
 
 

 
 
 

คำสั่งโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 
ที ่139 / 2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565 
________________________________________ 

 

   โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ได้จัดโครงสร้างการบริหารโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ออกเป็น 4 กลุ่มงาน และได้
บริหารงานโดยการกระจายอำนาจการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพ่ือให้การบริหารงานของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามโครงสร้างการบริหาร โดยกำหนดหน้าที่รับผิดชอบและมอบหมายภารกิจ  
การปฏิบัติงานตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษา พ.ศ. 2550  
โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 37 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กำหนดให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พิจารณาอำนาจการบริหารจัดการศึกษาในด้านบริหารงานบุคคลรับผิดชอบและมอบหมายภารกิจงานให้  
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และอัตราจ้าง เพ่ือถือปฏิบัติดังนี้ 
 

 1. คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป   ประกอบด้วย  
 1. นายประจวบ  ศิริภักดิ์    ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ  

2. นายสมนึก  อาจยะศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
3. นายนิรุจน์        นครศรี  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
4. นายศุภวัฒน ์  อินทรกำแหง รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
5. นางยวงพร  ศิริทองสุข  คร ู   กรรมการ 
6. นางกัญญา    สุขเลิศตระกูล  คร ู   กรรมการ 
7. นางสมวรรณ  อนุศรี   คร ู   กรรมการ 
8. นายพิสิทธิ์   ชำนาญไพร  คร ู   กรรมการ 
9. นางวิภาดา  สรณารักษ์   คร ู   กรรมการ 
10. นางศิริวรรณ  บุณโยดม  คร ู   กรรมการ 
11. นางอาจรีย์  ถนอมดำรงศักดิ์  คร ู   กรรมการ  
12. นางพัชรา  สนธิมุล   คร ู   กรรมการ 
13. นางวันทนา  ศิริภักดิ์   คร ู   กรรมการ 
14. นางปรียา            มะโนดี   คร ู   กรรมการ 
15. นายประดิษฐ์  แก้วสีหาบุตร  คร ู   กรรมการ 
16. นายศักดา  มุสิกวัน  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 
17. นางยุพิน  โพธิ์ทอง   คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าที่  

       มีหน้าที ่:  ให้คำแนะนำ ปรึกษาหารือ ประสานงาน อำนวยความสะดวกให้การดำเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยเหมาะสม 
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       2.  นายศักดา  มุสิกวัน      รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 
 

       มีหน้าที่ : รับผิดชอบการปฏิบัติงานทุกภารกิจงานในกลุ่มบริหารงานทั่วไป ทั้งภารกิจหลัก ภารกิจรอง ภารกิจ
สนับสนุน และภารกิจพิเศษอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้  
  1) ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน ในการบริหารงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป ยกเว้นงานบริหารงาน
ทัว่ไปทีส่ำคัญ  
  2) ควบคุม ดูแล กำกับติดตามและนิเทศการปฏิบัติงาน การวินิจฉัยสั่งการงานในกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง นโยบายและแบบแผนธรรมเนียมของทางราชการ 
  3) ตรวจสอบ กลั่นกรอง งานที่เป็นงานหลัก หรืองานยากมาก-มากที่สุด หรืองานสำคัญมาก-มากที่สุด หรือ
งานที่มีนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือส่วนราชการภายนอกโรงเรียน และรับผิดชอบงานทุกงานในกลุ่มบริหารงานทั่วไป  
เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ เพ่ือพิจารณาสั่งการ 
  4) มอบหมาย ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู  
บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้างในกลุ่มบริหารงานทั่วไป               
  5) งานการจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร 
          6) ควบคุม ดูแล กำกับติดตามการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน  
 

 3.  นางยุพิน  โพธิ์ทอง   ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุม่งานบริหารทั่วไป  
 

