า  ศิลาบุตร            ครูช านาญการพิเศษ            กรรมการ 
8. นางพรสวรรค์  จรัสรุ่งชัยสกุล ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
9. นายเนวินทร์  วสุกาญจนานนท์    ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
10. นางสาวจตุพร  สังธิกุล   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
11. นางสิรินาท  พันธ์รัมย์                ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
12. นายศักดิ์ดา  พายุพัด  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
13. นายสมศักดิ์   วันสุดล               ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
14. นายณฤทธิ์ วรงค์                ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ   
15. นายรัฐพล  ค าแก่น            ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
16. นายพิทักษ์พงษ์  นามวงษ์     ครูช านาญการ                       กรรมการและเลขานุการ 
17. นายเจตนิพิฐ  แท่นทอง     ครูช านาญการพิเศษ           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
18. นายประสิทธิ์  ทองแสน      ครูผู้ช่วย                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
1. ประชุมวางแผนพัฒนา ก าหนดเปูาหมายความส าเร็จ จัดท าปฏิทิน พัฒนานักเรียน เพื่อการทดสอบ

ระดับชาติ 
2. ด าเนินการให้ครูวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ ของสาระการเรียนรู้โดยเช่ือมโยงกับ      

แบบทดสอบระดับชาติ            



 

หน้าท่ี ๑๐ 
 

3. ด าเนินการเกี่ยวกับการสมัครสอบระดับชาติของนักเรียนนักเรียนช้ัน ม.๓ ม.๖ ให้ทันตามเวลาท่ี
ก าหนด 

4. ส่งเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 

5. ด าเนินการจัดสอนซ่อมเสริม จัดสอบ เตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET นักเรียนช้ัน ม.๓ ม.๖ 
6. ก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานเป็นระยะอย่างสม่ าเสมอ 
7. น าผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาเพื่อเพิ่มระดับของผลการทดสอบระดับชาติ 
8. ประสานงานและอ านวยการสนามสอบในการจัดสอบระดับชาติ 
9. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย            

๒.๑๐ งานสารสนเทศนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
1. นายทองพูน  แพงมา  ครูกลุ่มสาระฯคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี  ประธานกรรมการ 
2. นายศักดิ์ชาย  วรรณวงศ์          ครูกลุ่มสาระฯคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี     รองประธานกรรมการ 
3. นายฟูาค ารณ  กมล                 ครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์     กรรมการ 
4. นางกนกวรรณ  สะกีพันธ์        ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
5. นางสาวบุษบา  ค านนท์         ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย                    กรรมการ     
6. นางสาวชิสาพัชร์  นีลธัญนันท์     ครูกลุ่มสาระฯแนะแนว                         กรรมการ   
7. นายธนาศักดิ์  สุภาพ                 ครูกลุ่มสาระฯสุขศึกษาพลศึกษา              กรรมการ  
8. นางสาวชลดา  สิงหกุล               ครูกลุ่มสาระฯศิลปะ                    กรรมการ     
9. นางสาววริศรา  สอนเสนา           ครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
10. นางสาวสุกัญญา   แก้วเกาะ       ครูกลุ่มสารฯภาษาต่างประเทศ             กรรมการ      
11. นายไกรลาศ  จิบจันทร์         ครูกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ         กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  
1. รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลด้านวิชาการอย่างรอบด้าน 
2. จัดท าสารสนเทศท่ีสมบูรณ์ ครอบคลุมขอบข่ายมาตรฐานคุณภาพของงานวิชาการและคุณภาพผู้เรียน

ท้ังในกลุ่มสาระ และภาพรวมของโรงเรียน ด้านหลักสูตร   ด้านครูสายผู้สอน  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน  ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียน ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมท้ัง
ผลงานดีเด่นของครู  นักเรียน 

3. สารสนเทศถูกต้อง  เป็นปัจจุบัน  ทันสมัย สะดวกต่อการใช้ 
4. อ านวยความสะดวกการน าสารสนเทศไปใช้ประโยชน์การบริหารงานวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ส่งเสริมการน านวัตกรรมและเทคโนโลยียุคใหม่ เช่น DLIT   DLTV มาพัฒนางานในระดับกลุ่ม

บริหารงานวิชาการ ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6. ก ากับ ติดตาม นิเทศการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการด าเนินงานทางวิชาการและการจัดการ

เรียน การสอนในห้องเรียนคุณภาพ 
7. ประเมินผลการด าเนินงานน าไปปรับปรุงพฒันาและเผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
8. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ๒.๑๑ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
นางยุพดี  พรหมทา       หัวหน้าฝุายวิชาการ       ประธานกรรมการ 
คณะกรรมการ ประกอบด้วย 

1. นางสาวปิ่นหล้า  ศิลาบุตร       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 



 

หน้าท่ี ๑๑ 
 

2. นางพรสวรรค์  จรัสรุ่งชัยสกุล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
3. นายเนวินทร์  วสุกาญจนานนท์   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
4. นางสาวจตุพร  สังธิกุล           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                            
5. นายประกอบ  ค าขาว       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
6. ว่าท่ีร้อยตรีศิริพงษ์  วิเศษสังข์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
7. นางสุภาภรณ์  มนิระพงศ์       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพแลเทคโนโลยี 
8. นางสิรินาท  พันธ์รัมย ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
9. นางแครทรียา  วสุกาญจนานนท์   หัวหน้างานแนะแนว   
10. นายธนาศักดิ์   สุภาพ               หัวหน้างานกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
11. นายพิทักษ์พงษ์  นามวงษ์           หัวหน้างานวัดผลและประเมินผลการเรียน            
12. นายวีรยุทธ   เช้ือชม               หัวหน้างานทะเบียนวัดผล   
13. นางเบ็ญจพร  ภิรมย์                หัวหน้างานนิเทศภายในและวิจัยการศึกษา     
14. นายจุลฌาณ พากเพียร             หัวหน้างานหลักสูตรแลการจดกรบวนการเรียนการสอน 

มีหน้าที่ 
1. ประชุมก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามนโยบาย ระเบียบฯ แนวปฏิบัติ และค าส่ังของ

โรงเรียนให้สัมฤทธิ์ผล 
2. ก ากับ ติดตาม นิเทศ การจัดการเรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การวิเคราะห์หลักสูตร

สถานศึกษา  วิเคราะห์ผู้เรียน การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้   การใช้แผนการจัดการเรียนรู้การ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้  การพัฒนาส่ือและนวัตกรรม  การใช้แหล่งเรียนรู้  การจัดสอนซ่อมเสริม
การจัดสอนแทน  การใช้กระบวนการ PLC   และการวิจัยเพื่อการพัฒนาการศึกษา 

3. ด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ ความสามารถพิเศษของนักเรียน จัดบรรยากาศการเรียนรู้
ทางวิชาการ และส่งเสริมให้มีการจัดการประกวดแข่งขันทางด้านวิชาการของผู้เรียนท้ังภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

4. ด าเนินการสร้างเครื่องมือการประเมินท่ีมีคุณภาพ หลากหลาย มีการวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET จัดท า
คลังข้อสอบมาตรฐาน 

5. ด าเนินการประเมินผลการเรียน ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิดวิเคราะห์ การเขียน
และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

6. ประเมินผลการพัฒนาเป็นระยะ ๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
7. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกภาคเรียน 

เสนอรองผู้อ านวยการฝุายบริหารวิชาการและโรงเรียนตามล าดับข้ัน 
8. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒.๑๒  งานวัดผลและประเมินผล 
1. นายพิทักษ์พงษ์  นามวงษ ์ หัวหน้างานวัดผล    ประธานกรรมการ 
2. นายสมศักดิ์  วันสุดล ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
3. นางณัฐหทัย  คูหา                  ครูช านาญการพิเศษ           กรรมการ 
4. นางสาวสุภาพร  แสงลับ ครูช านาญการ  กรรมการ 
5. นางสาวชลธิชา  ชนิดพันธ์    ครู  กรรมการ 
6. นางสาวธนวรรณ  นัยเนตร ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 

 



 

หน้าท่ี ๑๒ 
 

มีหน้าที่ 
1. รวบรวมข้อมูลและจัดท าระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวัดผลประเมินผลการเรียนนักเรียน 
2. จัดท าแผนงาน/โครงการพัฒนา งานวัดผลประเมินผลการเรียนของนักเรียน 
3. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานวัดผลประเมินผล  นักเรียน ประจ าภาคเรียน ประจ าปีการศึกษาและ

ประชาสัมพันธ์ผู้เกี่ยวข้อง  
4. ให้ความรู้เกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนแก่ครู นักเรียน และผู้ปกครอง 
5. ด าเนินการเกี่ยวกับนักเรียนท่ีไม่มีสิทธิ์สอบ 
6. ด าเนินการเรื่องการสอบกลางภาค  สอบปลายภาค   และการประกาศผลการสอบ 
7. ด าเนินการเรื่องการสร้างและปรับปรุงเครื่องมือในการวัดผลและประเมินผลการเรียนการจัดท า

เครื่องมือ วัดผลประเมินผลหลากหลาย  มีข้อสอบระหว่างเรียน ข้อสอบกลางภาค และข้อสอบ  ปลาย
ภาคท่ีสอดคล้องกับข้อสอบ O-NET    

8. ก ากับ ติดตาม  ตรวจ และนิเทศ การจัดท า bookmark  SGS 
9. ด าเนินการเรื่องการเฝูาระวังการติด 0 ร  มผ มส  การด าเนินการแก้ไข และติดตามอย่างต่อเนื่อง 
10. ด าเนินการเรื่องการจัดท าเอกสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียน เช่นแบบค า

ร้อง  แบบรายงาน แบบประกาศต่าง ๆ 
11. ด าเนินการเรื่องการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การประเมิน การอ่าน การคิดวิเคราะห์และ

เขียนส่ือความ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของนักเรียน 
12. จัดท าข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  5  ปีย้อนหลัง เป็นปัจจุบัน  ท้ังในระดับโรงเรียน   

ระดับเขตพื้นท่ี และระดับชาติ               
13. จัดเทียบโอนความรู้  ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น  ตามแนวทางท่ี

หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด 
14. ด าเนินการเรื่องการเรื่องการสอบข้อสอบกลาง สพฐ. ช้ัน ม.๑,ม.๒ การสอบ O-NET ช้ันม.๓,ม.๖ 
15. ประเมินผลด าเนินงานเป็นระยะ ๆ  และน าผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
16. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒.๑๓  งานทะเบียนนักเรียน  
1. นายวีรยุทธ  เช้ือชม   ครูช านาญการ           หัวหน้านายทะเบียน 

งานทะเบียน ม.๓, ม.๖ และงาน GPA  
2. นางสาวภรณี  จันทรชิต  ครูช านาญการ            ผู้ช่วย      
      งานทะเบียน ม.๒, ม.๕ และงาน GPA 
3. นางสุกัญญา   แก้วเกาะ        ครูช านาญการ           ผู้ช่วย      

          งานทะเบียน ม.๑, ม.๔ และงาน GPA  
4. นางสาวจุฬาภรณ์  แพ่งพนม  ครูวิกฤต            ผู้ช่วย 

  เจ้าหน้าท่ีส านักงาน 
5. นางสาวฐานิดา อินทะนา  เจ้าหน้าท่ีส านักงาน            ผู้ช่วย       

เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน   
6. นางสาวศราพร  ฤทธิเดช  เจ้าหน้าท่ีส านักงาน           ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
1. ด าเนินการจัดท าแผนงาน / โครงการและปฏิบัติปฏิบัติงานทะเบียนนักเรียน 



 

หน้าท่ี ๑๓ 
 

2. จัดการรับมอบตัวนักเรียน ท าทะเบียนนักเรียน พิมพ์รายช่ือนักเรียน ด าเนินการเรื่องการออกเลข
ประจ าตัวนักเรียนใหม่ 

3. ด าเนินการเรื่องการย้ายเข้า  การย้ายออก   การลาออก 
4. จัดท า ปพ.๑-ปพ.๒ ปพ,๓ ปพ.๖ ปพ.๗ และปพ.๙ และด าเนินการตามระเบียบการจัดท าเอกสาร

การศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
5. ด าเนินการให้ความร่วมมือกับงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝุาย และสถาบันต่างๆ ในการตรวจสอ บ

คุณวุฒิหรือข้อมูลสารสนเทศ ของนักเรียน 
6. จัดเก็บรักษาหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับงานทะเบียนให้ เป็นระเบียบในการด าเนินงานและ  

ให้มีความปลอดภัย 
7. ด าเนินการเรื่องการจัดท าการบันทึกข้อมูลงานทะเบียนนักเรียนให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน จัดเก็บข้อมูล

เป็นระบบระเบียบ ปลอดภัย 
8. จัดรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนวิชาการท้ังหมดลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือจัดท าเป็น

เอกสารพร้อมท้ังเผยแพร่ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
9. จัดท า GPA GPAX และค่า PR ของโรงเรียน  และรายงาน GPA  ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
10. ประสานงานกับส านักงานเขตพื้นท่ี  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับงาน

ทะเบียนนักเรียน 
11. ประเมินผลด าเนินงานเป็นระยะ ๆ  และน าผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
12. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย 

๒.๑๔ งานส ามะโนผู้เรียน 
1. นายภานุวัฒน์  ลาลี  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
2. นางมาณิกา  ศรีสุธรรม  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
3. นางสาวจรุงจิต  วงศ์ค า  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
4. นางฉลองขวัญ  สุธรรมา  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
5. นางปิยวรรณ  จินดาวงศ์  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
6. นางอรุณีย์  อรจันทร์  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
7. นางสาวสุภรัตน์  แก้วพวง  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่    
1. รวบรวมข้อมูลและส ามะโนนักเรียน เพื่อจัดท าเป็นสารสนเทศนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
2. ควบคุมและด าเนินการจัดท าระบบข้อมูลส ามะโน(DMC) ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
3. ให้บริการและรายงานข้อมูลตามท่ีได้รับการร้องขอตามก าหนดเวลา 
4. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒.๑๕ งานแนะแนว   
1. นางแครทรียา  วสุกาญจนานนท์ ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
2. นายเนวินทร์  วสุกาญจนานนท์ ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
3. นางจุฬาวัลย์  ชนะมะเริง  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
4. นางสาวเฉลิมรัก  สดไสย  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
5. นางสาวจิราภรณ์  บุญพบ  ครูอัตราพิเศษ   ผู้ช่วย 
6. นางสาวพัชรา  ค ามา  ครูอัตราพิเศษ   ผู้ช่วย 
7. นางรัตนาภรณ์  ห่อทรัพย์  เจ้าหน้าท่ีส านักงาน  ผู้ช่วย  



 

หน้าท่ี ๑๔ 
 

8. นางสาวชิสาพัชร์  นีลธัญนันท์ ครู    ผู้ช่วยและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 

1. จัดท าแผนงานโครงการพัฒนางานแนะแนว  ปฏิทินปฏิบัติงาน  ประจ าปีการศึกษา 
2. จัดท าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพของนักเรียนท่ีจบม.๓ ม.๖ มีข้อมูล 

๓ ปี ย้อนหลังอย่างถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
3. จัดบริการแนะแนว ได้ครบท้ัง ๕ ด้าน มีหลักฐานการให้บริการชัดเจน เป็นปัจจุบัน และพัฒนา

ประสิทธิภาพการให้บริการอยู่เสมอ 
4. ประสานความร่วมมือ และแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษากับโรงเรียน

หรือเครือข่ายการแนะแนวภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานภายนอกอื่น 
5. ด าเนินการเรื่องการแนะแนวการศึกษาต่อช้ัน ม.๑  ม.๔ ในโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  และแนะแนว

การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น ของนักเรียนช้ัน ม.๓ และ ม.๖ 
6. ด าเนินการเรื่องการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ และปัจฉิมนิเทศนักเรียนท่ีจบ ม.๓ ม.๖  
7. ด าเนินการเรื่องกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
8. เป็นคณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกด้าน อย่างท่ัวถึง 
9. ด าเนินการเรื่องพิธีมอบทุนการศึกษาประจ าปีการศึกษา 
10. ก ากับ ติดตาม  นิเทศ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และประเมินผล กิจกรรมแนะแนว ทุกระดับช้ัน สรุปผล

การประเมินและรายงานผลการประเมินทุกภาคเรียน 
11. ประเมินผลการด าเนินงานในหน้าท่ี สรุปและรายงาน 
12. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒.๑๖  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
1. นายธนาศักดิ์  สุภาพ    หัวหน้างานกิจกรรมพฒันาผู้เรียน          ประธานกรรมการ 
2. นายรังสรรค์  จันธิมา หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ                      รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวนภัทร  เชิงหอม   หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด            กรรมการ 
4. นายศราวุธ  แสงสุนนท์    หัวหน้าผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร        กรรมการ 
5. นายไพรยุทธ  สะกีพันธ์    หัวหน้ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์         กรรมการ 
6. พ.อ.อ.อรรถพล  เข็มแดง  รองหัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    กรรมการและเลขานุการ 
7. นางวิภาดา  จันล่องค า     หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นางสาวเพ็ญลักคณา  ลาลุน  งานกิจกรรมชุมนุม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
1. ด าเนินการประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด 

นักศึกษาวิชาทหาร  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ 

2. ด าเนินการเรื่องจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และปฏิทินในการจัดกิจกรรม 
3. จัดท าข้อมูลกิจกรรม และด าเนินการให้นักเรียนเลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ 
4. นิเทศ ก ากับ ติดตาม การประเมินผลการจัดกิจกรรมของบุคลากร สรุปผลการประเมินการผ่าน  

หรือไม่ผ่าน การเข้าร่วมกิจกรรม ทุกภาคเรียน 
5. ด าเนินการประเมินผลเพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสม 
6. ปฏิบติัหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 



 

หน้าท่ี ๑๕ 
 

๒.๑๗ งานการศึกษาพิเศษ 
1. นายศุภชัย  เมตามนุษย์  ครู      หัวหน้างาน 
2. นางสมศรี  พรหมคช  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
3. นางสาววิราภรณ์  มะโรณีย์ ครูอัตราพิเศษ   ผู้ช่วย 
4. นางสาวศศิธร  ดัชถุยาวัตร         ครูผู้ช่วย             กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
1. ประสานการส ารวจข้อมูลกับสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดท าทะเบียนเพื่อรวบรวมข้อมูลท่ีจ าเป็น

ของเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษอย่างเป็นระบบ 
2. ประสานงาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษกับ

สถานศึกษาหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง 
3. ศึกษา วิจัย และส่งเสริมการศึกษา วิจัย เพื่อหารูปแบบและเผยแพร่ วิธีการจัดการศึกษาแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
4. ติดตาม รวบรวมผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
5. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒.๑๘  งานรับนักเรียน 
1. นางยุพดี  พรหมทา  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจิตวิไล ค าภา  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3. นางจุฬาวัลย์  ชนะมะเริง             ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นายศักดิ์ดา  พายุพัด  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นายวีรยุทธ  เช้ือชม  ครูช านาญการ   กรรมการ 
6. นางสาวภรณี  จันทรชิต  ครูช านาญการ   กรรมการ 
7. นายไกรลาศ  จิบจันทร์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
8. นายประสิทธิ์  ทองแสน  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
9. นายพิทักษ์พงษ์    นามวงษ์ ครูช านาญการ                      กรรมการและ เลขานุการ 
10. นายภานุวัฒน์   ลาลี  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
1. ประสานงานการด าเนินงานแบ่งเขตพื้นท่ีบริการร่วมกับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
2. ประสานงานกับฝุายบริหารจัดท าค าส่ังคณะกรรมการรับนักเรียนในหน้าท่ีต่าง ๆ ตามก าหนด 
3. ประสานงานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน 
4. ประสานงานกับคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนเพื่อทราบข้อมูล และรายละเอียดการ  

รับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และ ๔ ของทุกปีการศึกษา 
5. จัดท าแผนงาน / โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานของงานรับนักเรียน 
6. ก าหนดเขตพื้นท่ีบริการ โครงสร้าง แผนการ รับนักเรียน  
7. ก าหนดแนวปฏิบัติ ขั้นตอนและวิธีการรับนักเรียนของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายการรับนักเรียน

จากหน่วยงานต้นสังกัด 
8. จัดท าคู่มือการรับนักเรียน ใบสมัคร บัตรประจ าตัวผู้สมัคร เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักเรียนและ

ผู้ปกครองท่ีสนใจ 
9. ด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ  
10. จัดเตรียมเอกสารการมอบตัวนักเรียน และรับมอบตัวนักเรียน 



 

หน้าท่ี ๑๖ 
 

11. ออกเลขประจ าตัวนักเรียนท่ีเข้าใหม่ และจัดนักเรียนเข้าช้ันเรียนตามศักยภาพของนักเรียนและตาม
ความเหมาะสม 

12. รายงานผลการรับนักเรียนต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
13. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒.๑๙  งานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน 
1. นายเนวินทร์  วสุกาญจนานนท์     ครูช านาญการพิเศษ                 

ครูผู้ประสานงานศูนย์ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
2. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทุกคน 
3. นางสาวเพ็ญนภา  เคนกุล  ครู ผู้ประสานงานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาเวียดนาม 
4. นางสิรินาท  พันธ์รัมย์    และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทุกคน 

มีหน้าที่ 
1. ประชุม วางแผนและด าเนินงานตามโครงการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ของ

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ และผู้ประสานงานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาเวียดนามของ สพฐ. ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตั้งศูนย์ 

2. ด าเนินการเรื่องการจัดการแข่งขันความสามารถนักเรียน  ของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๒๘ จังหวัด 
ศรีสะเกษ  

3. ด าเนินการเรื่องการจัดการแข่งขันความสามารถนักเรียน  กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ระดับชาติ) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

4. รายงานผลการด าเนินงานโครงการต่อหน่วยงานต้นสังกัดเมื่อโครงการเสร็จส้ิน 
5. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒.๒๐  คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ 
1. นางธีรารัตน์  ก าจัด               รองผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
2. นางยุพด ี พรหมทา             ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรการ 
3. นายจุลฌาณ  พากเพียร          ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นายพิทักษ์พงษ์  นามวงษ์        ครูช านาญการ             กรรมการ 
5. นายวีระยุทธ   เช้ือชม             ครูช านาญการ   กรรมการ 
6. นายทองพูน  แพงมา              ครูช านาญการ   กรรมการ 
7. นางสาวภรณี   จันทรชิต          ครูช านาญการ   กรรมการ 
8. นางสาวธนวรรณ  นัยเนตร       ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
9. นางสาวจิตวิไล   ค าภา          ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
10. นางเบ็ญจพร  ภิรมย์      ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  
1. ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานวิชาการตามขอบข่ายงานแต่ละด้านอย่างสม่ าเสมอ 
2. ประชุมวิเคราะห์ผลการประเมินการด าเนินงานวิชาการ ปัญหา อุปสรรค น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ใน

การปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานวิชาการและการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 
3. ด าเนินการการประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกภาคเรียน 



 

หน้าท่ี ๑๗ 
 

4. สรุปผลและรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินการด าเนินงานวิชาการ ปัญหา อุปสรรค เมื่อส้ินปี
การศึกษา  เสนอฝุายบริหาร เพื่อก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนางานวิชาการ และการยก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 

5. จัดท ารายงานผลการประเมินและเผยแพร่ผลการด าเนินงานวิชาการท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
6. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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๓. คณะกรรมการฝ่ายบริหารอ านวยการและงบประมาณ 
๓.๑  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารอ านวยการและงบประมาณ 

นางบุณณ์ญาณัฏฐ์  มุขขันธ์  รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
มีหน้าที่ 

1. เป็นคณะกรรมการฝุายบริหารโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
2. เป็นประธานคณะกรรมการฝุายบริหารอ านวยการและงบประมาณ 
3. วางแผน ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝุายบริหารอ านวยการและงบประมาณ 
4. ก ากับดูแลงานการเงิน-บัญช ีงานพัสดุ และงานแผนงานให้เป็นไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติของส่วน

ราชการ 
5. เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณ บุคลากร พัสดุและการจัดการต่าง ๆ ของโรงเรียน 
6. ดูแลการปฏิบัติงาน อ านวยความสะดวกงานส านักงานผู้อ านวยการ 
7. ประสานงานกับฝุายงานบริหารทุกฝุาย ทุกกลุ่มงาน เพื่อจัดหาคณะท างานแผนปฏิบัติราชการและ

งบประมาณของโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
8. การน าเสนอพิจารณาความดีความชอบของครูในสายงานฝุายบริหารอ านวยการและงบประมาณ 
9. การวางแผนจัดสรรงบประมาณพัฒนางานฝุายบริหารอ านวยการและงบประมาณ 
10. วางแผนโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
11. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.๒  คณะกรรมการบริหารร่วมตามโครงสร้างโรงเรียนฝ่ายบริหารอ านวยการและงบประมาณ 
1. นายบรรจบ  ไชยสาร  ครูช านาญการพิเศษ     
2. นางอรไท  อิสาน  ครูช านาญการพิเศษ    
3. นางปิยะวดี  จันปุุม  ครูช านาญการพิเศษ    
4. นายพิทักษ์พงษ์  นามวงษ์  ครูช านาญการ   

มีหน้าที่   
1. เป็นท่ีปรึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในการก าหนดทิศทาง  และแนวนโยบายในการด าเนินงานของฝุาย 
2. วางแผนน าแนวนโยบายของโรงเรียนในด้านการบริหารงานฝุายไปสู่การปฏิบัติ 
3. ร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้ทันเหตุการณ์ รวมท้ังให้ค าปรึกษาหารือในกา ร

พัฒนางานตามปฏิทินการปฏิบัติงานทุกครั้ง 
4. เป็นกรรมการท่ีปรึกษา ให้ค าแนะน างานท่ัวไปของฝุาย ด้านต่าง ๆ 
5. ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานในการจัดการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 

เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลตามหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
6. เสนอแนะความคิดเห็นและให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนในการด าเนินงานของฝุายตลอดจน

เสริมสร้างความเข้าใจกับบุคลากรทุกฝุายภายในโรงเรียนและบุคลากรภายนอกโรงเรียน เพื่อให้การ
ด าเนินงานของฝุายด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

7. ร่วมจัดท าแผนการเรียนของโรงเรียน 
8. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

 



 

หน้าท่ี ๑๙ 
 

๓.๓ หัวหน้าฝ่ายบริหารอ านวยการและงบประมาณ 
นายนคร  เครือพงษ์ศักดิ์  ครูช านาญการพิเศษ 

มีหน้าที่ 
1. เป็นคณะกรรมการฝุายบริหารอ านวยการและงบประมาณ 
2. ช่วยงานรองผู้อ านวยการร่วมวางแผน ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝุาย 
3. ปฏิบัติหน้าท่ีแทนรองผู้อ านวยการฝุายบริหารอ านวยการและงบประมาณ กรณีท่ีรองผู้อ านวยการฝุาย

บริหารอ านวยการและงบประมาณ ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
4. ช่วยก ากับดูแลงานการเงิน-บัญชี งานพัสดุและงานแผนงานให้เป็นไปตามระเบียบแนวปฏิบัติของส่วน

ราชการ 
5. เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณ งานพัสดุ  งานแผนงาน และการจัดการต่าง ๆของ

โรงเรียน 
6. ช่วยดูแลการปฏิบัติงาน อ านวยความสะดวกงานส านักงานผู้อ านวยการ 
7. พิจารณาความดีความชอบของครู และบุคลากรในฝุายบริหารอ านวยการและงบประมาณ เพื่อเสนอ

ต่อรองผู้อ านวยการฝุายบริหารอ านวยการและงบประมาณ 
8. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.๔  คณะกรรมการบริหารฝ่ายบริหารอ านวยการและงบประมาณ 
1. นางบุณณ์ญาณัฏฐ์  มุขขันธ์ รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2. นายนคร  เครือพงษ์ศักดิ์  ครูช านาญการพิเศษ      รองประธานกรรมการ 

หัวหน้าฝุายบริหารอ านวยการและงบประมาณ 
3. นายณัฐพล  พลสมบัติ  ครูช านาญการพิเศษ     กรรมการ 

หัวหน้างานแผนงาน 
4. นางสาวสมบูรณ์  ดวงพล   ครูช านาญการพิเศษ      กรรมการ 

หัวหน้างานจัดท าแผนงบประมาณ    
5. นางพรสริญ ศุภภาภิญโญ   ครูช านาญการพิเศษ     กรรมการ 

หัวหน้างานตรวจสอบติดตาม /และรายงานการใช้งบประมาณ  
6. นางชุมพร  ประมาพันธ์   ครูช านาญการพิเศษ        กรรมการ 

หัวหน้างานจัดการทรัพยากร และกองทุนเพื่อการศึกษา     
7. นางสาวอรุณี  สายวงศ์      ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการ 

หัวหน้างานควบคุมภายในสถานศึกษา 
8. นางพรสวรรค์  จรัสรุ่งชัยสกุล   ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 

หัวหน้างานตรวจสอบภายในสถานศึกษา    
9. นางศิรินนภา  จวงพลงาม    ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

หัวหน้างานการเงิน 
10. นางพิมลรัตน์  บุญงาม        ครูช านาญการพิเศษ       กรรมการ 

หัวหน้างานบัญชี 
11. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีสมพร   ครูช านาญการพิเศษ       กรรมการ  

หัวหน้างานพัสดุ 
12. นายอภิวุฒิ   ทองไทย         ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

หัวหน้างานจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา 
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13. นายกิตตินันท์  ศิละวงษ์   ครูช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
หัวหน้างานส านักงานผู้อ านวยการ 

14. นางสาววีนา  โมทะจิตร  ครูช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
หัวหน้างานประกนัคุณภาพการศึกษา  

15. นางสาวธิษณา  อ่อนบึง  ครูช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
หัวหน้างานสารบรรณ 

16. นางรัชนี  นวลศิริ   ครูช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
หัวหน้างานสารสนเทศ 

17. นางเณศทิชาภา  สวัสดี  ครูช านาญการพิเศษ       กรรมการและเลขานุการ 
หัวหน้างานส านักงานฝุายบริหารอ านวยการและงบประมาณ 

18. นางณัฐาพร  มูลมี       ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
19. นางสาวนวรัตน์  โสตศิริ       ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
20. นางสาวชลดา  สิงหกุล       ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
21. นายไพบูลย์  ปุณขันธุ์       เจ้าหน้าท่ีส านักงาน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
1. รับนโยบายจากฝุายบริหาร เพื่อน ามาวิเคราะห์และประสานงานกับทุกหน่วยงานในโรงเรียน เพื่อวาง

แผนการจัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
2. ประสานงานกับฝุายต่าง  ๆ และทุกกลุ่มงาน เพื่อจัดหาคณะท างานแผนของงบประมาณ  
3. ตรวจสอบความถูกต้องในการจัดท าเอกสารเกี่ยวกับแผนงาน แผนปฏิบัติราชการทุกประเภท 
4. บันทึกข้อมูลและสารสนเทศ 
5. ดูแลงานพัสดุ  
6. รวบรวมและจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานประจ าปี 
7. ดูแลงานส านักงานผู้อ านวยการโรงเรียน 
8. วางแผนก ากับดูแลการด าเนินงานด้านการเงินการบัญชี การระดมทรัพยากร และการลงทุน 

เพื่อการศึกษา 
9. เบิกจ่าย เงินเดือน เงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้านของข้าราชการและ  

ลูกจ้าง 
10. จัดท าหนังสือรับรองการใช้สิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล หนังสือรับรองเงินเดือนของข้าราชการและ

ลูกจ้าง 
11. เบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน และจัดท าทะเบียนใบเสร็จรับเงิน 
12. รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน เมื่อส้ินปีงบประมาณ 
13. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.๕ งานส านักงานฝ่ายบริหารอ านวยการและงบประมาณ 
1. นางเณศทิชาภา  สวัสดี       ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
2.  นางสาวนวรัตน์  โสตศิริ  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
3. นางณัฐาพร  มูลมี  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
4. นางชุมพร  ประมาพันธ ์  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
5. นางสาวพิภัทรา  แซ่ตัง  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
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มีหน้าที่ 
๑. จัดให้มีส่ิงอ านวยความสะดวกภายในส านักงาน 
๒. ประสานงานกับฝุาย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อรวบรวมข้อมูลจัดท าค าส่ังแม่บท 
๓. จัดเก็บข้อมูลของมูลนิธิ/สมาคม/ชมรม ของโรงเรียน 
๔. ด าเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
๕. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.๖  งานสารบรรณ 
๑. นางสาวธิษณา  อ่อนบึง  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหนา้งาน 
๒. นางสาวจินตนา  พละสรร  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๓. นางขรพรรษ  สุรนารถ  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๔. สิบเอกนันทวัฒน์  มูลสาร  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
๕. นางสาววชิราภรณ์  ลาลุน  เจ้าหน้าท่ีส านักงาน  ผู้ช่วย 
๖. นายอภิรักษ์  ล าภา  เจ้าหน้าท่ีส านักงาน  ผู้ช่วย 

มีหน้าที่  
๑. จัดท าแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติงานประจ าปี  เพื่อน าเสนอในการจัดสรรงบประมาณ 
๒. จัดระบบงานสารบรรณตามชนิดหนังสือ ลงทะเบียนรับ - ส่งเอกสารและหนังสือราชการ 
๓. จัดระบบโต้ตอบหนังสือราชการ โดยระบบ E-office ได้รวดเร็วทันเวลา 
๔. ก าหนดแนวปฏิบัติในการเก็บรักษาและท าลายหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ 
๕. จัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ และเทคโนโลยีไว้บริการด้านงานสารบรรณ 
๖. จัดพิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ ไว้บริการครูและบุคลากร  
๗. จดบันทึกและจัดท ารายงานการประชุมประจ าเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๘. งานติดต่อประสานงานหน่วยงาน องค์กร ฝุายต่างๆ โดยหนังสือราชการ 
๙. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3.7 หัวหน้างานแผนงาน 
 นายณัฐพล  พลสมบัติ  ครูช านาญการพิเศษ 
มีหน้าที่ 

1. ก าหนดทิศทางในการพัฒนาโรงเรียนตามความส าคัญและจ าเป็นอย่างชัดเจน 
2. จัดท าแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนโดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
3. มีการจัดท าโครงการและรายงานโครงการทุกกิจกรรม 
4. จัดท าค ารับรองและรายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารองรับรองปฏิบัติราชการ  
5. วิเคราะห์/สังเคราะห์สภาพจริงในปัจจุบันและสภาพปัญหาความต้องการจ าเป็น (Need) ของโรงเรียน 

ด าเนินการแบบมีส่วนร่วมอย่างหลากหลาย 
6. จัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน/แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการประจ าปี/โครงการ / 

งาน/กิจกรรมตามล าดับ ขั้นตอนและเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวกัน นิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน/แผนกลยุทธ์/ แผนปฏิบัติการประจ าปี / 
โครงการ/งาน/กิจกรรมอย่างต่อเนื่องน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

7. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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๓.8 งานจัดท าแผนงบประมาณ 
1. นางสาวสมบูรณ์ ดวงพล  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
2. นางณัฐาพร  มูลมี  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
3. นางกนกวรรณ  สะกีพันธ ์  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
4. นางชุมพร  ประมาพันธ ์  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
1. การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

 1.1 วิ เคราะห์ ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือสถานศึกษา  ไ ด้แก่  เปูาหมาย 
        เชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ  
        แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขต  
           พื้นท่ีการศึกษา และความต้องการของสถานศึกษา 

1.3 วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามข้อตกลงท่ีท ากับเขตพื้นท่ีการศึกษาด้าน       
       ปริมาณ คุณภาพ เวลา ตลอดจนต้นทุน ซึ่งต้องค านวณต้นทุนผลผลิตขององค์กรและผลผลิต    
       งาน / โครงการ 
1.4 จัดท าข้อมูลสารสนเทศผลการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ีมี   
       ผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
1.5 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เขตพื้นท่ีการศึกษา และสาธารณชนรับทราบ 

2. การจัดท าแผนกลยุทธ์ หรือแผนพัฒนาการศึกษาทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
และศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
2.1 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาท่ีมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา (SWOT) และประเมิน

สภาพของสถานศึกษา 
2.2 ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเปูาประสงค์(Corporate Objective)  

ของสถานศึกษา 
2.3 ก าหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
2.4 ก าหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes)และตัวช้ีวัดความส าเร็จ(Key Performance   

Indicators : KPls)  โดยจัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศ 
2.5 ก าหนดเปูาหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณ คุณภาพและผลลัพธ์ท่ีสอดคล้องกับ  

ผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีจะท าร่างข้อตกลงกับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
2.6 จัดท ารายละเอียดโครงสร้าง แผนงาน งาน / โครงการ และกิจกรรมหลัก 
2.7 จัดให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงและน าเสนอขอความเห็นชอบต่อ

คณะกรรมการสถานศึกษา 
2.8 เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

3. การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
3.1 จัดท ารายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน / โครงการ ให้มีความเช่ือมโยงกับผลผลิตและ         

ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของสถานศึกษา พร้อมกับวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของ
แผนงาน / โครงการ เมื่อเขตพื้นท่ีการศึกษาแจ้งนโยบายแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์  ขั้นตอนและวิธีจัดต้ังงบประมาณให้สถานศึกษาด าเนินการ 

3.2 จัดท ากรอบประมาณการรายจ่ายระยะปากลาง (Medium Term Expenditure Framework : 
MTEF) โดยวิเคราะห์นโยบายหน่วยเหนือท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม วิเคราะห์ ผลการ 
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ด าเนินงานปีงบประมาณท่ีผ่านมาของสถานศึกษา เพื่อปรับเปูาหมายผลผลิตท่ีต้องการด าเนินการ
ใน 3 ปีข้างหน้า พร้อมกับปรับแผนงาน งาน / โครงการและกิจกรรมหลักให้สอดคล้องกับ
ประมาณรายได้ของสถานศึกษาท้ังจากเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 

3.3 จัดท าค าขอรับงบประมาณของสถานศึ กษา และกรอบประมาณการราย จ่ายระยะ 
ปานกลาง (MTEF) เสนอต่อเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องเชิง 
นโยบาย 

3.4 จัดท าร่างข้อตกลงบริการผลผลิต  (ร่างข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน) ของสถานศึกษาท่ีจะต้องท ากับ
เขตพื้นท่ีการศึกษาเมื่อได้รับงบประมาณ โดยมีเปูาหมายการให้บริการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของสถานศึกษา 

๓.9 งานประกันคุณภาพการศึกษา 
1. นางสาววีนา  โมทะจิตร ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
2. นางณัฐธยาน์  ดวงแก้ว ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
3. นายประกอบ  ค าขาว ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
4. นางพิมลรัตน์  บุญงาม ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
5. นางฐิตารีย์  ปุลพรนันท์ ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
6.  นายภราดร  อยู่เย็น ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
7. นายฐิติพงศ์  ทองศรี ครู      ผู้ช่วย  
8.  นางเอื้อจิต  วรรณวงศ์ ครูช านาญการพิเศษ  เลขานุการ 
9. นางวริศรา  สอนเสนา ครูช านาญการ   ผู้ช่วยและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
1. แต่งต้ังคณะกรรมการทบทวนกระบวนการ และตรวจสอบการการปฏิบัติตามข้ันตอน 
2. สรุปผลการตรวจสอบทบทวนระบบประกันคุณภาพ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
3. ให้ความรู้และท าความเข้าใจตัวบ่งช้ีในแต่ละตัวบ่งช้ี ทุกมาตรฐาน และระบบประกันคุณภาพของ

สถานศึกษา ท้ังกระบวนการ และขั้นตอนในการปฏิบัติให้ครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
4. ด าเนินการตามแผนประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
5. สรุปคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจากการตรวจสอบของคณะกรรมการ เสนอผู้บริหาร

สถานศึกษาเพื่อพิจารณาปรับปรุง แก้ไข 
6. แต่งต้ังคณะกรรมการ หรือคณะท างาน ประเมินคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาของตนเองหรืออาจ

เรียกว่ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
7. ส่งรายงานการประเมินให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาและหน่วยงานต้น

สังกัด ตลอดถึงเผยแพร่ต่อสาธารณชน  
8. ให้การต้อนรับ รับฟังค าช้ีแจง และให้ข้อมูล เอกสารหลักฐานแก่คณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าท่ีของ

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาตามสมควรและตามท่ีร้องขอ 
9. รับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษา จากคณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าท่ีของส านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
10. รับเอกสารยืนยัน หรือรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากส านักงานรับรองมาตรฐานและ   

ประเมินคุณภาพการศึกษาเมื่อผ่านการประเมินแล้ว 
11. รายงานผลการประเมิน ต่อหน่วยงานต้นสังกัดทราบ 
12. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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3.10 งานการติดตามประเมินโครงการ 
1. นางพรสริญ   ศุภภาภิญโญ ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
2. นางสาวพิภัทรา  แซ่ตัง  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
3. นางสาวจิรภาภรณ์  ผดุงกิจ ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
4. นายไพบูลย์  ปุณขันธุ์  เจ้าหน้าท่ีส านักงาน  ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
1. รวบรวมงาน / โครงการจาก งาน กลุ่มสาระฯ และฝุายต่าง ๆ ท่ีจะด าเนินการในรอบปีงบประมาณ 
2. จัดท าร่างการใช้งบประมาณของงานและโครงการประจ าปีต่อคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ

ประจ าป ี
3. นิเทศ ติดตาม การด าเนินงาน/โครงการในรอบปีงบประมาณและรายงานผลการด าเนินงาน  / 