       มีหน้าที่ : รับผิดชอบปฏิบัติงานในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของผู้อำนวยการโรงเรียน    
และรองผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่มงานบริหารทั่วไป  ตามขอบข่ายงานและภารกิจด้านการบริหารทั่วไป  ดังต่อไปนี้ 
  ขอบข่าย/ภารกิจด้านการบริหารทั่วไป 
  1. งานธุรการและสารบรรณ    
  2.  การประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
  3.  การวางแผนการบริหารงานการศึกษา  
  4.  งานวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผน   
  5.  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร   
  6.  การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  
  7.  งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โสตทัศนูปกรณ์  
      8. งานพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
  9.  งานการบริหารจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  
  10.  การจัดทำสำมะโนผู้เรียน      
  11.  การรับนักเรียน     
  12. การจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (DMC)     
  13. งานทะเบียนนักเรียน     
  14. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา     
  15. การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย     
  16. การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา     
  17. การทัศนศึกษา     
  18.  งานกิจการนักเรียน    
 
 



- 3 - 
 

 
  19.  งานอาหารกลางวัน    
  20. งานอาหารเสริมนมโรงเรียน   
  21. งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน  
  22. งาน 5 ส โรงเรียน    
  23. งานป้องกันยาเสพติด  
          24.  งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม   
          25.  งานประชาธิปไตยในโรงเรียน    
          26.  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน     
         27.  งานกีฬา      
        28.  ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน  
      29.  งานปฐมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศ   
      30. กิจกรรมวันสำคัญ     
      31. งานอนามัยโรงเรียน    
      32. งานบริการสาธารณะ วงโยธวาฑิต วงดนตรีไทย วงโปงลาง     
     33. งานปฏิคมโรงเรียน      
    34. งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารการศึกษา     
      35. การส่งเสริม สนับสนุน และประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบัน 
สังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา   
  36. การประสานราชการกบัส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น     
      37.  การรายงานผลการปฏิบัติงาน   
     38.  การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน    
      39.  แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน   
      40.  งานยานพาหนะ    
     41. งานธนาคารขยะ    
  42. งานทุนการศกึษา  
  43. งานสถิติการมาเรียนของนักเรียน 
  44. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

 4. งานธุรการและสารบรรณ   ประกอบด้วย 
  1. นางสาวปวรา วงศ์ปัญญา ครู หัวหน้างาน 
  2. นางสาวสิริยากร   รู้ปัญญา ครู กรรมการ 
  3. นางวิไลวรรณ   พุกทอง ครู กรรมการ 
  4. นางพัชรา    ชวนประกอบ คร ู   กรรมการ 
  5. นางมัณฑนา   พิทักษ ์ ครู    กรรมการ 
  6. นางสาวกุหลาบเพชร  สมตน ครู    กรรมการ 
  7. นางลำภู    แก้วโนนตุ่น            ครู กรรมการ 
  8. นางสาวรภัทภร   ศิริปรุ ครู กรรมการ 
  9. นางวิลาพร  รวยสันเทียะ เจ้าหน้าทีธุ่รการโรงเรียน       กรรมการและเลขานุการ 
  10. นางสาวฉัตรชนก   แสงสุกวาว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 



- 4 - 
 

  มีหน้าที่   
  1. วันที่ 30 ธันวาคม ของทุกปี  เก็บรวบรวมเอกสารทั้งหมดของปีเก่าออกจากแฟ้ม แล้วเข้าเล่มโดย
หน้าปกพิมพ์เรื่องและปี พ.ศ. ของงานไว้ จากนั้นทำสันแฟ้มงานเปลี่ยน ปี พ.ศ. ใหม่ ได้แก่ สันแฟ้มคำสั่งโรงเรียน/สัน
แฟ้มงานผู้อำนวยการ   
  2. ภายในวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี ต้องจัดเตรียมเอกสารดังนี้ 
   1)  แบบบันทึกขอเปลี่ยนเวรประจำวัน 
   2)  แบบบันทึกเวรประจำวัน  
   3)  แบบบันทึกขออนุญาตใช้รถ 
   4)  แบบบันทึกข้อความภายใน 
   5)  แบบบันทึกขออนุญาตไม่มาร่วมกิจกรรม 
   6)  แบบขออนุมัติออกนอกโรงเรียน (ไปราชการ) 
   7)  แบบขออนุญาตออกนอกโรงเรียน (ไปกิจธุระส่วนตัว) 
   8)  เปลี่ยนเล่มทะเบียนหนังสือรับและทะเบียนหนังสือส่ง 
  3. งานที่ตอ้งทำประจำวัน 
   การลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือราชการ มีข้ันตอนดังนี้ 
   1) จัดพิมพ์เอกสารจากเว็บไซต์https://www.kkzone1.go.th/2021.php     
   2) กรณีหนังสือรับ ให้พิมพ์หนังสือราชการออกมาและประทับตราลงรับหนังสือ จากนั้นลงทะเบียน