โครงการในรอบปีงบประมาณ 
4. จัดท าต้นทุนผลผลิตของสถานศึกษา 
5. รายงานการค านวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
6. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.11 งานก ากับการใช้งบประมาณโครงการ 
1. นางสาวสมบรูณ์  ดวงพล  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
2. นางณัฐาพร  มูลมี  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
3. นางกนกวรรณ  สะกีพันธ ์ ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
4. นางชุมพร  ประมาพันธ ์  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
5. นายนิธิธานินทร์  ธนเดชนธ์าดากรณ์ ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
6. นายไพบูลย์  ปุณขันธุ์  เจ้าหน้าท่ีส านักงาน  ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
1. การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการด าเนินงาน มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 

1.1 จัดท าแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินท้ังเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของ 
สถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และแผนการใช้งบประมาณราย
ไตรมาส 

1.2 จัดท าแผนการตรวจสอบ ติดตามผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณและแผนการใช้งบประมาณ ราย
ไตรมาส 

1.3 จัดท าแผนการก ากับตรวจสอบติดตามและปูองกันความเส่ียงส าหรับโครงการท่ีมีความเส่ียงสูง 
1.4 ประสานแผนและด าเนินการตรวจสอบและปูองกันความเส่ียงส าหรับโครงการท่ีมีความเส่ียงสูง 
1.5 จัดท าข้อสรุปผลการตรวจสอบติดตาม และนิเทศพร้อมท้ังเสนอข้อปัญหาท่ีอาจท าให้การ

ด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จเพื่อให้สถานศึกษาเร่งแก้ปัญหาได้ทันสถานการณ์ 
1.6 รายงานผลการด าเนินการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
1.7 สรุปข้อมูลสารสนเทศท่ีได้และจัดรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณผลการด าเนินงาน  ของ

สถานศึกษา 
2. การประเมินผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 

2.1 ก าหนดปัจจัยหลักความส าเร็จและตัวช้ีวัด (Key Performance Indicators:KPls) ของ      
สถานศึกษา 
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2.2 จัดท าตัวชี้วัดความส าเร็จของผลผลิตท่ีก าหนดตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของสถานศึกษา 
2.3 สร้างเครื่องมือเพื่อการประเมินผลผลิตตามตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ีก าหนดไว้ตามข้อตกลง  

การให้บริการผลผลิตของสถานศึกษา 
2.4 ประเมินแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา และจัดท ารายงานประจ าปี 
2.5 รายงานผลการด า เนินงานตามแผนปฏิบั ติการของโรง เรียนศรีสะ เกษวิทยาลัย เมื่ อ  

ส้ินปีงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด ผู้ปกครอง และ
ชุมชน 

3. การก ากับ (Monitoring) 
3.1 โรงเรียนจัดระบบก ากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ขององค์กร และกลยุทธ์ของ    

แผนงานในเรื่องขั้นตอนวิธีการ บุคลากรระยะเวลาด าเนินการ และงบประมาณ 
3.2 โรงเรียนจัดให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติงานท้ังก่อนด าเนินการระหว่างด าเนินการและ 

ส้ินสุดการด าเนินการเพื่อให้ทราบความก้าวหน้า อุปสรรค ปัญหาและความส าเร็จของงาน 
4. ติดตามประเมินผล (Audition) 

4.1 การตรวจสอบหรือประเมินภายใน ( Internal Quality Audit)โรงเรียนจะประเมินตนเอง 
(School Self Evaluation) เป็นการภายในโดยคณะกรรมการโรงเรียน เพื่อตรวจสอบ การ
ปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ได้แก่ การวางแผนการจัดองค์กร การจัดบุคลากร การน าไปปฏิบัติ  การ
ควบคุมการจัดสรรงบประมาณ การติดตามประเมินผล ท้ังนี้ เพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนางาน 

5. การรายงาน (Reporting) 
5.1 ให้ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน / โครงการตามแผนกลยุทธ์ท่ีก าหนดไว้จัดท ารายงานสรุปผลการ

ด าเนินงานทุกส้ินปีการศึกษา โรงเรียนจัดท ารายงานประจ าปี เพื่ อรายงานภาพรวม ของการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ รวมท้ังผลส าเร็จ อุปสรรค ปัญหาด้านปัจจัย กระบวนการ และส่ิงท่ี
โรงเรียนจะด าเนินการต่อไป โรงเรียนจัดท าสรุปรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม 
แผนกลยุทธ์เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และรายงานผู้ปกครอง / ชุมชน / ประชาชน 

6. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.๑2 งานการจัดการทรัพยากรและกองทุนเพื่อการศึกษา 
1. นางชุมพร  ประมาพันธ ์  ครูช านาญการ   หัวหน้างาน 
2. นางสาวพิภัทรา  แซ่ตัง  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
1. การวางแผนการระดมทรัพยากร 
2. การจัดการทรัพยากร 
3. การระดมทรัพยากร 
4. การจัดหารายได้และผลประโยชน์ 
5. กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา 
6. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.๑3 งานควบคุมภายในสถานศึกษา 
1. นางสาวอรุณี  สายวงศ์  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
2. นายอภิวุฒิ  ทองไทย  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
3. นายไพรยุทธ  สะกีพันธ ์  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย  
4. นางนิพาพร  ตังสุข  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
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5. นางพชรมน  วิริยะ  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
มีหน้าที่ 

1. จัดท าแผนโครงการ ส าหรับงานควบคุมภายใน 
2. วิเคราะห์ สภาพปัจจุบัน ปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจสถานศึกษา 
3. วิเคราะห์ความเส่ียงของการด าเนินงาน ก าหนดปัจจัยเส่ียง และจัดล าดับความเส่ียง 
4. ก าหนดมาตรฐานในการปูองกันความเส่ียงในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
5. วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 
6. ให้ความรู้กับบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝุาย เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
7. ประสานกับบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝุายจัดท ามาตรการปูองกันความเส่ียงไปใช้ในการควบคุม การ

ด าเนินงานตามภารกิจ 
8. ด าเนินการควบคุมตามเหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการ ท่ีส านักงานตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
9. ประเมินผลการด าเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่ก าหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม 
10. รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 
11. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี 
12. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.๑4 งานตรวจสอบภายในสถานศึกษา      
1. นางพรสวรรค์  จรัสรุ่งชัยสกุล ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
2. นางรุ่งนภา  ผลเกิด  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
1. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการก าหนด ลักษณะมาตรฐาน 

ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้ เป็นไปตามมาตรฐานท่ี
ก าหนด ท าความเห็นสรุปรายงาน เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน 

2. ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติราชการ ตรวจสอบการเงิน-การบัญชี 
ตรวจสอบการบริหารทรัพย์สิน ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบการปฏิบัติงานถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย นโยบาย ท่ีก าหนด ตรวจสอบงานท่ีได้รับมอบหมาย  

3. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในของโรงเรียน ก่อนเสนอผู้อ านวยการสถานศึกษาเพื่อแจ้งให้  
หน่วยรับตรวจทราบและสรุปรายงานผลการด าเนินงานตรวจสอบภายในประจ า ปี ส่งให้หน่วย
ตรวจสอบภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี 

4. ให้ค าปรึกษา แนะน า และตอบข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตามกรอบภารกิจของหน่วยตรวจสอบ 
ภายใน เพื่อให้มีความถูกต้อง ความน่าเช่ือถือของข้อมูลด้านการเงิน และการด าเนินงาน มีการ
ปฏิบัติงานท่ีเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ แนวปฏิบัติมีระบบการควบคุมภายในท่ี
เพียงพอเหมาะสม  

5. สอบทานระบบควบคุมภายใน ของโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
7. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.๑5 งานสารสนเทศ 
1. นางรัชนี  นวลศิริ   ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
2. นางเอื้อจิต  วรรณวงศ์  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
3. นายฟูาค ารณ  กมล  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
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4. นางกนกวรรณ  สะกีพันธ ์ ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
5. นายไกรลาศ  จิบจันทร์  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
6. นางสุกัญญา  แก้วเกาะ  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
7. นางวริศรา  สอนเสนา   ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
8. นางสาวบุษบา ค านนท์  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
9. นายธนาศักดิ์  สุภาพ  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
10. นายสมพงค์  ถาวร  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
11. นางสาวชลดา  สิงหกุล  ครู    ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
1. วางแผนด าเนินงานในงานข้อมูลและสารสนเทศของโรงเรียน 
2. ร่วมมือประสานงานกับกรรมการงานแผนงานและสารสนเทศของฝุาย / กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
4. จัดท าข้อมูลเบ้ืองต้นเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพในสถานศึกษา และดูแลการจัดปูายนิเทศเกี่ยวกับ  

           ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
5. ด าเนินการเก็บข้อมูลของโรงเรียน 
6. รับผิดชอบดูแลการจัดแสดงข้อมูลสถิติท่ีส าคัญของโรงเรียนท่ีห้องส านักงานแผนงานและให้บริการด้าน 
     ข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียนแก่บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ท่ีมาขอความอนุเคราะห์ 
7. รับผิดชอบการจัดท าเอกสารข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนปีละ ๑ ครั้ง 
8. กรอกแบบรายงาน ข้อมูล สถิติต่างๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
9. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีของโรงเรียน 
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.๑6 หัวหน้างานการเงินและบัญชี 
นางศิรินนภา  จวงพลงาม  ครูช านาญการพิเศษ 

มีหน้าที่ 
1. จัดให้มีเอกสารระเบียบว่าด้วยการเงิน-บัญช ี
2. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 
3. วางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ / เงินนอกงบประมาณให้ถูกกับระเบียบ 
4. ดูแลการจัดท าเอกสารการเงิน-บัญชีต่าง ๆ 
5. วางแผนการจัดท าแผนงบประมาณและค าขอต้ังงบประมาณ 
6. จัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานโดยตรง 
7. ดูแลการอนุมัติการใช้จ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
8. ดูแลการขอโอนและการเปล่ียนแปลงงบประมาณ 
9. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
10. การตรวจสอบติดตามและการรายงานการใช้งบประมาณ 
11. การรายงานและการตรวจสอบติดตามการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
12. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
13. การปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา 
14. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
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15. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
16. การเบิกเงินจากคลัง 
17. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 
18. การน าเงินส่งคลัง 
19. การจัดท าบัญชีการเงิน 
20. การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
21. การจัดท าหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี  ทะเบียน  และรายงาน 
22. รับเงินรายได้สถานศึกษา 
23. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.๑7 งานการเงิน 
1. นางศิรินนภา  จวงพลงาม  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 

มีหน้าที่ 
1. ตรวจหลักฐานการเบิก - จ่ายเงิน เพื่อเสนอขออนุมัติจ่ายเงินทุกประเภท 
2. ตรวจหลักฐานสัญญายืมเงิน เพื่อเสนอขออนุมัติจ่ายเงินทุกประเภท 
3. จัดท าทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน 
4. ติดตาม ทวงถามการส่งใช้สัญญายืมเงินเมื่อครบก าหนด 
5. เบิกจ่ายเงินตามโครงการ แผนงาน กิจกรรมต่าง ๆ 
6. จัดท าทะเบียนคุมการส่ังจ่ายเช็ค พร้อมขออนุมัติการจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา เงินอุดหนุนบ ารุง

การศึกษา เงินงบประมาณ 
7. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.๑8 งานตรวจสอบเอกสารจัดซ้ือจัดจ้างและขออนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุครุภัณฑ์ 
1. นางสาวหทัยรัตน์  อมรเดชากุล ครูผู้ช่วย    หัวหน้างาน 
2. นางสาวศิริมาศ  คณาพันธ์ ครู    ผู้ช่วย 

มีหน้าที่  
1. รวบรวมเอกสารการจัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจสอบ และเตรียมขออนุมัติจ่าย 
2. จัดท างบหน้าเพื่อเสนอขอเบิกเงินค่าวัสดุและครุภัณฑ์ตามรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง 
3. ออกใบเสร็จรับเงินหักภาษี ณ ท่ีจ่าย (หนังสือรับรองหักภาษี ณ ท่ีจ่าย) 
4. จ่ายเช็คค่าวัสดุและครุภัณฑ์ให้กับร้านค้าต่างๆ 
5. จัดท า ภ.ง.ด.๓ ภ.ง.ด.๕๓ น าส่งสรรพากรภายในวันท่ี ๗ ของเดือนถัดไป 
6. จัดท าบันทึกขออนุมัติจ่ายเงินประเภทค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค และอื่นๆ  
7. จัดท าบันทึกขออนุมัติจ่ายเงินนอกงบประมาณทุกประเภท 
8. น าฝากเงินประกันสัญญา ส่งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
9. จัดท าทะเบียนคุมถอนเงินประกันสัญญาและสัญญาค้ าประกันการจ้าง 
10. รับเงินรายได้สถานศึกษา 
11. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.๑9 งานเบิกจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
1. นางนุจรี  ศรีประใหม  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
2. นางสาวศิริมาศ  คณาพันธ์ ครู    ผู้ช่วย 
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มีหน้าที่  
1. จัดท ารายละเอียดการจ่ายเงินเดือนค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราวส่งธนาคารกรุงไทย 
2. ออกค าส่ังลูกจ้างช่ัวคราว 
3. จัดท าหนังสือรับรองหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและ ภ.ง.ด.๑ก พิเศษของข้าราชการครูลูกจ้างประจ า 

และลูกจ้างช่ัวคราว 
4. น าส่งเงินประกนัสังคมภายวันในวันท่ี ๑5 ของทุกเดือน 
5. แจ้งน าเข้า-ออกของผู้ประกันตนประกันสังคม 
6. รับเงินรายได้สถานศึกษา 
7. กรรมการเก็บรักษาเงินโรงเรียน 
8. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.20 งานควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามแผน / โครงการ 
1. นางบุญฐิตา  ศรีภา  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
2. นางสาวสอิ้งทิพย์  เทียบคุณ ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
1. จัดท าทะเบียนคุมการขอใช้เงินตามแผนงาน / โครงการ 
2. เสนอขออนุมัติการใช้จ่ายเงินตามแผนงาน / โครงการ 
3. รับเงินรายได้สถานศึกษา 
4. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.21 งานเบิกจ่ายเคร่ืองแบบนักเรียน/อปุกรณ์/ทุนการศึกษา 
1. นางสาวศิริมาศ  คณาพันธ์ ครู    หัวหน้างาน 
2. นางสุพัตตรา  แหวนเงิน  เจ้าหน้าท่ีธุรการ   ผู้ช่วย  

มีหน้าที่ 
1. จ่ายเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียนท่ีได้รับทุน 
2. จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน 
3. จัดเก็บหลักฐานการจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนอย่างเป็นระบบ 
4. จัดท าทะเบียนคุมเช็ค เงินอุดหนุน บ ารุงการศึกษา เงินรายได้สถานศึกษา 
5. จัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เงินรายได้สถานศึกษา เงินอุดหนุนบ ารุงการศึกษา 
6. รับเงินรายได้สถานศึกษา 
7. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.๒2 งานขออนุมัติยืมเงินราชการและส่งใช้เงินยืม/เงินสวัสดิการข้าราชการครู                                 
1. นางสาวสอิ้งทิพย์  เทียบคุณ ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
2. นางศิรินนภา  จวงพลงาม  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
1. รับเงินรายได้สถานศึกษาทุกประเภท คนท่ี ๑ 
2. สลักหลังใบเสร็จรับเงิน 
3. ตรวจเอกสารหลักฐานสัญญายืมเงิน - การส่งใช้เงินยืมราชการ 
4. ตรวจเอกสารหลักฐานรายงานการเดินทางไปราชการ 
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5. ตรวจหลักฐานการเบิก - จ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการและลูกจ้างสังกัด 

6. จัดท าทะเบียนคุมการเบิก - จ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการและลูกจ้าง 

7. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.๒3 งานเงินรายได้สถานศึกษา 
1. นางสาวศิริมาศ  คณาพันธ์ ครู    หัวหน้างาน 
2. นางสาวหทัยรัตน์  อมรเดชากุล ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
3. นางสุพัตตรา  แหวนเงิน  เจ้าหน้าท่ีธุรการ   ผู้ช่วย 
4. นายสาโรจน์  โทศก  พนักงานขับรถยนต์  ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
1. รับเงินรายได้สถานศึกษาทุกประเภท  
2. จัดท าทะเบียนคุมเงินรายได้สถานศึกษา 
3. จัดท าทะเบียนคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินและรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน 
4. จัดท าทะเบียนคุมเงินบ ารุงการศึกษารายตัวของนักเรียนและติดตามทวงถามนักเรียนท่ีค้างช าระ 
5. รายงานการรับเงินค่าบ ารุงสระว่ายน้ าโรงเรียนทุกส้ินปีงบประมาณ 
6. จัดท าทะเบียนคุมการใช้ไฟฟูาบ้านพักนักการภารโรง และโรงอาหารทุกส้ินเดือน เพื่อเก็บเงินสมทบค่า

ไฟฟูาของโรงเรียน 
7. จัดท าหนังสือรับรองเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครู ลูกจ้างประจ าในสังกัด และลูกจ้างช่ัวคราว 
8. จัดท ารายละเอียดการเก็บเงินบ ารุงการศึกษาและหนังสือรับรองการเบิกเงิน 
9. จัดท าสลิปเงินเดือนของข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า 
10. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3.24 งานตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจ าวัน 
1. นางสาวหทัยรัตน์  อมรเดชากุล ครูผู้ช่วย   

     รับผิดชอบตรวจสอบใบเสร็จรับเงินประจ าวันจันทร์ 
2. นางบุญฐิตา  ศรีภา  ครูช านาญการพิเศษ  

     รับผิดชอบตรวจสอบใบเสร็จรับเงินประจ าวันอังคาร 
3. นางสาวอรุณี  สายวงศ์  ครูช านาญการพิเศษ  

     รับผิดชอบตรวจสอบใบเสร็จรับเงินประจ าวันพุธ 
4. นางชุมพร  ประมาพันธ์  ครูช านาญการพิเศษ  

     รับผิดชอบตรวจสอบใบเสร็จรับเงินประจ าวันพฤหัสบดี 
5. นางสาวจิรภาภรณ์  ผดุงกิจ ครูผู้ช่วย   

     รับผิดชอบตรวจสอบใบเสร็จรับเงินประจ าวันศุกร์ 
มีหน้าที่ 

1. ตรวจสอบการรับเงินตามใบเสร็จเงินประจ าวัน 
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๓.๒5 งานบัญชี 
นางพิมลรัตน์  บุญงาม  ครูช านาญการพิเศษ 

มีหน้าที่  
1. บันทึกการรับ - จ่ายเงินทุกประเภทในสมุดเงินสด 
2. จัดท าสมุดรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
3. จัดท าทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินรายได้สถานศึกษา เงินอุดหนุน เงินบ ารุงการศึกษา

เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี 
4. จัดท าทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย เงินบริจาค และเงินประเภทอื่น ๆ  
5. จัดท ารายงานการรับ - การจ่ายเงินนอกงบประมาณประเภทเงินรายได้สถานศึกษา 
6. จัดท างบเดือนทุกส้ินเดือนส่งส านักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ส่ง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 
7. จัดเก็บหลักฐานการจ่ายเงินทุกประเภทตามระเบียบอย่างเป็นระบบไว้ที่ปลอดภัยเพื่อรอการตรวจสอบ 
8. ช่วยตรวจหลักฐานการเบิก - จ่ายเงินทุกประเภท 
9. ช่วยรับเงินรายได้สถานศึกษา 
10. กรรมการเก็บรักษาเงินโรงเรียน 
11. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.๒6  หัวหน้างานพัสดุ 
นางจันทร์เพ็ญ  ศรีสมพร  ครูช านาญการพิเศษ 

มีหน้าที่ 
1. วางแผนงานพัสดุ 
2. ก าหนดรูปแบบรายการ  หรือคุณลักษณะของครุภัณฑ์  หรือส่ิงก่อสร้าง 
3. พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อจัดท าและจัดหาพัสดุ 
4. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.๒7 งานจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีสมพร  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
2. นายศักดิ์ชาย  วรรณวงศ์  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
3. นางภัทราพร  วรรณา  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
4. นางสาวเพ็ญนภา  เคนกุล  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
5. นางสาววีรันทร์ศิตา  มีหนองหว้า ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
6. นางสาวนราธิป  ทองแย้ม  เจ้าหน้าท่ีส านักงาน  ผู้ช่วย 
7. นางสาวนุชรี  อินทร์จันทร์  เจ้าหน้าท่ีส านักงาน  ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
1. จัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ 
2. เบิกจ่ายวัสดุ-ครุภัณฑ์ให้กับฝุาย / งาน / กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และควบคุมการใช้งานให้ถูกต้อง

โดยเน้นความประหยัดเป็นส าคัญ 
3. ด าเนินการสืบราคามาตรฐานก่อนท าการจัดซื้อและจัดจ้าง 
4. บริการวัสดุ - ครุภัณฑ์แก่ครูและบุคลากรของสถานศึกษาตามสมควรและสิทธิท่ีพึงจะได้รับตามหน้าท่ี

ของงานหรือสายงาน 
5. ติดต่อประสานงานกับงานการเงินและการบัญชี กอ่นท่ีจะน าเสนอเพื่อเบิกจ่ายในการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
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6. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3.28 งานจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1. นางสาวจิตวิไล  ค าภา  ครูช านาญการพิเศษ  ฝุายบริหารวิชาการ 
2. นายวิสุทธิ์  มีปิด   ครูช านาญการพิเศษ  ฝุายบริหารทั่วไป 
3. นางสาวเพ็ญลักคณา  ลาลุน ครูช านาญการ   ฝุายบริหารบุคคลและกิจการฯ 
4. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีสมพร  ครูช านาญการพิเศษ  ฝุายบริหารอ านวยการฯ 
5. นายสมศักดิ์  วันสุดล  ครูช านาญการพิเศษ  วิทยาศาสตร์ 
6. นายชัยโย  เสาเวียง  ครูช านาญการพิเศษ  คณิตศาสตร์ 
7. นางคคณา  แก้วคะตา  ครูช านาญการ   ภาษาต่างประเทศ 
8. นางสมศรี  พรหมคช  ครูช านาญการพิเศษ  ภาษาไทย 
9. นางขรพรรษ  สุรนารถ  ครูช านาญการพิเศษ  สังคมศึกษา ศาสนาฯ 
10. นางสาวจินตนา  พละสรร  ครูช านาญการพิเศษ  การงานอาชีพฯ 
11. นายนิเวศน์  เข็มทอง  ครูช านาญการพิเศษ  สุขศึกษาและพลศึกษา 
12. นายดนัย  แสงสิงห์  ครู    ศิลปะ 

มีหน้าที่ 
1. จัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ 
2. เบิกจ่ายวัสดุ-ครุภัณฑ์ให้กับฝุาย / งาน / กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และควบคุมการใช้งานให้ถูกต้อง

โดยเน้นความประหยัดเป็นส าคัญ 
3. ด าเนินการสืบราคามาตรฐานก่อนท าการจัดซื้อและจัดจ้าง 
4. บริการวัสดุ - ครุภัณฑ์แก่ครูและบุคลากรของสถานศึกษาตามสมควรและสิทธิท่ีพึงจะได้รับตามหน้าท่ี

ของงานหรือสายงาน 
5. ติดต่อประสานงานกับงานการเงินและการบัญชี กอ่นท่ีจะน าเสนอเพื่อเบิกจ่ายในการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
6. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.๒9 งานควบคุมดูแล บ ารุงรักษา และจ าหน่ายพัสดุ 
1. นายศักดิ์ชาย  วรรณวงศ์  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
2. นางภัทราพร  วรรณา  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
3. นางสาวเพ็ญนภา  เคนกุล  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
4. นางสาววีรันทร์ศิตา  มีหนองหว้า ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
5. นางสาวนราธิป  ทองแย้ม  เจ้าหน้าท่ีส านักงาน  ผู้ช่วย 
6. นายอภิรักษ์  ล าภา  เจ้าหน้าท่ีส านักงาน  ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
๑. จัดท าทะเบียนควบคุมพัสดุครุภัณฑ์ของสถานศึกษาให้เป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ ง่ายต่อการ

ตรวจสอบ และจัดท าทะเบียนวัสดุ และทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
๒. ส ารวจพัสดุครุภัณฑ์ท่ีคงเหลือในแต่ละรายปี และเสนอแต่งต้ังคณะกรมการตรวจสอบการใช้จ่ายและ

จ าหน่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ จากบัญชีทะเบียน 
๓. จัดท าบัญชีการยืม การส่งคืน และการชดใช้พัสดุครุภัณฑ์ของผู้ท่ียืมไปกรณีเกิดความเสียหาย 
๔. จัดท าค าช้ีแจง แนะน าวิธีการใช้ การท านุบ ารุงและการปรับซ่อมแก่บุคลากรในโรงเรียน 
๕. ซ่อมแซมบ ารุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เสมอ 
๖. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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๓.30 งานจัดซ้ือ จัดจ้าง จัดท าสัญญาจ้าง  และหลักประกันสัญญา 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีสมพร  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
2. นางภัทราพร  วรรณา  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
3. นางสาวเพ็ญนภา  เคนกุล  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
4. นางสาววีรันทร์ศิตา  มีหนองหว้า ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
5. นางสาวนราธิป  ทองแย้ม เจ้าหน้าท่ีส านักงาน  ผู้ช่วย 
6. นางสาวนุชรี  อินทร์จันทร์  เจ้าหน้าท่ีส านักงาน  ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
๑. ประสานงานเพื่อให้จัดส่งรายละเอียดครุภัณฑ์ / งานจ้าง เพื่อด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
๒. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ 
๓. จัดท าสัญญาซื้อขาย / สัญญาจ้าง 
๔. จัดท าเอกสารเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ และส่ิงก่อสร้าง 
๕. ตรวจสอบและคืนหลักทรัพย์ค้ าประกันสัญญา 
๖. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.31 งานจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา 
1. นายอภิวุฒิ  ทองไทย  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
2. นายไพรยุทธ  สะกีพันธ ์  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย  

มีหน้าที่ 
1. วางแผนและระดมทรัพยากร 
2. จัดหาและระดมทรัพยากร 
3. จัดหารายได้และผลประโยชน์ 
4. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.32  งานส านักงานผู้อ านวยการ 
1. นายกิตตินันท์  ศิละวงษ์  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
2. นางสาวนวรัตน์  โสตศิริ   ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
3. นางนภาภรณ์  บุญเย็น  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
4. นางกนกอร  มูลสาร  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
5. นายวัฒนศาสตร์  บุญเหมาะ ครู     ผู้ช่วย 
6. นายกองแก้ว  แสนโคตร  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
7. นางสาวชญาณิกานต์  ขันธ์เพชร ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
8. นางสาวมนฐา  ทองสุข  เจ้าหน้าท่ีส านักงาน  ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
1. ดูแลก ากับวางแผนการปฏิบัติงานส านักงานผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม

นโยบายของโรงเรียน 
2. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงานผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
3. ดูแลสวัสดิการส านักงานผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
4. อ านวยความสะดวกการติดต่อประสานงานกับฝุายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ดูแลเอกสาร แฟูมน าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย และส่งคืนฝุายต่าง ๆ  
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6. บันทึกตารางปฏิบัติงานของผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
7. บันทึกภาพกิจกรรมของผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
8. ให้ค าปรึกษา แนะน า แก่บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหางานในความรับผิดชอบ 
9. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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๔. คณะกรรมการฝ่ายบริหารบคุคลและกิจการนกัเรยีน 
๔.๑  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน      

สิบเอกสพุรชัย  รจนัย    รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
มีหน้าที่ 

1. เป็นประธานคณะกรรมการบริหารฝุายบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน 
2. วางแผนก าหนดแนวทางการพัฒนาและปฏิบัติงานของฝุายบริหารบุคคลและกิจการนักเรียนให้

สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสถานศึกษาก าหนด 
3. ก าหนดมาตรฐานระเบียบ กฎเกณฑ์การปฏิบัติงานของฝุายบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน 
4. สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของฝุายบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน 
5. ก ากับดูแลนิเทศติดตามการบริหารงานและการปฏิบัติงานของฝุายบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน 
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝุายบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน 
7. การน าเสนอพิจารณาความดีความชอบของครูในสายงานฝุายบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน 
8. การวางแผนจัดสรรงบประมาณพัฒนางานฝุาย และบุคลากรในฝุายบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน

เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
9. ประสานงานก ากับติดตามโรงเรียนสุจริต โรงเรียนคุณธรรม 
10. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๔.๒  คณะกรรมการบริหารร่วมตามโครงสร้างโรงเรียนฝ่ายบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน 
1. นายเนวินทร์  วสุกาญจนานนท์ ครูช านาญการพิเศษ 
2. นายสมหมาย  คุ้มศรีวัย  ครูช านาญการพิเศษ 
3. นางสาวปิ่นหล้า  ศิลาบุตร  ครูช านาญการพิเศษ 
4. สิบเอกนันทวัฒน์   มูลสาร  ครูช านาญการ   

มีหน้าที่ 
1. เป็นคณะกรรมการร่วมในการก าหนดทิศทางและแนวนโยบายในการด าเนินงานของฝุาย 
2. วางแผนน าแนวนโยบายของโรงเรียนในด้านการบริหารงานฝุายไปสู่การปฏิบัติ 
3. ร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้ทันเหตุการณ์ รวมท้ังให้ค าปรึกษาหารือในการ

พัฒนางานตามปฏิทินการปฏิบัติงานทุกครั้ง 
4. เป็นกรรมการท่ีปรึกษา ให้ค าแนะน างานท่ัวไปของฝุายด้านต่าง ๆ 
5. เสนอแนะความคิดเห็นและให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนในการด าเนินงานของฝุายตลอดจน

เสริมสร้างความเข้าใจกับบุคลากรทุกฝุายภายในโรงเรียนและบุคลากรภายนอกโรงเรียน เพื่อให้การ
ด าเนินงานของฝุายด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

6. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๔.๓  หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน 
นายเฉลิมพล  ยศธแสนย์     ครูช านาญการพิเศษ 

มีหน้าที่ 
1. ปฏิบัติหน้าท่ีแทนรองผู้อ านวยการฝุายบริหารบุคคลและกิจการนักเรียนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
2. ร่วมวางแผนก าหนดแนวทางการพัฒนาและปฏิบัติงานของฝุายบริหารบุคคลและกิจการนักเรียนให้

สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสถานศึกษาก าหนด 
3. ร่วมก าหนดมาตรฐานระเบียบ กฎเกณฑ์การปฏิบัติงานของฝุายบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน 
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4. ร่วมสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของฝุายบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน 
5. ร่วมก ากับดูแลนิเทศติดตามการบริหารงานและการปฏิบัติงานของฝุายบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน 
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานชองบุคลากรในฝุายบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน 
7. พิจารณาความดีความชอบครูและบุคลากร ในฝุายบริหารบุคคลและกิจการนักเรียนเสนอรอง

ผู้อ านวยการฝุายบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน 
8. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๔.๔  คณะกรรมการฝ่ายบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน  
๑. สิบเอกสุพรชัย  รจนัย  รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒. นายเฉลิมพล  ยศธแสนย์ ครูช านาญการพิเศษ       รองประธานกรรมการ 
 หัวหน้าฝุายบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน 
๓. นางปิยะวดี  จันปุุม  ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 

หัวหน้างานอัตราก าลัง 
๔. นางรุ่งนภา  นาจ าปา   ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 

หัวหน้างานสรรหาบรรจุแต่งต้ัง  โยกย้าย ลา และออกจากราชการ          
๕. นางพิชามญช์ุ  อัครธีรพงศ์   ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 

หัวหน้างานทะเบียนประวัติ/บ าเหน็จความชอบ  
๖. นายณัฐกิตต์ิ  ลมสูงเนิน  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

หัวหน้างานวินัยและรักษาวนิัย 
๗. นางศศินันท์  พงษ์จรัสจิรเดช ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร     
๘. นางพิสมัย  รักษาผล  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

หัวหน้างานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
๙. นางสาวเพลินจิตร  โพธิ์กระจ่าง  ครูช านาญการพิเศษ     กรรมการ 

หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน     
๑๐. นายวรชาติ  คันศร  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

หัวหน้างานรักษาความปลอดภัยและเวรยาม 
๑๑. นางจุฬาวัลย์  ชนะมะเริง ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

หัวหน้างานระดับช้ันและครูที่ปรึกษา ม.1 
๑๒. นางสาวจรุงจิต  วงศ์ค า  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 หัวหน้างานระดับช้ันและครูที่ปรึกษา ม.๒ 
๑๓. นายสมหมาย  คุ้มศรีวัย  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 หัวหน้างานระดับช้ันและครูที่ปรึกษา ม.๓ 
๑๔. นายชัยโย  เสาเวียง  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 หัวหน้างานระดับช้ันและครูที่ปรึกษา ม.4 
๑๕. นายไพรยุทธ  สะกีพันธ ์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 หัวหน้างานระดับช้ันและครูที่ปรึกษา ม.5 
๑๖. นายนันทวัฒน์  มูลสาร  ครูช านาญการ   กรรมการ 
 หัวหน้างานระดับช้ันและครูที่ปรึกษา ม.๖ 
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๑๗. ว่าท่ีร้อยตรีศิริพงษ์  วิเศษสังข์  ครูช านาญการ     กรรมการ 
หัวหน้างานปูองกันและแกไ้ขปัญหาส่ิงเสพติด เอดส์ และอบายมุข 

๑๘. นายศราวุธ   แสงสุนานนท์   ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
หัวหน้างานวินัยและความประพฤตินักเรียน 

๑๙. นายประกอบ  ค าขาว  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
หัวหน้างานสารวัตรนักเรียน                                              

๒๐. นางจันทร์เพ็ญ  ลาลุน  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ  
หัวหน้างานประกนัอุบัติเหตุและทัศนศึกษา    

๒๑. นางอาภรณ์   บุญมาก  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
หัวหน้างานพัฒนาวิชาชีพครู 

๒๒. นางสาวจ าเนียร  เหมาะสมาน ครูช านาญการพิเศษ          กรรมการและเลขานุการ 
 หัวหน้างานส านักงานฝุายฯ/เลขานุการ/หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

มีหน้าที่ 
1. ประชุมวางแผนด าเนินงาน จัดท าโครงการ งบประมาณของฝุายบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน 
2. จัดท าคู่มือ และปฏิทินการปฏิบัติงานของฝุายบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน   
3. ด าเนินการบริหารจัดการงานเชิงระบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
4. ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อน าสู่การพัฒนางานของฝุายบริหารบุคคลและ

กิจการนักเรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝุายบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน เพื่อเล่ือนเงินเดือนใน

รอบปีงบประมาณ 
6. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๔.๕ งานส านักงานฝ่ายบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน 
๑. นางสาวจ าเนียร  เหมาะสมาน ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
๒. นางปิยะวดี  จันปุุม  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๓. นางธมนฌ์ณัฏฐ  ทองพูน   ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๔. นางพิชามญช์ุ  อัครธีรพงศ์  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๕. นางสุจิตรา  น้อมเกล้า  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๖. นางสาวพรลภัส  เมฆไชยภักดิ์ ครูอัตราพิเศษ   ผู้ช่วย 
๗. นางสาวเพ็ญลักคณา  ลาลุน ครูช านาญการ   เลขานุการ 
๘. นางสาวธีรัตน์ติกุล  หอมใจ เจ้าหน้าท่ีส านักงาน  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๙. นางพวงผกา  สิทธิสมบูรณ์ เจ้าหน้าท่ีส านักงาน  ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. ให้หัวหน้าส านักงานปฏิบัติหน้าท่ีแทนรองผู้อ านวยการ  และหัวหน้าฝุาย ในกรณีท่ีท้ัง ๒ ท่านติด

ราชการ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
๒. รวบรวมข้อมูลของฝุายบริหารบุคคลและกิจการนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
๓. จัดหาและรวบรวมข้อมูลนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
๔. จัดท าบัญชีการเงินและเบิกจ่ายให้รัดกุมและถูกต้อง 
๕. สรุปรายรับ – รายจ่ายบัญชีการเงินส านักงานฝุายบริหารบุคคลและกิจการนักเรียนเสนอต่อ

ผู้บังคับบัญชาทุกเดือน 



 

หน้าท่ี ๓๘ 
 

๖. เบิกจ่ายพัสดุเพื่อน ามาใช้ในงานต่างๆ 
๗. ลงทะเบียนพัสดุส านักงานฝุายบริหารบุคคลและกิจการนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
๘. บริการข้อมูลให้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้และฝุายอื่นๆ ตามท่ีเห็นสมควร 
๙. เสนอข้อมูลของส านักงานฝุายบริหารบุคคลและกิจการนักเรียนท่ีจ าเป็นให้โรงเรียนทราบ 
๑๐. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียน 
๑๑. รับ-ส่ง และโต้ตอบหนังสือท่ีเกี่ยวข้องกับส านักงานฝุายบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน 
๑๒. จัดประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
๑๓. จัดต้ังสมาชิกเครือข่ายสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
๑๔. ประสานสมาคมผู้ปกครองและครูเพื่อให้สมาคมมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้รับ  

การพัฒนาในด้านสติปัญญา  อารมณ์และสังคมอย่างเต็มศักยภาพ 
๑๕. วางแผนงานกิจการนักเรียนและประเมินผล 
๑๖. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๔.๖ งานอัตราก าลัง 
๑. นางปิยะวดี  จันปุุม  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
๒. นางธมนฌ์ณัฏฐ  ทองพูน   ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
๑. วางแผนอัตราก าลัง จัดท าแผนอัตราก าลังตามเกณฑ์ 
๒. การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการของสายงาน  

และการปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 
๓. จัดท าแบบประเมินผลงานข้าราชการครู/พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง/เจ้าหน้าท่ีส านักงาน 
๔. ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
๕. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๔.๗ งานสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง โยกย้าย ลา และออกจากราชการ 
๑. นางรุ่งนภา  นาจ าปา  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
๒. นางสาวราตรี  โพธิเงิน    ครู    ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
๑. การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง  จัดท าค าส่ังบรรจุแต่งต้ัง  ตามค าส่ังของผู้อ านวยการโรงเรียน 
๒. การแต่งต้ัง  ย้าย  โอน  และการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓. การบรรจุกลับเข้าราชการ 
๔. การด าเนินการเกี่ยวกับหนังสือรับรอง  งานขออนญุาตลา 
๕. ประเมินผล  และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
๖. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๔.๘ งานทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ 
๑. นางพิชามญช์ุ  อัครธีรพงศ์ ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 

มีหน้าที่   
1. จัดท าและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง การแก้ไขวัน  

เดือน  ปีเกิด  งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
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2. ด าเนินการจัดท าแฟูมประวัติของครู  ลูกจ้างประจ า รวมท้ังดูแลเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มวุฒิ
การศึกษาท่ีได้รับ  การลา  การได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา  การเล่ือน
ต าแหน่ง  การปรับวิทยฐานะ  อันดับเงินเดือน  ให้สมบูรณ์และครบถ้วน 

3. ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาของบุคลากร
พร้อมท้ังศึกษาประวัติข้อมูล  เกี่ยวกับการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ของ
บุคลากรท่ีได้รับในปีต่างๆ 

4. รวบรวมและจัดท าข้อมูล  เกี่ยวกับการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา           
(ช้ันตราล่าสุด) ของบุคลากรในโรงเรียน  เช่นช้ันตราท่ีได้รับ  ปีท่ีได้รับ  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เล่มท่ี  ตอนท่ี  วันท่ี/เดือน/ปี  หน้า  ล าดับท่ี  เล่มท่ี  และปัจจุบันชั้นตราท่ีก าลังขอ และปีใด 

5. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๔.๙ งานวินัยและรักษาวินัย 
๑. นายณัฐกิตต์ิ  ลมสูงเนิน    ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
๒. นายวิชัย  ลาลุน   ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๓. นายศุภชัย  เมตตามนุษย์  ครู      ผู้ช่วย  
๔. นางสาวราตรี  โพธิเงิน    ครู    ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
๑. การด าเนินงานทางวินัย  การลงโทษ  การอุทธรณ์  และการร้องทุกข์ 

- จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสืบสวนทางวินัยข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
- จัดท าค าส่ังลงโทษทางวินัย  ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
- จัดท ารายงานการลงโทษทางวินัยไปยังผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา 
- รับเรื่องอุทธรณ์  และการร้องทุกข์  และด าเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายว่าด้วยวินัย  และ

การลงโทษ  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๒. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

-    จัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านกฎระเบียบ  หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพ 
๓. การส่งเสริม  และยกย่องเชิดชูเกียรติ 

-    จัดท าเกียรติบัตร  และทะเบียนคุมเกียรติบัตร  ยกย่องชมเชยในโอกาสต่างๆ 
๔. ส่งเสริมวินัย  คุณธรรม  และจริยธรรม  ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

- จัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้  ส่งเสริมวินัย  คุณธรรมและจริยธรรม 
๕. ด าเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และการประเมินผลงานเพื่อให้มีและเล่ือนวิทยฐานะ 

- จัดท าค าขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
- การต่อใบประกอบวิชาชีพ 

๖. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๔.๑๐ งานพัฒนาบุคลากร 
1. นางศศินันท์  พงษ์จรัสจิรเดช ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
2. นายศุภชัย  เมตตามนุษย์  ครู      ผู้ช่วย 

มีหน้าที่  
๑. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีปฏิสัมพันธ์ท่ีดี  มีความรักสามัคคีกัน  เช่น  กิจกรรม  