รับหนังสือในเล่มทะเบียนหนังสือรับ และนำเอกสารใส่สมุดเสนอเซ็นเสนอรองผู้อำนวยการตรวจ
ก่อนนำเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน หลังจากผู้อำนวยการโรงเรียนเกษียณหนังสือเสร็จ ธุรการ
จะต้องจัดส่งเอกสารให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย เซ็นรับเอกสารในเล่มทะเบียนหนังสือรับ 

   3) กรณีหนังสือส่ง ให้จัดทำหนังสือราชการที่จะส่งและพิมพ์หนังสือเป็น 2 ชุด โดยประทับตราสำเนา
คู่ฉบับด้านบนของครุฑ จำนวน 1 ชุด และลงทะเบียนส่งหนังสือในเล่มทะเบียนหนังสือส่ง และนำ
เอกสารใส่สมุดเสนอเซ็นเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน หลังจากนั้นนำส่งนอกหน่วยงาน เช่น 
สพป.ขก.1  อบจ. วัด และสถานที่ราชการอ่ืน เป็นต้น 

   4)  ช่วยงานพัสดุจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง  
   5) งานเลขานุการผู้อำนวยการโรงเรียน 
   6)  ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องสำนักงาน  
   7)  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
  4.  จัดพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน และสั่งซื้อเครื่องใช้สำนักงานในแต่ละเดือน 
   1)  บันทึกข้อความ 
   2)  แบบบันทึกรับทราบ 
   3)  บันทึกขออนุมัติถ่ายเอกสาร 
   4)  บันทึกขออนุญาตไปราชการ 
   5)  ใบขอเบิกเงิน 
   6)  คำร้องขอย้าย 
   7)  คำร้องขอใบแทนวุฒิ 
   8)  ขออนุมัติใช้เงินงบประมาณตามแผน/โครงการ 
  5.  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
   1)  ศึกษาวิเคราะห์สภาพระบบงานธุรการ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

https://www.kkzone1.go.th/2021.php
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   2) วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ โดยนำเทคโนโลยีมาช่วยเพ่ือลดขั้นตอนและรองรับ 
    การปฏิบัติงานธุรการ 
            3)  จัดบุคลากรรับผิดชอบงานธุรการโดยเฉพาะและพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ 
           4)  ดำเนินงานธุรการตามระบบที่กำหนดไว้ โดยยึดหลักความถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดและคุ้มค่า 
           5)  ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงระบบงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ 
           6)  รวบรวม จัดทำสถิติให้เป็นปัจจุบัน 
 

 5.  การประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา  ประกอบด้วย 
           1. นายศักดา มุสิกวัน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
  2.  นางยวงพร ศิริทองสุข ครู กรรมการ 
  3.  นางกัญญา   สุขเลิศตระกูล คร ู กรรมการ 
  4.  นางสมวรรณ อนุศรี ครู กรรมการ 
  5.  นายพิสิทธิ์  ชำนาญไพร ครู กรรมการ 
  6.  นางยุพิน โพธิ์ทอง ครู กรรมการ  
  7.  นางวิภาดา สรณารักษ ์ ครู กรรมการ 
  8.  นางศิริวรรณ บุณโยดม ครู กรรมการ 
  9.  นางอาจรีย์ ถนอมดำรงศักดิ์ ครู กรรมการ  
  10.  นางพัชรา สนธิมุล ครู กรรมการ 
  11.  นางวันทนา ศิริภักดิ์ ครู กรรมการ 
  12.  นางปรียา            มะโนด ี ครู กรรมการ 
  13.  นายประดิษฐ์ แก้วสีหาบุตร ครู กรรมการ 
  14.  นางบุญญาภัทร   วงศ์ษา ครู กรรมการและเลขานุการ 
  15. นางวิลาพร  รวยสันเทียะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  16. นางสาวฉัตรชนก   แสงสุกวาว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  มีหน้าที ่ 
  1. รวบรวม ประมวลกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2. จัดทำโครงการงานประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  3. ประสานงานก่อนการประชุม โดยคำนึงถึงระยะเวลาที่ให้กรรมการสถานศึกษาฯได้ศึกษาขอ้มลูและ 
   เตรียมการประชุมล่วงหน้า  
  4. จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  5. จัดสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกให้พร้อมก่อนการประชุม 
  6. กำหนดบทบาทของผู้เข้าร่วมประชุมให้ชัดเจน 
  7. จัดทำรายงานการประชุม 
  8. ดำเนินงานตามมติของที่ประชุม 
  9. สนับสนุน อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษา 
  10. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 
  11. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเมื่อสิ้นปี 
   การศึกษา 
  12.  การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
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  13.  ประสานงานกับเครือข่ายการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพ่ือแสวงหาความร่วมมือ       
ความช่วยเหลือ เพ่ือส่งเสริมช่วยเหลือสนับสนุนงานการศึกษาของสถานศึกษา 