  แข่งขันกีฬาครูภายในสถานศึกษา  จัดกิจกรรมนันทนาการในโอกาสต่างๆ ตามความเหมาะสม 
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๒. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้ร่วมกิจกรรมกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นๆ ท้ังในด้านวิชาการและ   
  นันทนาการในโอกาสต่างๆ ตามความเหมาะสม 

๓. ส่งเสริมขวัญก าลังใจแก่ครูและบุคลากรในโอกาสต่างๆ ท้ังงานมงคล งานอวมงคล  ตามความเหมาะสม 
เช่น อวยพรวันเกิด กิจกรรมมุทิตาจิต การเจ็บปุวย เป็นต้น 

๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๔.๑๑ งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
๑. นางพิสมัย  รักษาผล  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
๒. นายกิตตินันท์  ศิละวงษ์  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๓. นางสาวจ าเนียร  เหมาะสมาน ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๔. นายรังสรรค์  จันธิมา    ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๕. นางสิรินาท   พันธ์รัมย์  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๖. นางสาวเพลินจิตร  โพธิ์กระจ่าง ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๗. นายปกาศิต  ศรแก้ว  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๘. นายรัฐพล  ค าแก่น  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
๙. นายเจตนิพิฐ  แท่นทอง  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๑๐. นางสาวบุษบา  ค านนท์  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
๑๑. นางสาวภาวดี  จัตตุเรศ  ครู    ผู้ช่วย 
๑๒. นายอติวิชญ์  ศรีพวงทอง ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๑๓. นายวุฒิพงษ์  โกมลวัฒน ์ ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๑๔. นางสาวถนอม  ทองพันช่ัง ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๑๕. นางสาวพัชรนันท์  นิ่งนาน ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๑๖. นายพิทวัฒน์  สิงห์ดง  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
๑๗. พันจ่าอากาศเอกอรรถพล  เข็มแดง ครู    ผู้ช่วย 
๑๘. สิบเอกนันทวัฒน์  มูลสาร ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
๑๙. นายปัญญาศักดิ์  นิลเพชร ครูอัตราพิเศษ   ผู้ช่วย 
๒๐. นางสาวทัชชภร  ธนูผาย  ครูอัตราพิเศษ   ผู้ช่วย 
๒๑. นางสาวพรลภัส  เมฆไชยภักดิ์ ครูอัตราพิเศษ   ผู้ช่วย 
๒๒. นางสาวพัชรา  ค ามา  ครูอัตราพิเศษ   ผู้ช่วย 
๒๓. คณะกรรมการบริหารสภานักเรียนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ผู้ช่วย 
๒๔. นางวิภาดา  จันล่องค า  ครูช านาญการ   เลขานุการ 
๒๕. นางสาวธีรัตน์ติกุล  หอมใจ เจ้าหน้าท่ีส านักงาน  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๖. นางพวงผกา  สิทธิสมบูรณ์ เจ้าหน้าท่ีส านักงาน  ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. จัดท าเอกสารชี้แจง เผยแพร่หลักการของประชาธิปไตยโรงเรียน 
๒. จัดให้มีหลักฐานการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
๓. ด าเนินงานในโครงการสถานศึกษาสีขาว 
๔. ด าเนินงานกิจกรรม TO BE NUMBER ONE 
๕. ด าเนินกิจกรรมครอบครัวพอเพียง 
๖. ด าเนินกิจกรรมงานปูองกนัการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
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๗. ประสานกับครูของโรงเรียน/ฝุายต่างๆเพื่อจัดกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ให้สอดคล้องกับนโยบาย                
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๘. สนับสนุนส่งเสริมให้มีบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างเด่นชัด 
๙. จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีละ 1 ครั้ง 
๑๐. ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียน เป็นท่ีปรึกษาในการประชุม ตลอดท้ังวางแผนงาน/โครงการส าหรับ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียน 
๑๑. ประสานกับนักเรียนในการท าความเข้าใจในกิจการของโรงเรียน เพื่อความสามัคคี การเคารพ นบนอบ  

ของนักเรียนต่อคร ู
๑๒. ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับการท ากิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียนให้อยู่ในขอบข่ายท่ี

เหมาะสมและไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน 
๑๓. จัดท าคู่มือคณะกรรมการสภานักเรียน 
๑๔. ส่งเสริมให้นักเรียนจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญของชาติ/ศาสนา / พระมหากษัตริย์   

 และความเป็นไทย เพื่อแสดงออกในด้านประชาธิปไตย 
๑๕. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานกิจการนักเรียน 
๑๖. เป็นคณะกรรมการวางแผนระบบการเข้าแถวนักเรียน ระเบียบแถว เพื่อสะดวกแก่การเดินแถว             

เข้าห้องโฮมรูม อย่างเป็นระเบียบ 
๑๗. เป็นคณะกรรมการด าเนินกิจกรรมหน้าเสาธง 
๑๘. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการด าเนินงาน / โครงการต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
๑๙. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๔.๑๒ งานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
๑. นางสาวจ าเนียร  เหมาะสมาน ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
๒. นายชัยโย  เสาเวียง    ครูช านาญการพิเศษ  รองหัวหน้างาน 
๓. นายธีระชัย  ไพบูลย์สวัสด์ิ  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๔. นายนิเวศน์  เข็มทอง    ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๕. นายปรีชา  ฝังสิมมา    ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๖. นางสาวศิริพร  นามวงษ ์  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๗. นางจุฬาวัลย์  ชนะมะเริง  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๘. นางสาวจรุงจิต  วงศ์ค า  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๙. นายสมหมาย  คุ้มศรีวัย  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๑๐. นายชัยโย  เสาเวียง  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๑๑. นายไพรยุทธ  สะกีพันธ ์  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๑๒. สิบเอกนันทวัฒน์  มูลสาร  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
๑๓. นายพิทวัฒน์  สิงห์ดง  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
๑๔. คณะกรรมการบริหารสภานักเรียนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  ผู้ช่วย 
๑๕. นางสาวธีรัตน์ติกุล  หอมใจ เจ้าหน้าท่ีส านักงาน  ผู้ช่วย 
๑๖. นางพวงผกา  สิทธิสมบูรณ์ เจ้าหน้าท่ีส านักงาน  ผู้ช่วย 
๑๗. นางสาวเพ็ญลักคณา  ลาลุน ครูช านาญการ   เลขานุการ 
๑๘. นางสาวชิสาพัชร์  นีลธัญนันท์ ครู    ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๙. นางสาวพรลภัส  เมฆไชยภักดิ์ ครูอัตราพิเศษ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีหน้าที่ 
๑. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งประกอบด้วยการรู้จักนักเรียนเป็น

รายบุคคล การคัดกรองนักเรียน ประสานงานการปูองกันและแก้ไขปัญหานักเรียนการส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียน การส่งต่อนักเรียน โดยด าเนินการร่วมกับโครงการสถานศึกษาสีขาว 

๒. จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับครูที่ปรึกษา 
๓. ตรวจสอบการโฮมรูมของครูที่ปรึกษาประจ าช้ันเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๔. ปฐมนิเทศนักเรียนทุกระดับช้ัน 
๕. จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในช้ันเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
๖. ประสานงานกับหัวหน้าระดับช้ัน ในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา 
๗. ประสานครูที่ปรึกษาเพื่อออกเย่ียมบ้านนักเรียนตามความเหมาะสม 
๘. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการด าเนินงาน / โครงการต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

๔.๑๓ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
๑. นางสาวเพลินจิตร  โพธิ์กระจ่าง  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
๒. นางภานุมาศ  ไชยสาร  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๓. นางพชรมน  วิริยะ  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๔. นางนิพาพร  ตังสุข    ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมและอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนตลอดปีการศึกษา 
๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีการประกวดและแข่งขันด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๓. จัดตารางอบรม และติดต่อวิทยากรมาให้การอบรมนักเรียนตามความเหมาะสม 
๔. จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจ าสัปดาห์ 
๕. จัดด าเนินการธนาคารความดีนักเรียน 
๖. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๔.๑๔ งานระดับชั้นและครูที่ปรึกษา 
1.งานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
1. นางจุฬาวัลย์  ชนะมะเริง ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
2. นายจ านงค์  พันธ์รัมย์  ครูช านาญการพิเศษ  รองหัวหน้างาน 
3. นางอุไร  คงเมือง   ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย  
4. นายภาณุวัฒน์  ลาลี  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย  
5. นายน าพล  สุวรรณศรี  นศ.ฝึกประสบการณ์  ผู้ช่วย  
6. นายปิยะวุฒิ  พวงแก้ว  ครูอัตราพิเศษ   ผู้ช่วย  
7. นางอรไท อิสาน   ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย  
8. Mr.John Meintyre  ครูชาวต่างชาติ   ผู้ช่วย  
9. นายทิฆัมพร  จิรานันท์สิริ นศ.ฝึกประสบการณ์  ผู้ช่วย  
10. นางณัฐธยาน์ ดวงแก้ว ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย  
11. นางซ่อนกล่ิน พิมเทพา ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย  
12. นางคคณา แก้วคะตา  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย  
13. นางสาวภิภาพร  ศรีขัดเค้า ครู    ผู้ช่วย  



 

หน้าท่ี ๔๓ 
 

14. นายอติวิชช์  ศรีพวงทอง ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย  
15. นางเณศทิชาภา  สวัสดี ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย  
16. นางสุนันทา บุญเอนก ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย  
17. นางสาวสาริกา  สมนึก นศ.ฝึกประสบการณ์  ผู้ช่วย  
18. นายวิทวัส  บุญมาก  พนักงานราชการ   ผู้ช่วย  
19. นางจันทร์เพ็ญ  ลาลุน ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย  
20. นายประสาท  สาลี  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย  
21. นางสาวพิภัทรา แซ่ตัง ครูช านาญการ   ผู้ช่วย  
22. นายธีระชัย ไพบูลย์สวัสด์ิ ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย  
23. นางสาวเพ็ญพร  พิมพ์สาร นศ.ฝึกประสบการณ์  ผู้ช่วย  
24. นางณัฐาพร  มูลมี  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย  
25. นางสุจิตรา น้อมเกล้า ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย  
26. นายจุลฌาณ  พากเพียร ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย  
27. นางสาวจ าเนียร  เหมาะสมานครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย  
28. นางสาวสุภรัตน์ แก้วพวง ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย  
29. นางปุญญารัศมิ์ ธนเดชชัยมงคลครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย  
30. Mr.Michael Mersi  ครูชาวต่างชาติ   ผู้ช่วย  
31. นายณรงค์ฤทธิ์ บุญภา ครูอัตราพิเศษ   ผู้ช่วย  
32. นางนริศรา  พลตรี  ครู    ผู้ช่วย  
33. นางสาวเดือนฉาย  แซ่จึง ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย  
34. นายจิรายุ  มโนธรรม  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย  
35. นายไพฑูรย์  หิปะนัด  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย  
36. นายศราวุธ  ทิพย์รักษา นศ.ฝึกประสบการณ์  ผู้ช่วย  
37. นางอิศราวรรณ  ใจแจ้ง ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย  
38. นางสาวพนิดา  สุภนาม นศ.ฝึกประสบการณ์  ผู้ช่วย  
39. นางสาวทัชชภร ธนูผาย ครูอัตราพิเศษ   ผู้ช่วย  
40. นางสาวกฤศวรรณ จันทร์เพ็ชร ครู    เลขานุการ 
41. นายฐิติพงศ์  ทองศรี  ครู    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 2.งานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ 
1. นางสาวจรุงจิต  วงศ์ค า ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
2. นางรุ่งนภา นาจ าปา  ครูช านาญการพิเศษ  รองหัวหน้างาน 
3. นางสาวอรุณี  สายวงศ์  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
4. นางสาววนัดดา  ทองล้วน นศ.ฝึกประสบการณ์  ผู้ช่วย 
5. นางสาวพัชรนันท์  นิ่งนาน ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
6. นายวีระชัย สายโส  ครูอัตราพิเศษ   ผู้ช่วย 
7. นางศศินันท์  พงษ์จรัสจิรเดช ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
8. Mr.lzak Teenkamp  ครูชาวต่างชาติ   ผู้ช่วย 
9. นายเกรียงไกร  ทองเรียม นศ.ฝึกประสบการณ์  ผู้ช่วย 
10. นางสาวชญาณิกานต์ ขันธ์เพชรครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
11. นายชัยชาญ  ค าแปล  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
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12. นายสมพงค์  ถาวร  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
13. นางสาวบุษบา ค านนท์  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
14. นางศิริรัตน์  แสนใหม่ ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
15. นายกองแก้ว  แสนโคตร ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
16. นางอรนุช  วานิช  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
17. นายปรีชา  บุญศักด์ิ   ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
18. นางสิรินาท พันธ์รัมย ์ ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
19. นายทรงวุฒิ ขจัดมลทิน ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
20. นายธนาทร  กงประโคน นศ.ฝึกประสบการณ์  ผู้ช่วย 
21. นางนภาภรณ์  บุญเย็น  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
22. นายวีรยุทธ  เช้ือชม  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
23. นางสาวกนกวรรณ  ค าศรี นศ.ฝึกประสบการณ์  ผู้ช่วย 
24. นางสาวชลดา  สิงหกุล ครู    ผู้ช่วย 
25. นางขนิษฐา  เจริญกิจ ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
26. นางสาวชลธิชา ชนิดพันธ์  ครู    ผู้ช่วย 
27. นายชาติกล้า ทรัพย์ทรงพล ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
28. นายนคร  เครือพงษ์ศักดิ์ ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
29. นางชุมพร ประมาพันธ ์ ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
30. นายประสิทธิ์  ทองแสน ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
31. นายวรวัฒน์ จิราวัฒนาณุกุล ครู    ผู้ช่วย 
32. นางฐิตารีย์ ปุลพรนันท์ ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
33. Mr.Stefan Gantenbein ครูชาวต่างชาติ   ผู้ช่วย 
34. นางสาวธิดารัตน์  จิตส าราญ นศ.ฝึกประสบการณ์  ผู้ช่วย 
35. นางสาวศิริมาศ  คณาพันธ์ ครู    ผู้ช่วย 
36. นางสาวนภัทร  เชิงหอม ครูช านาญการ   เลขานุการ  
37. นางสาวเพ็ญนภา  เคนกุล ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วยเลขานุการ 
๓. งานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 

 

1. นายสมหมาย  คุ้มศรีวัย ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
2. พันจ่าอากาศเอกอรรถพล เข็มแดงครูช านาญการ   รองหัวหน้างาน 
3. นางสาวอรุณีย์  อรจันทร์ ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย   
4. นางพิชามญช์ุ  อัครธีรพงศ์ ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
5. นางสาวปิ่นหล้า  ศิลาบุตร ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
6. นางสาวชิสาพัชร์  นีลธัญนันท์ ครู    ผู้ช่วย 
7. นางเยาวลักษณ์  พิเชฐโสภณ ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
8. นางสาวเพ็ญลักคณา ลาลุน ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
9. Mr.lan Fitton    ครูชาวต่างชาติ   ผู้ช่วย 
10. นายเนวินทร์ วสุกาญจนานนท์ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
11. นางสาวจุฬาภรณ์  แพ่งพนม ครูอัตราพิเศษ   ผู้ช่วย 
12. นายฟูาค ารณ  กมล  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
13. นายรัฏฐพิชญ์   กาญจนเสน  ครูอัตราพิเศษ   ผู้ช่วย 
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14. นางเอื้อจิต วรรณวงศ์ ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
15. นายสุธิพงษ์ สมศรี   ครู    ผู้ช่วย 
16. นางฤทัย คุ้มศรีวัย   ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
17. นางสาวสิริยากร  มะรุรส นศ.ฝึกประสบการณ์  ผู้ช่วย 
18. นายพิทวัฒน์  สิงห์ดง ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
19. นางสาวสุกพิชญ์  ศิลปประยูร ครูอัตราพิเศษ   ผู้ช่วย 
20. นายทองพูน  แพงมา  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
21. นางเบญจพร  ภิรมย์  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
22. นางยุพดี  พรหมทา  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
23. นางจีระพร ซองรัมย ์ ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
24. Mr.Brian Chen    ครูชาวต่างชาติ   ผู้ช่วย 
25. นางสาววีรันทร์ศิตา  มีหนองหว้าครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
26. นางสาวจตุพร สังธิกุล ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
27. นายปัญญาศักดิ์ นิลเพ็ชร ครูอัตราพิเศษ   ผู้ช่วย 
28. นางสาวสุภาพร  แสงลับ ครูช านาญการ   เลขานุการ 
29. นางสาวธนวรรณ  นัยเนตร ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วยเลขานุการ  
๔. งานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ 
1. นายชัยโย  เสาเวียง  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
2. นางสาวเฉลิมรัก   สดไสย  ครูช านาญการพิเศษ  รองหัวหน้างาน 
3. นายไกรลาศ จิบจันทร์  ครูช านาญการพิเศษ  รองหัวหน้างาน 
4. นายณัฐทกรณ์  สิงห์ค า ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
5. นางสาวเพลินจิตร  โพธิ์กระจ่าง ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
6. นางกนกวรรณ  สะกีพันธ ์ ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
7. นางกนกอร  มูลสาร  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
8. ว่าท่ีร้อยตรีศิริพงษ์  วิเศษสังข์ ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
9. นางสุเพ็ญพรรณ ลับโกษา ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
10. Mr.lan Bradshaw  ครูชาวต่างชาติ   ผู้ช่วย 
11. นางสาวอรุณรัศม์  ส่งเสริม นศ.ฝึกประสบการณ์  ผู้ช่วย 
12. นางสาวพรลภัส  เมฆไชยภักดิ์ครูอัตราพิเศษ   ผู้ช่วย 
13. นายอิสระ ค านนท์  ครู    ผู้ช่วย 
14. นางสาวรสสุคนธ์  นามวงษ์ นศ.ฝึกประสบการณ์  ผู้ช่วย 
15. นางมาณิกา  ศรีสุธรรม ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
16. นางสาวเสาวลักษณ์  บุญที นศ.ฝึกประสบการณ์  ผู้ช่วย 
17. นางสาวภรณี  จันทรชิต ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
18. นางพชรมน  วิริยะ  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
19. นายทวีป  เชาว์วลีรัตน์ ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
20. นางสมศรี  พรหมคช  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
21. นางพัชนี จุลมิน  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
22. นายสมจิตร  ขนันแข็ง ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
23. นางปิยะวดี  จันปุุม  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
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24. นางสาวสุดารัตน์  จันทเสน นศ.ฝึกประสบการณ์  ผู้ช่วย 
25. นางสุวจี สังข์แก้ว  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
26. นายภราดร อยู่เย็น  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
27. นายภาคภูมิ  ศรีไชย  นศ.ฝึกประสบการณ์  ผู้ช่วย 
28. นางธัญลักษณ์  จิรานันท์สิริ ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
29. นางนิพาพร  ตังสุข  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
30. นายนิเวศน์ เข็มทอง  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
31. นายศุภกิตต์ิ  กาบบัว  นศ.ฝึกประสบการณ์  ผู้ช่วย 
32. นางวริศรา  สอนเสนา ครูช านาญการ   ผู้ช่วย     
33. นางรัชนี นวลศิริ  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
34. Mr.Robert Kleynhans ครูชาวต่างชาติ   ผู้ช่วย 
35. นางสาวปุณญพร  บุญชูวิสิฐ นศ.ฝึกประสบการณ์  ผู้ช่วย 
36. นางณัฐหทัย  คูหา  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
37. นางนุจรี  ศรีประใหม ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
38. นางสาวจุฑามาศ  บุญทน ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
39. นายณฤทธิ์  วรงค์  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
40. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีสมพร ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
41. นางปทุมพร  พลศักดิ์ ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
42. นางศิรินนภา  จวงพลงาม ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
43. นางขรพรรษ  สุรนารถ ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
44. นางเกศสุดา  ก าจัด  พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 
45. นายศักดิ์ชาย  วรรณวงศ์ ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
46. นางปิยวรรณ  จินดาวงศ์ ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
47. นางสาวจันทร์จุรี  บุญสมศรี ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
48. นางรุ่งระวีวรรณ  ญาณวารี ครูช านาญการพิเศษ  เลขานุการ 
49. นางสาววีนา  โมทะจิตร ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

  5. งานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕ 
๑. นายไพรยุทธ  สะกีพันธ ์ ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
๒. นางวิภาดา  จันล่องค า  ครูช านาญการ   รองหัวหน้างาน 
๓. นางกัญญา  ปิยกรศาสตร์ ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๔. นายสมศักดิ์  วันสุดล  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๕. นางนัยนา ธรรมศิริ  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๖. นางถวิล  วรรณวงศ์  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๗. นายรังสรรค์  สุภารัตน์  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย    
๘. นางพิสมัย รักษาผล  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๙. Mr.Steven Price  ครูชาวต่างชาติ   ผู้ช่วย 
๑๐. นางสาวพลอยจีลิน  สาลี นศ.ฝึกประสบการณ์  ผู้ช่วย 
๑๑. นายอ านาจ  เส้นคราม ครู    ผู้ช่วย 
๑๒. นายนิธิธานินทร์ ธนเดชน์ธาดากรณ์ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๑๓. นางดาววิชา หิปะนัด  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
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๑๔. นายถาวร  ทองลือ  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๑๕. นางสาวภาวดี  จัตตุเรศ ครู    ผู้ช่วย 
๑๖. นางสาวศิริพร  นามวงษ ์ ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๑๗. นางพิมลรัตน์  บุญงาม ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๑๘. นายปกาศิต ศรแก้ว  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๑๙. นายศตวรรษ  ไชยพัฒน ์ นศ.ฝึกประสบการณ์  ผู้ช่วย 
๒๐. นายรัฐพล  ค าแก่น  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
๒๑. นางสาวราตรี โพธิเงิน ครู    ผู้ช่วย 
๒๒. นายชญตน์  วีระวงศ์  นศ.ฝึกประสบการณ์  ผู้ช่วย 
๒๓. นางชินีวรรณ  สมทรัพย์ ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๒๔. นางสาวเนตรนภา  บัวเกษ ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๒๕. นายดนัย  แสงสิงห์  ครู    ผู้ช่วย 
๒๖. นางภานุมาศ    ไชยสาร ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๒๗. นางสาวพรวิภา ตันติเกียรติเจริญนศ.ฝึกประสบการณ์  ผู้ช่วย 
๒๘. นางสาวสมบูรณ์  ดวงพล ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๒๙. นายอภิวุฒิ ทองไทย  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๓๐. นายประกอบ  ค าขาว ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๓๑. นางภัทราพร  วรรณา ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๓๒. นายศักดิ์ดา  พายุพัด  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย    
๓๓. Miss Celine Siriphone ครูชาวต่างชาติ   ผู้ช่วย 
๓๔. นางสาวหทัยรัตน์ อมรเดชากุล ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๓๕. นายธีระยุทธ  วิเศษสังข์ ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๓๖. นางวิไลรัตน์  มณีนิล  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๓๗. นางธมนณัฏฐ  ทองพูน ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๓๘. นางสาวหทัยรัตน์ กิ่งสีดา นศ.ฝึกประสบการณ์  ผู้ช่วย 
๓๙. นายเจตนิพิฐ   แท่นทอง ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย    
๔๐. นายณัฐพล  พลสมบัติ ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๔๑. นางพรสริญ ศุภภาภิญโญ ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๔๒. นางสาวปรียาพร กาญจนะชาตินศ.ฝึกประสบการณ์  ผู้ช่วย 
๔๓. นางสาวถนอม  ทองพันช่ัง ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๔๔. นายพิทักษ์พงษ์  นามวงษ ์ ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
๔๕. นางสาวนวรัตน์  โสตศิร ิ ครูช านาญการพิเศษ  เลขานุการ 
๔๖. นางจุฑาภรณ์ พิมาร  ครูช านาญการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
๖. งานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ 
๑. สิบเอกนันทวัฒน์  มูลสาร ครูช านาญการ   หัวหน้างาน 
๒. นายชัยกฤต  อินทะโส  ครู    รองหัวหน้างาน 
๓. นางสาวจิตวิไล  ค าภา  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๔. นายวรชาติ คันศร  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๕. นายบรรจบ  ไชยสาร  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๖. นางบุญฐิตา  ศรีภา  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 



 

หน้าท่ี ๔๘ 
 

๗. นายธนาศักดิ์ สุภาพ  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย    
๘. นายณัฐกิตต์ิ ลมสูงเนิน  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๙. Mr.Damien Moore  ครูชาวต่างชาติ   ผู้ช่วย 
๑๐. นางสาวสอิ้งทิพย์ เทียบคุณ ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๑๑. นางสาวจิรภาภรณ์ ผดุงกิจ ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
๑๒. Mr.Graham Alan Dobson ครูชาวต่างชาติ   ผู้ช่วย 
๑๓. นายรุ่งอรุณ  ศรีสุธรรม ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๑๔. นางรุ่งนภา  ผลเกิด  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๑๕. นางเยาวลักษณ์ ศรีสุนนท์ ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๑๖. นายวิชัย  ลาลุน  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๑๗. นางสุกัญญา แก้วเกาะ ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๑๘. นางสุภาภรณ์  มนิระพงศ์ ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๑๙. นายสิทธิศักดิ์  จินดาวงศ์ ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๒๐. นายศราวุธ  แสงสุนานนท์ ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๒๑. นายอดุลย์  แก้วภักดี  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๒๒. นางสาวธิษณา  อ่อนบึง ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๒๓. นางอาภรณ์  บุญมาก ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๒๔. นายรังสรรค์  จันธิมา  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย    
๒๕. นางนวลฉวี  ศรีแก้ว  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๒๖. นางรัชนี   กมล  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๒๗. นายดวงแดน  วงเดือน ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๒๘. นายกิตตินันท์  ศิละวงษ์ ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๒๙. นางสาวจินตนา  พละสรร ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๓๐. นางสาวบุญตา โพธิ์งาม ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๓๑. Mr.George Richards ครูชาวต่างชาติ   ผู้ช่วย 
๓๒. นางสาวจิตนภา  ประกิ่ง ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
๓๓. นางแครทรียา วสุกาญจนานนท์ ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย   
๓๔. นางฉลองขวัญ  สุธรรมมา ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย    
๓๕. นางพรสวรรค์  จรัสรุ่งชัยสกุล ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย    
๓๖. นางสุจิตรา อุทธิเสน  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย    
๓๗. นายภูวดล วนขุนทด  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย    
๓๘. นางสาวพรปวีณ์  โกศลศิรศักด์ิครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย    
๓๙. นางศลัญญา  ขันทอง ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย    
๔๐. นายวิสุทธิ์  มีปิด  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๔๑. นางสาวสมสกุล  นึกชอบ ครูช านาญการพิเศษ  เลขานุการ 
๔๒. นายวัฒนศาสตร์  บุญเหมาะ ครู    ผู้ช่วยเลขานุการ 
๔๓. นายเทอดศักดิ์  นาจ าปา ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
1. รับทราบค าส่ัง หรือนโยบายจากผู้บริหารเพื่อแจ้งให้ครูประจ าช้ันในระดับช้ันของตนเองทราบและถือ

ปฏิบัติ 



 

หน้าท่ี ๔๙ 
 

2. เป็นคณะกรรมการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. ปฏิบัติตนตามระเบียบและประเพณีท่ีดีงาม เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ 
4. ดูแลการส ารวจการมาเรียนการแต่งกาย รายงานความประพฤติของนักเรียนในระดับช้ันให้รอง

ผู้อ านวยการฝุายบริหารบุคคลและกิจการนักเรียนทราบและแก้ไขต่อไป 
5. ลงทะเบียนประวัตินักเรียนของครูประจ าช้ันในระดับนั้นๆ ตักเตือนและติดตามนักเรียนท่ีมีปัญหาด้าน

ความประพฤติรายงานฝุายบริหารบุคคลและกิจการนักเรียนทราบ 
6. ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆท่ีโรงเรียนมอบหมาย 
7. ท าหน้าท่ีสารวัตรนักเรียนโดยต าแหน่ง 
8. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๔.๑๕ งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดเอดส์ และอบายมุข (โรงเรียนสีขาว) 
๑. ว่าท่ีร้อยตรีศิริพงษ์  วิเศษสังข์   ครูช านาญการ   หัวหน้างาน 
๒. นายวรชาติ  คันศร  ครูช านาญการพิเศษ  รองหัวหน้างาน 
๓. นางสุนันทา  บุญเอนก  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๔. นางศศินันท์  พงษ์จรัสจิรเดช ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๕. นายสมหมาย  คุ้มศรีวัย  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๖. นายณัฐทกรณ์  สิงห์ค า  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๗. นางคคณา  แก้วคะตา    ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
๘. นางจีระพร  ซองรัมย์    ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๙. นางวิภาดา  จันล่องค า  ครูช านาญการ     เลขานุการ 
๑๐. นางสาวทัชชภร  ธนูผาย  ครูอัตราพิเศษ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๑. นางสาวสุริษา  แนบชิด  เจ้าหน้าท่ีส านักงาน  ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  
๑. ให้การอบรม ให้ความรู้ในเรื่องภัยของยาเสพติดและช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติดทุก

ชนิด 
๒. ประสานงานกับหน่วยราชการต ารวจ สาธารณสุข โรงพยาบาล หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อร่วมมือ 

ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในโรงเรียน 
๓. ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือนักเรียนท่ีติดยาเสพติดให้เลิกยาเสพติดโดยเด็ดขาด 
๔. ประสานงานกับผู้ปกครองเพื่อร่วมมือปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกชนิด 
๕. สอดส่องดูแลนักเรียนไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นการเสพหรือจ าหน่าย 
๖. จัดกิจกรรมปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
๗. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๔.๑๖ งานวินัยและความประพฤตินักเรียน 
๑. นายศราวุธ   แสงสุนานนท์ ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
๒. นายบรรจบ  ไชยสาร  ครูช านาญการพิเศษ  รองหัวหน้างาน 
๓. ว่าท่ีร้อยตรีศิริพงษ์  วิเศษสังข์   ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
๔. นายนิเวศน์  เข็มทอง  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๕. นายประกอบ  ค าขาว    ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๖. นายธีระชัย  ไพบูลย์สวัสด์ิ           ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย    
๗. นายถาวร  ทองลือ   ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 



 

หน้าท่ี ๕๐ 
 

๘. นายวรชาติ  คันศร  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๙.  นายชัยโย  เสาเวียง  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๑๐.  นายศักดิ์ชาย  วรรณวงศ์   ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๑๑.  นายอติวิชญ์  ศรีพวงทอง   ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๑๒.  นางภานุมาศ  ไชยสาร  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย  
๑๓.  นางพชรมน  วิริยะ  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย  
๑๔.  นายภราดร  อยู่เย็น  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๑๕. นางสาวธิษณา  อ่อนบึง  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๑๖. นายไกรลาศ  จิบจันทร์     ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๑๗.  นางวิภาดา  จันล่องค า   ครูช านาญการ                        ผู้ช่วย 
๑๘.  นายธนาศักดิ์  สุภาพ                ครูช านาญการ                        ผู้ช่วย 
๑๙.  นายชาติกล้า  ทรัพย์ทรงพล   ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
๒๐.  นายทรงวุฒิ  ขจัดมลทิน            ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
๒๑.  นายสมพงค์  ถาวร  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
๒๒.   นายทองพูน  แพงมา  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
๒๓.  นายพิทวัฒน์  สิงห์ดง    ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
๒๔.  พันจา่อากาศเอกอรรถพล เข็มแดง ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
๒๕. นางสาวชิสาพัชร์  นีลธัญนันท์ ครู    ผู้ช่วย   
๒๖.  นางสาวราตรี  โพธิเงิน    ครู    ผู้ช่วย   
๒๗.  นายชัยกฤต  อินทะโส  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
๒๘.  นางสาวศิริพร  นามวงษ์  ครูช านาญการพิเศษ                  เลขานุการ 
๒๙.  นางสาวนวรัตน์  โสตศิริ   ครูช านาญการพิเศษ                  ผู้ช่วยเลขานุการ   

มีหน้าที่  
๑. จัดกิจกรรมเสริมและร่วมกิจกรรมเพื่อยกระดับพุทธิพิสัยจิตพิสัย และทักษะของนักเรียนให้สูงขึ้น 
๒. เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงาน ราชการ ชุมชน วัด สมาคม มูลนิธิต่างๆ เพื่อร่วมจัดกิจกรรม 
๓. เป็นผู้ประสานงานการจัดกิจกรรมท้ังในหลักสูตรและนอกหลักสูตร 
๔. เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมกับหน่วยราชการ องค์กร ชุมชนวัด หรือท่ีได้รับมอบหมาย 

เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม 
๕. ประสานงานกับชุมชนในการจัดกิจกรรมเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและเพื่อพัฒนา

ผู้เรียน 
๖. ด าเนินงานพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามการจัดกิจกรรมต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
๗. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๔.๑๗  งานสารวัตรนักเรียน 
๑.  นายประกอบ  ค าขาว    ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
๒.  พันจ่าอากาศเอกอรรถพล  เข็มแดง  ครูช านาญการ   รองหัวหน้างาน 
๓.  นายธนาศักดิ์  สุภาพ  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
๔.  นายชาติกล้า ทรัพย์ทรงพล  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
๕.  นายนิเวศน์  เข็มทอง  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๖.  นายภราดร อยู่เย็น  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
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๗.  นางสาวราตรี  โพธิเงิน  ครู    ผู้ช่วย 
๘.  นายณรงค์ฤทธิ์  บุญภา  ครูอัตราพิเศษ   ผู้ช่วย 
๙.  นายปัญญาศักดิ์  นิลเพชร  ครูอัตราพิเศษ   ผู้ช่วย 
๑๐.  นางสาวทัชชภร ธนูผาย  ครูอัตราพิเศษ   ผู้ช่วย 
๑๑.  นายธีระชัย  ไพบูลย์สวัสด์ิ         ครูช านาญการพิเศษ  เลขานุการ 
๑๒.  นายทรงวุฒิ  ขจัดมลทิน  ครูช านาญการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. ก ากับดูแลพฤติกรรมนักเรียน 
๒. ก ากับติดตามนักเรียนท่ีประพฤติตนไม่เหมาะสม 
๓. รายงานผลการด าเนินงานให้ฝุายบุคคลและกิจการนักเรียนเพื่อน าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนทราบ 
๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4.18 งานรักษาความปลอดภัยและเวรยาม 
1. นายวรชาติ  คันศร  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
2. นายธีระชัย  ไพบูลย์สวัสด์ิ          ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
3. นายวิชัย  ลาลุน   ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
4. นายประกอบ  ค าขาว    ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
5. นายสมชาย  บุญจันทร์  เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ผู้ช่วย 
6. นายประสิทธิ์  เฉลิมชัย  เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ผู้ช่วย 
7. นายวิทยา  รัศม ี   เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ผู้ช่วย 
8. นายอภิสิทธิ์  ค าเอี่ยม  เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย เลขานุการ 
9. นายชูชาติ  สุขเกษม  เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๕. พิจารณาจัดต้ังครูเวรกลางคืน ครูเวรวันหยุดราชการ เพื่อรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการ 
๖. ก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าท่ีของยามรักษาความปลอดภัยโรงเรียนและเสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
๗. ก ากับ ดูแลการรักษาความปลอดภัยของครู  นักเรียน  ในการกิจกรรมต่างๆ 
๘. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๔.๑๙ งานประกันอุบัติเหตุและทัศนศึกษา 
๑. นางจันทร์เพ็ญ ลาลุน  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
๒. นางปุญญารัศมิ ์ ธนเดชชัยมงคล  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย  
๓. นางณัฐหทัย  คูหา  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๔. นางวิภาดา  จันล่องค า   ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
๕. นางพวงผกา  สิทธิสมบูรณ์ เจ้าหน้าท่ีส านักงาน  ผู้ช่วย 

มีหน้าที่   
๑. จัดบริการส่งเสริมให้ครู บุคลากร และนักเรียนท าประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ 
๒. ส่งเสริมให้ความรู้แก่ครูบุคลากรและนักเรียน ด้านการท าประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ 
๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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๔.20 งานพัฒนาวิชาชีพครู 
๑. นางอาภรณ์   บุญมาก  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
๒. นางสาวบุญตา  โพธิ์งาม    ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๓. นายณัฐกิตต์ิ  ลมสูงเนิน  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย   
๔. นายภูวดล  วนขุนทด   ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย   
๕. นางรุ่งนภา  นาจ าปา  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย   
๖. นางจีระพร  ซองรัมย ์  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย   
๗. นางสิรินาท  พันธ์รัมย ์  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย   
๘. นางสาวปิ่นหล้า  ศิลาบุตร  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย   
๙. นางสาวถนอม  ทองพันช่ัง  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย   
๑๐.  นายเนวินทร์  วสุกาญจนานนท์ ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย   
๑๑.  นางพรสวรรค์  จรัสรุ่งชัยสกุล ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย   
๑๒.  นางอรไท  อิสาน  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย   
๑๓.  นางศลัญญา  ขันทอง  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย   
๑๔.  นายประกอบ  ค าขาว  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย   
๑๕.  นายธีระยุทธ  วิเศษสังข์  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย   
๑๖.  นายรุ่งอรุณ  ศรีสุธรรม  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย   
๑๗.  นางสาวจุฑามาศ  บุญทน  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย  
๑๘.  นายชัยกฤต  อินทะโส  ครู    ผู้ช่วย 

มีหน้าที่    
๑. บริหารงานในส านักงานศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
๒. จัดหาเอกสาร สารสนเทศ หนังสือ ส่ือICT และอื่นๆ ท่ีเป็นประโยชน์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของครูและ

บุคลากร 
๓. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้าประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ใน

การพัฒนาวิชาชีพครู 
๔. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีความด้าวหน้าในวิชาชีพ เช่น การจัดท าผลงานทางวิชาการเพื่อขอมี            

และเล่ือนวิทยฐานะ  จัดท าชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PCL) 
๕. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรท่ีมีผลงานดีเด่น เข้าประกวด น าเสนอ และเผยแพร่ผลงาน เช่น ครูผู้สอน

ดีเด่น คุรุสดุดี ครูผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS  เพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อองค์กรวิชาชีพ และเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

๖. สร้างเสริมขวัญก าลังใจแก่ครูและบุคลากรในโอกาสต่างๆ 
๗. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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๕. คณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป 
๕.๑  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 

นางสาววิไลพร  จันเทพา  รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
มีหน้าที่ 

1. เป็นกรรมการฝุายบริหารโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
2. วางแผน  ก ากับดูแล  และนิเทศงานต่างๆ ของฝุายบริหารทั่วไป 
3. ประสานงานกับฝุายต่างๆ  เพื่อให้การบริการแก่บุคลากร  และนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝุายเพื่อให้เกิดผลดีแก่ราชการ 
5. การน าเสนอพิจารณาความดีความชอบของครูและบุคลากรในฝุายบริหารท่ัวไป 
6. การวางแผนจัดสรรงบประมาณพัฒนางานฝุายบริหารท่ัวไป 
7. วางแผนโรงเรียน Zero Waste 
8. ปฏิบัติหน้าทีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๕.๒  คณะกรรมการบริหารร่วมตามโครงสร้างโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป 
1. นายนคร  เครือพงษ์ศักดิ์  ครูช านาญการพิเศษ 
2. นายอภิวุฒิ  ทองไทย  ครูช านาญการพิเศษ 
3. นางสาวเนตรนภา  บัวเกษ ครูช านาญการ 

มีหน้าที่ 
๑. เป็นท่ีปรึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในการก าหนดทิศทาง  และแนวนโยบายในการด าเนินงานของฝุาย 
๒. วางแผนน าแนวนโยบายของโรงเรียนในด้านการบริหารงานฝุายไปสู่การปฏิบัติ 
๓. ร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลแนวปฏิบัติต่าง ๆ  ให้ทันเหตุการณ์ รวมท้ังให้ค าปรึกษาหารือในการ 
  พัฒนางานตามปฏิทินการปฏิบัติงานทุกครั้ง 
๔. เป็นกรรมการท่ีปรึกษา ให้ค าแนะน างานท่ัวไปของฝุายด้านต่าง ๆ 
๕. ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานในการจัดการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน  
 เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลตามหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
๖. เสนอแนะความคิดเห็นและให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนในการด าเนินงานของฝุายตลอดจน

เสริมสร้างความเข้าใจกับบุคลากรทุกฝุายภายในโรงเรียนและบุคลากรภายนอกโรงเรียน เพื่อให้การ
ด าเนินงานของฝุายด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

๗. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๕.๓  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
นางขนิษฐา  เจริญกิจ    ครูช านาญการพิเศษ 

มีหน้าที่  
1. เป็นกรรมการฝุายบริหารท่ัวไป 
2. ร่วมวางแผน  ก ากับดูแลและนิเทศงานต่าง ๆ  ของฝุายบริหารทั่วไปร่วมกับรองผู้อ านวยการ 
3. ปฏิบัติหน้าท่ีแทนรองผู้อ านวยการฝุายบริหารทั่วไป 
4. ก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีในส านักงานและพนักงานท าความสะอาด 
5. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการให้บริการในส่วนท่ีจ าเป็น 
6. ก ากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับฝุายบริหารทั่วไป 
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7. พิจารณาความดีความชอบข้าราชการครูและบุคลากรในฝุายบริหารท่ัวไป เสนอรองผู้อ านวยการ 
ฝุายบริหารทั่วไป 

8. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๕.๔  คณะการการบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป 
1. นางสาววิไลพร  จันเทพา  รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2. นางขนิษฐา  เจริญกิจ   ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป/หัวหน้างานสวัสดิการโรงเรียน    
3. นายศักดิ์ชาย  วรรณวงศ์  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 