  14.  เผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายการศึกษาให้บุคลากรในสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
  15.  กำหนดแผนโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายการศึกษาทั้งภายใน  

ประเทศและต่างประเทศ 
         16. ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการแก่เครือข่ายการศึกษา สถาบันและองค์กรอ่ืน ๆ อย่างต่อเนื่อง 
  17. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

 6.  การวางแผนการบริหารงานการศึกษา ประกอบด้วย 
           1. นายศักดา มุสิกวัน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
  2.  นางยวงพร ศิริทองสุข ครู กรรมการ 
  3.  นางกัญญา   สุขเลิศตระกูล ครู กรรมการ 
  4.  นางสมวรรณ อนุศรี ครู กรรมการ 
  5.  นายพิสิทธิ์  ชำนาญไพร ครู กรรมการ 
  6.  นางวิภาดา สรณารักษ ์ ครู กรรมการ 
  7.  นางศิริวรรณ บุณโยดม ครู กรรมการ 
  8.  นางอาจรีย์ ถนอมดำรงศักดิ์ ครู กรรมการ  
  9.  นางพัชรา สนธิมุล ครู กรรมการ 
  10.  นางวันทนา ศิริภักดิ์ ครู กรรมการ 
  11.  นางปรียา            มะโนด ี ครู กรรมการ 
  12.  นายประดิษฐ์ แก้วสีหาบุตร ครู กรรมการ 
           13.  นางยุพิน     โพธิ์ทอง ครู กรรมการและเลขานุการ 
 

  มีหน้าที่  
  1.  จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ทิศทางของเขตพ้ืนที่การศึกษา   
และสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคม โดยการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน องค์กร สถาบัน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
  2.  เสนอแผนพัฒนาการศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 7.  งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน  ประกอบด้วย 
           1. นายศักดา มุสิกวัน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
  2.  นางยวงพร ศิริทองสุข ครู กรรมการ 
  3.  นางกัญญา   สุขเลิศตระกูล ครู กรรมการ 
  4.  นางสมวรรณ อนุศรี ครู กรรมการ 
  5.  นายพิสิทธิ์  ชำนาญไพร ครู กรรมการ 
  6.  นางวิภาดา สรณารักษ ์ ครู กรรมการ 
  7.  นางศิริวรรณ บุณโยดม ครู กรรมการ 
  8.  นางอาจรีย์ ถนอมดำรงศักดิ์ ครู กรรมการ  
  9.  นางพัชรา สนธิมุล ครู กรรมการ 
  10.  นางวันทนา ศิรภิักดิ์ ครู กรรมการ 
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  11.  นางปรียา            มะโนด ี ครู กรรมการ 
  12.  นายประดิษฐ์ แก้วสีหาบุตร ครู กรรมการ 
           13.  นางยุพิน     โพธิ์ทอง ครู กรรมการและเลขานุการ 
  14. นางสาวปวรา   วงศ์ปัญญา  ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
     

  มีหน้าที ่ 
  1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการจัดและพัฒนาสถานศึกษาของสถานศึกษาตามนโยบายและแผนพัฒนา

สถานศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับทิศทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2.  นำผลการวิจัยมาปรับปรุงพัฒนานโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาของสถานศึกษา 
  3.  เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การศึกษาวิจัยของสถานศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ 
 

 8.  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร  ประกอบด้วย 
           1. นายศักดา มุสิกวัน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
  2.  นางยวงพร ศิริทองสุข ครู กรรมการ 
  3.  นางกัญญา   สุขเลิศตระกูล ครู กรรมการ 
  4.  นางสมวรรณ อนุศรี ครู กรรมการ 
  5.  นายพิสิทธิ์  ชำนาญไพร ครู กรรมการ 
  6.  นางวิภาดา สรณารักษ ์ ครู กรรมการ 
  7.  นางศิริวรรณ บุณโยดม ครู กรรมการ 
  8.  นางอาจรีย์ ถนอมดำรงศักดิ์ ครู กรรมการ  
  9.  นางพัชรา สนธิมุล ครู กรรมการ 
  10.  นางวันทนา ศิริภักดิ์ ครู กรรมการ 
  11.  นางปรียา            มะโนด ี ครู กรรมการ 
  12.  นายประดิษฐ์ แก้วสีหาบุตร ครู กรรมการ 
           13.  นางยุพิน     โพธิ์ทอง ครู กรรมการและเลขานุการ 
 

  มีหน้าที ่ 
1. จัดระบบการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพโดยมีการกำหนด 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของการบริหารจัดการ 
  2.  นำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีเป็นเครื่องมือ การขับเคลื่อนการบริหาร

และพัฒนาองค์กร 
  3.  ประเมินผลงานและรายงานการพัฒนาองค์กร 
  4.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

 9.  การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
           1. นายศักดา มุสิกวัน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
  2.  นางยวงพร ศิริทองสุข ครู กรรมการ 
  3.  นางกัญญา   สุขเลิศตระกูล ครู กรรมการ 
  4.  นางสมวรรณ อนุศรี ครู กรรมการ 
  5.  นายพิสิทธิ์  ชำนาญไพร ครู กรรมการ 
  6.  นางวิภาดา สรณารักษ ์ ครู กรรมการ 
  7.  นางศิริวรรณ บุณโยดม ครู กรรมการ 
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  8.  นางอาจรีย์ ถนอมดำรงศักดิ์ ครู กรรมการ  
  9.  นางพัชรา สนธิมุล ครู กรรมการ 
  10.  นางวันทนา ศิริภักดิ์ ครู กรรมการ 
  11.  นางปรียา            มะโนด ี ครู กรรมการ 
  12.  นายประดิษฐ์ แก้วสีหาบุตร ครู กรรมการ 
           13.  นางยุพิน     โพธิ์ทอง ครู กรรมการและเลขานุการ 
  14.  นางลำภู   แก้วโนนตุ่น    ครู           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  15.  นางคำพู         งอสอน         ครู           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  มีหน้าที ่
  1.  กำหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ผลการปฏิบัติงานแต่ละด้านของสถานศึกษา 
  2.  เผยแพร่มาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
  3.  ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

4.  ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของ    
       สถานศึกษา 

 

 10.  งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โสตทัศนูปกรณ์ ประกอบด้วย 
      1.     นางยุพิน โพธิ์ทอง ครู หัวหน้างาน 
      2.    นางวิภาภรณ์   นามโคตร ครู กรรมการ 
      3.    นางกรองแก้ว   อวบสำอางค์ ครู กรรมการ  
     4.    นายสุรพล   คำมะณจีันทร์ ครู กรรมการ 
  5.    นางวรางคณา   บุญน้อม ครู กรรมการ 
  6.    นายนัสกร มะลาศรี ครู กรรมการ 
  7.    นางวารีณา   งามยิ่ง ครู กรรมการ 
  8.  นายณัฐวุฒิ ภักดีผล ครู กรรมการ 
  9.    นางมัณฑนา   เสาหล่อน ครู กรรมการ 
  10.  นางสาวธนาวดี   ทองทวี ครู กรรมการ 
  11.  นางสุธาสินี เวชสุวรรณ ครู กรรมการ 
  12.  นางสาวฐิติชญาณ์  ธานินฐิตินันท ์ ครู   กรรมการ 
  13.  นางน้ำฝน  บัวเมืองปัก ครู   กรรมการ 
  14.  นายชนะชัย   ขจรเดช ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
  15.  นายชาญชัย  พรมมาหลง ครู   กรรมการและเลขานุการ 
  16.   นายชนายุส โกมลไสย ครู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  17.  นายยุรนันท ์ แสนสามารถ    ครูอัตราจ้าง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  มีหน้าที ่ 
1. วางแผนและดำเนินการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามาใช้ในการบริหารและพัฒนา 