หัวหน้างานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ   
4. นายดวงแดน  วงเดือน  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์และมัลติมีเดีย           
5. นางพิสมัย  รักษาผล  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชนและภาคีเครือข่าย/หัวหน้างานประชาสัมพันธ์    
6. นายอดุลย์  แก้วภักดี    ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

หัวหน้างานนักพฒันา   
7. นายสมจิตร  ขนันแข็ง   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

หัวหน้างานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม   
8. นางสุเพ็ญพรรณ  ลับโกษา   ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 

หัวหน้างานพยาบาลและอนามัยโรงเรียน           
9. นางสุนันทา  บุญเอนก  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 หัวหน้างานห้องสมุด 
10. นางซ่อนกล่ิน  พิมเทพา   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 หัวหน้างานสหกรณ์ 
11. นางสาวภิภาพร  ศรีขัดเค้า  ครู    กรรมการ 
 หัวหน้างานโภชนาการ 
12. นายจ านงค์  พันธ์รัมย์       ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

 หัวหน้างานศูนย์เรียนรู้ด้านอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง  
13. นายธีระยุทธ  วิเศษสังข์   ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 

 หัวหน้างานยานพาหนะ 
14. นางสาวถนอม  ทองพันช่ัง ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการและเลขานุการ 

 หัวหน้างานส านักงานฝุายบริหารทั่วไป 
15. นางสาวผกามาศ  ค าธิสี  เจ้าหน้าท่ีส านักงาน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
16. นางสาวพัชรา  ค ามา  ครูอัตราพิเศษ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. ช่วยก ากับดูแลงานในกลุ่มบริหารทั่วไป  ให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงเรียนของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๒. ก ากับดูแลงานในกลุ่มบริหารทั่วไปทุกงาน  ให้เป็นไปตามบทบาทหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
๓. ประสานงานกับกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินงานของโรงเรียนด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและ  

มีประสิทธิภาพ 
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๔. จัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติ แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนงานฝุายบริหารท่ัวไปและปฏิทิน 
การปฏิบัติงาน 

๕. จัดประชุมคณะกรรมการฝุายบริหารท่ัวไป เพื่อติดตาม  รับทราบปัญหา  สรุปงานและข้อเสนอแนะ  
ในการแก้ไขปัญหาของงานในฝุายบริหารทั่วไป 

๖. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับฝุายบริหารทุกฝุายของโรงเรียนและหน่วยงานภายนอกโรงเรียนท้ัง
ราชการ เอกชน มูลนิธิ สมาคมและชุมชน 

๗. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

๕.๕  งานส านักงานฝ่ายบริหารทั่วไป 
๑. นางสาวถนอม  ทองพันช่ัง  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหนา้งาน 
๒. นางสาวพัชรา  ค ามา  ครูอัตราพิเศษ   ผู้ช่วย 
      งานสารบรรณ/ธุรการฝุายบริหารทั่วไป 
๓. นางสาวผกามาศ  ค าธิสี  เจ้าหน้าท่ีส านักงาน  ผู้ช่วย 
      งานสารบรรณ/ธุรการฝุายบริหารทั่วไป 

มีหน้าที่  
๑. จัดท าแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติงานประจ าปี เพื่อน าเสนอจัดสรรงบประมาณ 
๒. จัดตกแต่งส านักงานให้สะอาดเรียบร้อยสวยงาม 
๓. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานให้พร้อม 
๔. จัดท าแผนภูมิ โครงสร้างของงานในฝุายบริหารทั่วไป 
๕. จัดท าทะเบียนหนังสือเข้า - ออก  ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องในฝุายให้เป็นระเบียบและสืบค้นได้ง่าย 
๖. ท าหน้าท่ีงานสารบรรณฝุายบริหารทั่วไป 
๗. จัดซื้อ จัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ส าหรับใช้ในงานท่ีเกี่ยวข้อง 
๘. สนับสนุนและก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าท่ีของลูกจ้าง 
๙. ก ากับติดตามดูแลโรงอาหาร 
๑๐. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

5.6 งานสวัสดิการโรงเรียน 
๑. นางขนิษฐา  เจริญกิจ  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
๒. นางฤทัย  คุ้มศรีวัย  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๓. นางจุฑาภรณ์  พิมาร  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
๔. นางนริศรา  พลตรี  ครู    ผู้ช่วย 
๕. นางสมจิตร  ทองย้อย  แม่บ้าน    ผู้ช่วย 
๖. นางสาวอุไร  พุ่มพันธ ์  แม่บ้าน    ผู้ช่วย 
๗. นางสังวาลย์  เฉลิม  แม่บ้าน    ผู้ช่วย 
๘. นางสาวบุญช่ืน  บรรลัง  แม่บ้าน    ผู้ช่วย 
๙. นางล าพูน  จวงการ  แม่บ้าน    ผู้ช่วย 
๑๐. นางสาวสมสะอาด  ศรียงยศ แม่บ้าน    ผู้ช่วย 
๑๑. นางบุญเทียม  จันทรมณี  แม่บ้าน    ผู้ช่วย 
๑๒. นางสาวภิภาพร  ศรีขัดเค้า ครู    เลขานุการ 
๑๓. นางสาวพัชรา  ค ามา  ครูอัตราพิเศษ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๔. นางสาวผกามาศ  ค าธิสี  เจ้าหน้าท่ีส านักงาน  ผู้ช่วยเลขานุการ  
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มีหน้าที่  
๑. ก ากับดูแล อาหารว่าง น้ าด่ืม หรืออาหารในการจัดประชุมของโรงเรียนหรือคณะท่ีมาเยี่ยมโรงเรียน

ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๒. จัดเตรียมส่ิงของในการให้ขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรหรือบุคคลท่ีมีอุปการะคุณแก่โรงเรียนตามความ

เหมาะสม 
๓. จัดท าบัญชีรายรับ - รายจ่าย ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องของฝุายบริหารทั่วไป 
๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๕.7 งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
๑. นายศักดิ์ชาย  วรรณวงศ์  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
๒. นายธีระยุทธ  วิเศษสังข์  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๓. นายอดุลย์  แก้วภักดี  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๔. นายวรชาติ  คันศร  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๕. นายทองพูน  แพงมา  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
๖. นางสาวสมบูรณ์  ดวงพล  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๗. นางสุจิตรา  น้อมเกล้า  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๘. นางสาวชลดา  สิงหกุล  ครู      ผู้ช่วย 
๙. นายไกรลาศ  จิบจันทร์  ครูช านาญการพิเศษ  เลขานุการ 
๑๐. นางสาวศิริมาศ  คณาพันธ์ ครู    ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๑. นายส าราญ  ฤกษ์อุโฆษ์  เจ้าหน้าท่ีคอมพิวเตอร์  ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  
๑. งานบริหารระบบ จัดท าแผนงาน / โครงการ / แผนปฏิบัติการประจ าปี / ปฏิทินปฏิบัติงานของระบบ

เครือข่ายข้อมูลและสารสนเทศ จัดท าระบบสารสนเทศของโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยตาม
กระบวนการจัดท าสารสนเทศประสานงานกับฝุายงานกลุ่มสาระต่าง  ๆ  เพื่อรับข้อมูลมาจัดท า
สารสนเทศโรงเรียนจัดท าเว็บไซต์เพื่อน าเสนอหรือบริการด้านสารสนเทศของโรงเรียน พัฒนาบุคลากร
ในโรงเรียนให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและการบริหารเช่ือมโยง
ระบบเครือข่ายและสารสนเทศของสถานศึกษากับเขตพื้นท่ีการศึกษาและส่วนกลางปรับปรุงระบบ
เครือข่ายข้อมูลและสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 

2. งานระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต 
2.1 บริหารและจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ให้เพียงพอและมี

ประสิทธิภาพ 
2.2 ควบคุม ดูแล และรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริม

และพัฒนาสมรรถนะการบริการเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ฝุายบริหาร การจัดการเรียนการสอนของคณะครูและการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน 

2.3 ให้ค าปรึกษาด้านการออกแบบ ก าหนดคุณลักษณะของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
2.4 ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียน รวมท้ังอัพเดตข้อมูลในเว็บตามความจ าเป็น 

3. งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน  
3.1 วางแผนและออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนตามความจ าเป็น 
3.2 จัดหา ติดต้ัง บ ารุงรักษาซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารโรงเรียน 
3.3 อ านวยความสะดวกในการเข้าใช้สารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนแก่บุคคลท่ีต้องการใช้งาน 
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3.4 ส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารโรงเรียนแก่ฝุายหรืองานต่าง ๆ ในโรงเรียน 
3.5 ให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารโรงเรียน 

4. งานซ่อมบ ารุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
4.1 บริการติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์ท้ังด้าน Hardware และ Software 
4.2 บริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ท้ังด้าน Hardware และ Software 
4.3 บริการสนับสนุนการสร้างและพัฒนา Software บนระบบคอมพิวเตอร์ 
4.4 บริการออกแบบ ก าหนดคุณลักษณะ ตรวจคุณลักษณะ และตรวจรับคอมพิวเตอร์ 
4.5 บริการให้ค าปรึกษาในด้านคอมพิวเตอร์แก่บุคลากรท้ังในหรือนอกหน่วยงาน 

๕. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๕.8  งานโสตทัศนูปกรณ์และมัลติมีเดีย 
๑. นายดวงแดน  วงเดือน  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
๒. นายไกรลาศ  จิบจันทร์  ครช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๓. นายนิรันดร  จิตส าราญ  ลูกจ้างประจ า   ผู้ช่วย 
๔. นายณรงค์ฤทธิ์  ผู้ท่วม  นักพัฒนา   ผู้ช่วย 
๕. นายศักดิ์ชาย  วรรณวงศ์  ครูช านาญการพิเศษ  เลขานุการ 

มีหน้าที่  
๑. จัดท าแผน / โครงงาน ปฏิทินการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานตามแผน 
๒. จัดซื้อจัดหาผลิตส่ือทัศนูปกรณ์ให้ครบครบส าหรับบริการในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
๓. จัดระบบและสถานท่ีในการเก็บรักษาให้เหมาะสม สะดวก ปลอดภัย 
๔. จัดท าระเบียบการใช้และการให้บริการ 
๕. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ค าแนะน า วิธีการและเทคนิคการใช้โสตทัศนูปกรณ์ 
๖. บันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียนและนอกสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 
๗. ควบคุมดูแลรักษาระบบแสง เสียง ภายในโรงเรียน 
๘. จัดท าตารางและสถิติการให้บริการ 
๙. จัดสอนหรือฝึกฝนให้แก่นักเรียนท่ีสนใจ ในรูปแบบกิจกรรมชุมนุม 
๑๐. จัดงบประมาณในการซ่อมบ ารุงรักษาและจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติม 
๑๑. ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์โสตฯ ทุกส้ินภาคเรียน 
๑๒. ติดตามประเมนิผล สรุปผลรายงานการปฏิบัติงานเสนอฝุายบริหารทั่วไปและผู้อ านวยการ 
๑๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   

5.9 งานสัมพันธ์ชุมชนและภาคีเครือข่าย 
๑. นางพิสมัย  รักษาผล  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน   
๒. นายกิตตินันท์  ศิละวงษ์  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๓. นางสาวเนตรนภา  บัวเกษ  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
๔. นางกนกอร  มูลสาร  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
๕. นายปกาศิต  ศรแก้ว  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๖. นางสาวจันทร์จุรี  บุญสมศรี ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๗. นางแครทรียา  วสุกาญจนานนท์  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๘. นางสุเพ็ญพรรณ  ลับโกษา ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๙. นางสาวธิษณา  อ่อนบึง  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
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๑๐. นายเจตนิพิฐ  แท่นทอง  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๑๑. นายวัฒนศาสตร์  บุญเหมาะ  ครู    ผู้ช่วย 
๑๒. นางสาวชิสาพัชร์  นีลธัญนันท์ ครู    ผู้ช่วย 
๑๓. นางสาวสมสกุล  นึกชอบ ครูช านาญการพิเศษ  เลขานุการ 
๑๔. นางสาวกฤศวรรณ  จันทร์เพ็ชร ครู    ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๕. นายชัยกฤต  อินทะโส  ครู    ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  
๑. จัดท าแผนงาน / โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานตลอดปีการศึกษา น าเสนอเพื่อจัดสรรงบประมาณ 
๒. จัดบริการให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารสู่ชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ ในฐานะโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของ

ชุมชน 
๓. ร่วมกิจกรรมส าคัญของชุมชน และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
๔. รวบรวมข้อมูลของชุมชน วิเคราะห์ จัดระบบและน าไปใช้ในการจัดท าแผนความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน

กับโรงเรียน 
๕. รวบรวมผลงานทางวิชาการของโรงเรียนและเผยแพร่ให้ปรากฏแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
๖. บันทึกและเผยแพร่คุณงามความดีของนักเรียนและบุคลากรให้ปรากฏ 
๗. รวบรวมเกียรติประวัติด้านอื่น ๆ ของโรงเรียนไว้เป็นหลักฐาน เผยแพร่ให้ทราบท่ัวกันท้ังภายใน

โรงเรียนและชุมชน 
๘. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเสนอฝุายบริหาร

ท่ัวไปและผู้บริหารสถานศึกษาทราบ   
๙.  เป็นศูนย์กลางในการติดต่อส่ือสาร กับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๑๐. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

5.10 งานประชาสัมพันธ์ 
๑. นางพิสมัย  รักษาผล  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
๒. นางพรสริญ  ศุภภาภิญโญ  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๓. นางสาวธิษณา  อ่อนบึง  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๔. นางณัฐหทัย  คูหา  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๕. นายอิสระ  ค านนท์  ครู    ผู้ช่วย 
๖. นางสาวชิสาพัชร์  นีลธัญนันท์ ครู    ผู้ช่วย 
๗. นายอ านาจ  เส้นคราม  ครู    ผู้ช่วย 
๘. นายประสิทธิ์  ทองแสน  ครู    ผู้ช่วย 
๙. นางสาวกฤศวรรณ  จันทร์เพ็ชร   ครู    เลขานุการ 
๑๐. นายชัยกฤต  อินทะโส  ครู    ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๑. นายเจตนิพิฐ  แท่นทอง  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  
๑. จัดท าแผน / โครงการ / แผนปฏิทินงานประจ าปี และปฏิทินปฏิบัติงานของงานประชาสัมพันธ์ 
๒. วางแผนและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 
๓. จัดท าปูายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ในงานของโรงเรียน 
๔. อ านวยความสะดวกและให้การต้อนรับผู้มาติดต่อราชการ 
๕. ด าเนินการประกาศกระจายเสียงข่าวสารราชการของโรงเรียน 
๖. ท าหน้าท่ีพิธีกร และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน 
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๗. จัดท าวารสารของโรงเรียนเพื่อเผยแพร่ข่าวสารของครู นักเรียนและโรงเรียน 
๘. ประสานงานเพื่อเผยแพร่ผลงานของโรงเรียน นักเรียน กับส่ือมวลชนส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น 
๙. สร้างงานและจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลายและทันสมัย 
๑๐. พัฒนาบุคลากรและนักเรียนช่วยงานประชาสัมพันธ์  ให้มีประสิทธิภาพเสมอ 
๑๑. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอฝุายบริหารทั่วไปและผู้บริหารสถานศึกษา 
๑๒. ควบคุมดูแลระบบเสียงตามสายภายในโรงเรียน 
๑๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอมหมาย 

5.11 งานนักพัฒนา 
๑. นายอดุลย์  แก้วภักดี  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
๒. นายจ านงค์  พันธ์รัมย ์  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย  
๓. นายวีระชัย  มเหศักดิ์  ลูกจ้างประจ า   ผู้ช่วย 
๔. นายสุพิศ  จิตส าราญ  ลูกจ้างประจ า   ผู้ช่วย 
๕. นายนิรันดร  จิตส าราญ  ลูกจ้างประจ า   ผู้ช่วย 
๖. นายศิริ  กิ่งเกษ   นักพัฒนา   ผู้ช่วย 
๗. นายบุญเนื่อง  โพธิ์สัง  นักพัฒนา   ผู้ช่วย 
๘. นายทศพร  สุภาพวง   นักพัฒนา   ผู้ช่วย 
๙. นายสมคิด  สุวรรณสุข   นักพัฒนา   ผู้ช่วย 
๑๐. นายสนุดใจ  บุญวาส  นักพัฒนา   ผู้ช่วย 
๑๑. นายมั่น  จันด า   นักพัฒนา   ผู้ช่วย 
๑๒. นายวิชัย  ทองเทพ  นักพัฒนา   ผู้ช่วย 
๑๓. นายสงวน  ไชยพิมพ ์  นักพัฒนา   ผู้ช่วย 
๑๔. นายณรงค์ฤทธิ์  ผู้ท่วม  นักพัฒนา   ผู้ช่วย 
๑๕. นายอภิรักษ์  พลกระโทก นักพัฒนา   ผู้ช่วย 
๑๖. นายนพรัตน์  สุกรินทร ์  นักพัฒนา   ผู้ช่วย 
๑๗. นายชยากร  ยศสมบัติ  นักพัฒนา   ผู้ช่วย 

มีหน้าที่  
๑. จัดท าแผนปฏิบัติงาน / โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานของนักพัฒนา 
๒. ปฏิบัติหน้าท่ีแทนรองผู้อ านวยการฝุายบริหารทั่วไปในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับงานนักพัฒนา 
๓. ก ากับดูแลและประเมินการปฏิบัติงานของนักพัฒนา สรุปผลการประเมินเมื่อส้ินภาคเรียน 
๔. มอบหมายการปฏิบัติงานและบันทึกการท างานของนักพัฒนาและลูกจ้าง 
๕. จัดซื้อจัดหา และบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของนักพัฒนาและลูกจ้าง 
๖. ส่งเสริม พัฒนาความรู้ความสามารถของนักพัฒนาและลูกจ้าง 
๗. ก ากับดูแลทรัพย์สินของโรงเรียน  ท้ังภายในและภายนอกอาคารสถานท่ีมิให้สูญหายหรือถูกท าลาย  

ซ่อมแซมและรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพดี 
๘. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๕.๑2  งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
๑. นายสมจิตร  ขนันแข็ง  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
๒. นายจ านงค์  พันธ์รัมย์  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๓. นายธีระยุทธ  วิเศษสังข์  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
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๔. นายทวีป  เชาว์วลีรัตน์  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๕. นายดนัย  แสงสิงห์  ครู      ผู้ช่วย 
๖. นายวีระชัย  มเหศักดิ์  ลูกจ้างประจ า   ผู้ช่วย 
๗. นายอดุลย์  แก้วภักดี  ครูช านาญการพิเศษ  เลขานุการ 
๘. นายรังสรรค์  สุภารัตน์  ครูช านาญการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
๙. นายนิรันดร  จิตรส าราญ  ลูกจ้างประจ า   ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  
๑. ก าหนดแนวปฏิบัติในการใช้อาคารสถานท่ีและบริเวณโรงเรียน 
๒. จัดหาวัสดุอุปกรณ์บ ารุง ดูแลรักษา  อาคารสถานท่ี  สาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน

ให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงปลอดภัยและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. ให้บริการด้านอาคารสถานท่ี  และบริเวณโรงเรียนแก่หน่วยงานต่าง ๆ และชุมชนในการจัดกิจกรรม 
๔. ติดตามตรวจสอบการใช้อาคารสถานท่ี สาธารณูปโภค  และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
๕. จัดบรรยากาศภายในโรงเรียน อาคารเรียน และอาคารประกอบให้สวยงาม สะอาด ร่มรื่น 
๖. ประสานงานกับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก ในการขอใช้สถานท่ี อาคาร ครุภัณฑ์ 
๗. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๕.๑3  งานพยาบาลและอนามัยโรงเรียน 
๑. นางสุเพ็ญพรรณ  ลับโกษา ครูช านาญการพิเศษ  หัวหนา้งาน 
๒. นางรัชนี  นวลศิริ   ครูช านาญการพิเศษ  รองหัวหน้างาน 
๓. นางพัชรมน  วิริยะ  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๔. นางสาวทัชชภร  ธนูผาย  ครูอัตราพิเศษ   ผู้ช่วย 
๕. นางสาวปรีดาพร  รุ่งเรือง  ครู    เลขานุการ 
๖. นางสาวสุริษา  แนบชิด   เจ้าหน้าท่ีส านักงาน  ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  
1. วางแผนงาน/โครงการและการปฏิบัติงานด้านอนามัยโรงเรียนและจัดท างบประมาณ 
2. ส่งเสริมความรู้และการสร้างสุขนิสัยท่ีดีด้านสุขภาพอนามัย เช่น การตรวจสุขภาพ การสร้างภูมิคุ้มกัน  

การสร้างลักษณะนิสัยท่ีดี การก าจัดแหล่งเพาะเช้ือโรค 
3. จัดท าสถิติและข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามัย เช่น จัดท าบัตรสุขภาพ เก็บสถิติน้ าหนักส่วนสูงของ

นักเรียนในโรงเรียน 
4. ประสานงานกับแพทย์หรือเจ้าหน้าท่ีอนามัย มาให้วัคซีนภูมิคุ้มกันแก่นักเรียน/บุคลากร ตามฤดูกาล

ระบาดของโรค 
5. ปฏิบัติงานทางวิชาการ เช่น ค้นคว้าความรู้เพื่อสอนและอบรมนักเรียนเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย หรือ

เชิญ วิทยากรมาให้ความรู้  จัดนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพเป็นประจ าตลอดปี 
6. ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการช่วยเหลือด้านสุขภาพ รวมท้ังด้านสุขศึกษาท้ังทางตรงและทางอ้อม 
7. ร่วมมือกับงานโภชนาการในด้านสุขาภิบาลเกี่ยวกับอาหาร 
8. ร่วมมือและเสนอแนะการแก้ไขปัญหาสุขาภิบาลด้านส่ิงแวดล้อม  
9. ติดตามประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอฝุายบริหารทั่วไปและผู้บริหารสถานศึกษา 
10. จัดหาเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลเบ้ืองต้นไว้บริการให้เพียงพอ 
11. จัดตกแต่ง เรือนพยาบาล เตียงพยาบาล ให้สะอาด อากาศถ่ายเทได้สะดวก 
12. จัดท าระเบียน และสถิติผู้มารับบริการให้เป็นปัจจุบัน 
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13. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง ในกรณีท่ีนักเรียนเจ็บปุวย  เกิดอุบัติเหตุ 
14. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๕.๑4  งานยานพาหนะ 
1. นายธีระยุทธ  วิเศษสังข์  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
2. นายกริชสยาม  ร่มบุญทวี  พนักงานขับรถยนต์  ผู้ช่วย 
3. นายธรรมรัตน์  วงษ์ษา  พนักงานขับรถยนต์  ผู้ช่วย 
4. นายสาโรจน์  โทศก  พนักงานขับรถยนต์  ผู้ช่วย 
5. นายอรุณศักดิ์  บรรจงจิตร พนักงานขับรถยนต์  ผู้ช่วย 
6. นายทรงวุฒิ  ขจัดมลทิน  ครูช านาญการ   เลขานุการ 
7. นายจตุพร  อมรวัฒนานนท์ พนักงานขับรถยนต์  ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  
๑. วางแผน / โครงการ ในการปฏิบัติงานเสนอเพื่อของบประมาณในการปรับปรุง ซ่อม บ ารุงยานพาหนะ 

ให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. คัดเลือก บุคลากรท่ีจะมาปฏิบัติหน้าท่ีพนักงานขับรถให้มีคุณสมบัติท่ีสอดคล้องกับระเบียบของ  

ทางราชการท่ีก าหนดไว้ 
๓. จัดให้มีการอบรม  สัมมนาและทดสอบสมรรถภาพของพนักงานขับรถเสมอเพื่อเป็นการเตรียม 

ความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
๔. ให้มีการตรวจเช็คยานพาหนะท้ังก่อนและหลังการใช้งานทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย 
๕. บันทึกการเบิก - จ่าย  น้ ามันเช้ือเพลิงให้ตรงกับการใช้จ่ายจริง 
๖. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานขับรถเป็นระยะ  หากมีปัญหาให้น าเสนอฝุายบริหาร 

เพื่อด าเนินการแก้ไขต่อไป 
๗. จัดท าบันทึกการใช้งานตามแบบฟอร์มของโรงเรียนทุกครั้ง และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 
๘. ส ารวจและด าเนินการต่อทะเบียนรถทุกคันให้เป็นปัจจุบัน 
๙. จัดหาอุปกรณ์ ในการดูแลและรักษาความสะอาดให้เพียงพอกับจ านวนรถ 
๑๐. จัดท าประวัติการซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะแต่ละคันทุกครั้ง 
๑๑. ให้จัดท าทะเบียนเบิก-ส่ง กุญแจยานพาหนะทุกครั้งหลังการใช้งาน 
๑๒. จัดท าข้อมูลยานพาหนะของโรงเรียน 
๑๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๕.๑5  งานสนามกีฬา และสระว่ายน้ า 
๑. นายประกอบ  ค าขาว  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
๒. พันจ่าอากาศเอกอรรถพล  เข็มแดง ครูช านาญการ   รองหัวหน้างาน 
๓. นายธนาศักดิ ์ สุภาพ  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
๔. นายชาติกล้า  ทรัพย์ทรงพล ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
๕. นายทรงวุฒ ิ ขจัดมลทิน  ครูช านาญการ     ผู้ช่วย 
๖. นางสาวราตรี  โพธิเงิน  ครู    ผู้ช่วย 
๗. นางสาวทัชชภร  ธนูผาย  ครูอัตราพิเศษ   ผู้ช่วย 
๘. นายณรงค์ฤทธิ์  บุญภา  ครูอัตราพิเศษ   ผู้ช่วย 
๙. นายนิเวศน์  เข็มทอง  ครูช านาญการพิเศษ  เลขานุการ 
๑๐. นายธีระชัย  ไพบูลย์สวัสด์ิ ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
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๑๑. นายสมจิตร  ขนันแข็ง  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๒. นายศุภชัย  ทองทัพ  เจ้าหน้าท่ีสระว่ายน้ า  ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   
๑. ส ารวจพื้นท่ีและความจ าเป็นของกีฬาแต่ละประเภทท่ียังขาดความพร้อมของสนามกีฬา และสระว่าย

น้ า 
๒. วางแผนและจัดท าโครงการ น าเสนอฝุายบริหารเพื่อขอจัดสรรงบประมาณ 
๓. จัดให้มีผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษา สนามกีฬา และสระว่ายน้ าใหม้ีความพร้อมในการจัดกิจกรรม 
๔. จัดให้มีอุปกรณ์ประกอบสนามกีฬา และสระว่ายน้ าตามความเหมาะสม 
๕. ให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์แต่ละชนิดท่ีใช้ประจ า ให้มีความปลอดภัยแข็งแรงท้ังก่อนและหลังการจัด

กิจกรรมทุกครั้ง  
๖. จัดกิจกรรมแต่ละครั้งควรให้มีเจ้าหน้าท่ีหรือบุคลากรท่ีมีความรู้ได้ประจ าแต่ละสนาม และประจ าสระ

ว่ายน้ าด้วย 
๗. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   

๕.๑6  งานห้องสมุด 
๑. นางสุนันทา  บุญเอนก  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
๒. นางอิศราวรรณ  ใจแจ้ง  ครูช านาญการพิเศษ  รองหัวหน้า 
๓. นางสมศรี  พรหมคช  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๔. นางฐิตารีย์  ปุลพรนันท์  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๕. นางสาวจตุพร  สังธิกุล  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๖. นายจิรายุ  มโนธรรม  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๗. นางสาวสุภาพร  แสงลับ  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
๘. นางสาวจุฑามาศ  บุญทน ครู      ผู้ช่วย 
๙. นางสาวพนิดา  สุธานาม  นศ.ฝึกประสบการณ์  ผู้ช่วย 
๑๐. นางสาวสาริกา  สมนึก  นศ.ฝึกประสบการณ์  ผู้ช่วย 
๑๑. นายชัยกฤต  อินทะโส  ครู    เลขานุการ 
๑๒. นางสาวอาทิตยา  ใบเงิน เจ้าหน้าท่ีส านักงาน  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓. นางสาวสาธิศินี  สาธรราษฎร์ เจ้าหน้าท่ีบรรณารักษ์     ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  
๑. จัดท าแผน/โครงการ/แผนปฏิบัติการประจ าปี และปฏิทินการปฏิบัติงาน 
๒. จัดกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตร

โรงเรียนมาตรฐานสากล  ตลอดจนนโยบายและโครงการของโรงเรียน 
๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการใช้วัสดุสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า

ประกอบการเรียน และรู้จักการอ่านเพื่อความเพลิดเพลินความจรรโลงใจ ปรับปรุงทักษะการอ่านให้
ดีขึ้น 

๔. จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการใช้ห้องสมุด และแหล่งวิทยาการต่าง ๆ 
๕. ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ครู - นักเรียน ในการค้นคว้า 
๖. จัดหาหนังสือ สารสนเทศ วารสารต่าง ๆ ให้เพียงพอ 
๗. ซ่อมแซมหนังสือ และวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
๘. จัดท าทะเบียนการให้บริการทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ 
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๙. ติดตามประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอฝุายบริหารทั่วไปและผู้บริหารสถานศึกษา 
๑๐. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๕.๑7  งานสหกรณ์ 
คณะกรรมการด าเนินการกิจการสหกรณ์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
1. นางสาววิไลพร  จันเทพา  รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2. นางซ่อนกล่ิน  พิมเทพา  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้จัดการ 
3. นางสาวเดือนฉาย  แซ่จึง  ครูช านาญการพิเศษ  รองผู้จัดการ 
4. นางรุ่งระวีวรรณ  ญาณวารี ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
5. นางสาวสุภาพร  แสงลับ  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
6. นางสาวพิภัทรา  แซ่ตัง  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
7. นางปุณญารัศมิ์  ธนเดชชัยมงคล  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
8. นางถวิล  วรรณวงศ์  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
9. นางกัญญา  ปิยกรศาสตร์  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
10. นางสาวเนตรนภา  บัวเกษ ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
11. นางอุไร  คงเมือง   ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
12. นายไกรลาศ  จิบจันทร์  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
13. นายศักดิ์ชาย  วรรณวงศ์  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
14. นางพชรมน  วิริยะ   ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
15. นางนิพาพร  ตังสุข  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
16. นางณัฐธยาน์  ดวงแก้ว  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
17. นางสาวอรุณี  สายวงศ์  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
18. เด็กหญิงจิรัชญา  ศรบุญทอง     ผู้ช่วย 
19. เด็กหญิงมนัสนันท์  สีสัน      ผู้ช่วย 
20. เด็กหญิงลักษมีกานต์  อินแก้ว     ผู้ช่วย 
21. เด็กหญิงสุภวรรณ  ศรีบุญรักษ์     ผู้ช่วย 
22. นางสาวปัญญ์ปวรา  สันติแสงทอง     ผู้ช่วย 
23. นางสาวศรัญญา  สมดอกแก้ว     ผู้ช่วย 
24. นางสาวนริศรา  บุรณะ      ผู้ช่วย 
25. นางสาวดั่งมณีรินทร์  แก้วสมุทร์     ผู้ช่วย 
26. นางสาวกาญจนพรรถ  เตชะเศรษฐวิทย์    ผู้ช่วย 
27. นางสาวกิ่งกาญจน์  ภูมี      ผู้ช่วย 
28. นางศศินันท์  พงษ์จรัสจิรเดช ครูช านาญการพิเศษ  เลขานุการ 
29. นางสาวชิสาพัชร์  นีลธัญนันท์ ครู    ผู้ช่วยและเลขานุการ  

มีหน้าที่ 
1. จัดท าแผน / โครงการ / แผนปฏิบัติงานประจ าปีของกิจกรรมสหกรณ์ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วย

การให้บริการ 
2. จัดซื้อสินค้าท่ีจ าเป็นและจ าหน่ายให้อยู่ในความเห็นชอบของคณะกรรมการ และจัดท าทะเบียน

ตรวจสอบสินค้าคงเหลือในแต่ละวัน เพื่อการจัดหาสินค้าท่ีหมดเข้าสวัสดิการร้านค้าฯ  
3. จัดท าบัญชีรายรับ - รายจ่าย  และบัญชีท่ีเกี่ยวข้องทุกประเภทให้เป็นปัจจุบัน 



 

หน้าท่ี ๖๔ 
 

4. ให้ผู้จัดการก ากับ  ติดตาม ดูแลกิจการของสหกรณ์ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในกรณีมี
ปัญหาท่ีเกิดจากการด าเนินงาน ให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อเลขานุการคณะกรรมการเพื่อ
รายงาน ประธานกรรมการทราบต่อไป 

5. บริการจ าหน่ายสินค้าด้วยเครื่องคิดเงินสดอัตโนมัติ 
6. ดูแลรักษาสินค้าและทรัพย์สินในสหกรณ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย 
7. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน ทุกสัปดาห์ส่งเลขานุการคณะกรรมการเพื่อรายงานประธานกรรมการ

ต่อไป เมื่อส้ินปีการด าเนินงานให้สรุปผลการด าเนินงานเสนอฝุายบริหารท่ัวไปและผู้บริหาร
สถานศึกษา 

8. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
คณะกรรมการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 

๑. นางปิยะวดี  จันปุุม  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
๒. นางพิชามญช์ุ  อัครธีรพงศ์ ครูช านาญการพิเศษ  รองหัวหน้างาน 
๓. นางรุ่งนภา  ผลเกิด  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๔. นางธมนณัฏฐ  ทองพูน ครูช านาญการพิเศษ  เลขานุการ 

มีหน้าที่ 
1. ตรวจสอบการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของสหกรณ์โรงเรียนทุกเดือน 
2. ตรวจสอบจ านวนสมาชิก และจ านวนหุ้น 
3. ตรวจสอบยอดบัญชีต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการด าเนินการ ตลอดจนงบดุลบัญชีให้ถูกต้องตามระเบียบของ

สหกรณ ์
4. รายงานผลการตรวจสอบ ให้ฝุายบริหารทราบต่อไป 
5. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๕.๑8  งานโภชนาการ 
1. นางสาวภิภาพร  ศรีขัดเค้า ครู    หัวหน้างาน 
2. นางบุษบา  ค านนท์  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
3. นางรุ่งระวีวรรณ  ณาญวารี ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย    

มีหน้าที่  
1. จัดท าแผนงาน / โครงการ / และปฏิทินงานโภชนาการ 
2. ดูแลคุณภาพอาหาร น้ าด่ืม ให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการและจ าหน่ายในราคายุติธรรม 
3. จัดปูายนิเทศให้ความรู้เรื่องโภชนาการแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
4. จัดให้มีการตรวจสอบสารปนเป้ือนในอาหาร  โดยกิจกรรม อย.น้อยและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ตรวจสอบสถานท่ีท่ีใช้ในการประกอบอาหารให้มีความสะอาด  ถูกสุขลักษณะ 
6. ติดตาม  ประเมินผล  สรุปรายงานการปฏิบัติงานเสนอฝุายบริหารทั่วไปและผู้บริหารสถานศึกษา 
7. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๕.19  งานศูนย์เรียนรู้ด้านอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง 
1. นายจ านงค์  พันธ์รัมย์  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
2. นายณัฐทกรณ์  สิงห์ค า  ครูช านาญการพิเศษ  รองหัวหน้างาน 
3. นายสมจิตร  ขนันแข็ง  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
4. นายทวีป  เชาว์วลีรัตน์  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
5. นายชัยชาญ  ค าแปล  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
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6. นายรุ่งอรุณ  ศรีสุธรรม  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
7. นางศศินันท์  พงษ์จรัสจิรเดช ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
8. นางกัญญา  ปิยกรศาสตร์ ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
9. นายดวงแดน  วงเดือน  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
10. นายวิสุทธิ์  มีปิด  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
11. นายรังสรรค์  สุภารัตน์  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
12. นายจุลฌาณ  พากเพียร ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
13. นางสาวภิภาพร  ศรีขัดเค้า ครู    ผู้ช่วย 
14. นายบุญเนื่อง  โพธิ์สัง  นักพัฒนา   ผู้ช่วย  
15. นายณรงค์  มูลสมบัติ  นักพัฒนา   ผู้ช่วย 
16. นายศิริ  กิ่งเกษ  นักพัฒนา   ผู้ช่วย 

มีหน้าที่  
1. จัดท าแผน / โครงการปฏิทินการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและหลักสูตรของโรงเรียน 
2. ก ากับและดูแลศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสร้างอาชีพแก่นักเรียน 
4. จัดท าบัญชีรายรับ - รายจ่าย จากรายได้ท่ีเกิดจากการจ าหน่ายผลผลิตของศูนย์ฯ 
5. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

5.20  หัวหน้าอาคาร 
1. นายทองพูน  แพงมา  หัวหน้าอาคาร 1 
2. นายสมหมาย  คุ้มศรีวัย  หัวหน้าอาคาร 2 
3. นายเนวินทร์  วสุกาญจนานนท์ หัวหน้าอาคาร 3 
4. นายณัฐกิตต์ิ  ลมสูงเนิน  หัวหน้าอาคาร 4 
5. นายไพรยุทธ  สะกีพันธ์  หัวหน้าอาคาร 5 
6. นายประกอบ  ค าขาว  หัวหน้าอาคาร 6 อาคารพลศึกษา 1,2 และสระว่ายน้ า 
7. นายจ านงค์  พันธ์รัมย์  หัวหน้าอาคารเกษตร 
8. นางอาภรณ์  บุญมาก  หัวหน้าอาคารพัฒนาวิชาชีพครูและธนาคารความดี 
9. นางสุนันทา  บุญเอนก  หัวหน้าอาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ 
10. สิบเอกนันทวัฒน์  มูลสาร หัวหน้าอาคารพุทธสถาน 
11. นายธีระยุทธ  วิเศษสังข์  หัวหน้าอาคารศิลปะ 
12. นางกัญญา  ปิยกรศาสตร์ หัวหน้าอาคารคหกรรม 
13. นายดวงแดน  วงเดือน  หัวหน้าอาคารอุตสาหกรรม 
14. นายชัยโย  เสาเวียง  หัวหน้าอาคาร 9 (อาคารภูมิภักดี) 
15. ว่าท่ีร้อยตรีศิริพงษ์  วิเศษสังข์ หัวหน้าอาคาร 12 (อาคาร 100 ปี) 
16. นายปกาศิต  ศรแก้ว  หัวหน้าอาคารอังคสกุลเกียรติ 
17. นางแครทรียา  วสุกาญจนานนท์ หัวหน้าอาคารแนะแนว 

มีหน้าที่  
1. เป็นกรรมการฝุายบริหารทั่วไป 
2. ก ากับ ดูแลวัสดุ อุปกรณ์ และสาธารณูปโภคในอาคารให้อยู่ในสภาพปลอดภัย ใช้การได้ กรณีมีปัญหา

ให้แจ้งต่อฝุายท่ีเกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไข 
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3. ก ากับ ดูแลการรักษาความสะอาดห้องเรียนในอาคารที่รับผิดชอบ 
4. ก ากับ ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานของนักพัฒนา แม่บ้าน ท่ีประจ าอยู่ในอาคารท่ีรับผิดชอบ 
5. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

5.21  งานพัสดุฝ่าย 
1. นายวิสุทธิ์  มีปิด   ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
2. นางสาวพัชรา  ค ามา  ครูอัตราพิเศษ   ผู้ช่วย 
3. นางสาวผกามาศ  ค าธิสี  เจ้าหน้าท่ีส านักงาน  ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
1. วางแผนงานพัสดุ 
2. ด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารจัดซื้อ-จัดจ้าง ของฝุายบริหารทั่วไป 
3. จัดท าทะเบียนวัสดุ-ครุภัณฑ์ฝุายบริหารทั่วไป 
4. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

5.22  งานสวัสดิการน้ าด่ืม 
1. นางสาววิไลพร  จันเทพา  รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
2. นายนิเวศน์  เข็มทอง  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
3. นายภราดร  อยู่เย็น  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
4. นายจุลฌาณ  พากเพียร  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
5. นายอดุลย์  แก้วภักดี  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
6. นายไพฑูรย์  หิปะนัด  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
7. นายอติวิชญ์  ศรีพวงทอง  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
8. นางสาวภาวดี  จตุเรศ  ครู    ผู้ช่วย 
9. นางสาวพัชรนันท์  นิ่งนาน ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
10. นายชัยโย  เสาเวียง  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
11. นางสาวจันทร์จุรี  บุญสมศรี ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
12. นายไพรยุทธ  สะกีพันธ์  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
13. นายรุ่งอรุณ  ศรีสุธรรม  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
14. นายอภิวุฒิ  ทองไทย  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
15. นางสาวเพ็ญลักคณา  ลาลุน ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
16. นางสุกัญญา  แก้วเกาะ  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
2. ด าเนินการจัดหาน้ าด่ืมท่ีสะอาด และถูกหลักอนามัยมาบริการแก่บุคลากรและนักเรียนให้เพียงพอแก่

ความต้องการในแต่ละวัน 
3. จัดท าบัญชีการด าเนินการสวัสดิการน้ าด่ืมฯ ให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง  และรายงานเสนอฝุายบริหาร

ทราบตามล าดับข้ันตอน 
4. น าเงินรายได้จาการด าเนินงานส่งต่อท่ีงานการเงินของโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
5. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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ขอให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเพื่อบังเกิดผลดีต่อทาง
ราชการ หากมีปัญหาหรืออุปสรรคให้รายงานทางโรงเรียนทราบเพื่อแก้ไขและส่ังการต่อไป 

 ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป    

         ส่ัง ณ วันท่ี 14  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2 
 

 
(นายพงษ์อนันต์  ธรรมศิริ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 