การศึกษาของสถานศึกษา 
  2.  ระดมจัดหาเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการศึกษาในงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา 

3.  สนับสนุนและพัฒนาให้บุคลากรสามารถนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามาใช้ในการบริหาร  
       และพัฒนาการศึกษา 
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  4.  ติดตาม ประเมินผลการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
  5.  ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 

     11. งานพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ  ประกอบด้วย 
  1.   นายจักรพงษ์   โชติการณ ์ ครู หัวหน้างาน 
  2.   นางปะศิรัตน์     ธรรมศิริ ครู กรรมการ 
  3.    นางพัชรี   นันท์ด ี ครู กรรมการ 
  4.    นายชาญชัย   พรมมาหลง ครู กรรมการ 
  5.    นางราตรี   ศรีหานู ครู กรรมการ 
  6.    นางสาวฐิติชญาณ์   ธานินฐิตินันท ์ ครู กรรมการ 
  7.    นางวารีณา   งามยิ่ง ครู กรรมการ 
  8.    นางจินตนา   บริหาร ครู กรรมการ 
        9.  นางสุรีพร   อิสสระวงษ์ ครู กรรมการ 
  10.   นางสาวปวรา  วงศ์ปัญญา ครู กรรมการและเลขานุการ  
  11. นางสาวจิรวัฒน์ นครศร ี ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  มีหน้าที ่ 
1. จัดทำระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษาเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกบั 

ระบบฐานข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2.  จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอ่ืน เขตพ้ืนที่การศึกษาและส่วนกลาง 
  3.  นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การบริการและการประชาสัมพันธ์ 
 

 12.  งานการบริหารจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย 
      1.   นายบุญเลิงชัย      นาหัวหนอง ครู หัวหน้างาน 
      2.   นางยวงพร   ศิริทองสุข ครู กรรมการ  
  3.   นางกรองแก้ว   อวบสำอางค์ ครู กรรมการ 
  4.   นางสาวปวรา   วงศ์ปญัญา ครู กรรมการ  
  5.   นายสุรพล   คำมะณจีันทร์ ครู กรรมการ 
  6.  นางรุ่งทิวา โพธิ์ใต้ ครู กรรมการ 
  7.   นางจิรัชยา   สมจร ครู กรรมการ 
  8.   นายนัสกร   มะลาศรี ครู กรรมการ 
  9.   ว่าที่ร้อยตรีอดุลยภาคย์   คำเพราะ ครู กรรมการ 
  10.  นางจรีพร   หมื่นแก้ว ครู กรรมการ 
     11.  นายศิริชัย    สุทธิกุลสมบัติ ครู กรรมการ 
  12.  นายณัฐวุฒิ ภักดีผล ครู กรรมการ 
  13.  นักการภารโรงแม่บ้านทุกคน อัตราจ้าง กรรมการ 
  14.  ครูพี่เลี้ยงอนุบาล  อัตราจ้าง กรรมการ 
  15.  นายไพบูลย ์ จันทร์สม    ครู กรรมการและเลขานุการ 
  16.  นางลำภู   แก้วโนนตุ่น    ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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  มีหน้าที ่ 
  1.  วางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดล้อม 
  2.  บำรุง ดูแล และพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ มั่นคง    
         ปลอดภัย และสวยงาม 
  3.  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
 

 13.  การจัดทำสำมะโนผู้เรียน     ประกอบด้วย 
  1.  นายสิทธิชัย    สุนทรพิทักษ ์ ครู หัวหน้างาน 
  2. นายบุญเลิงชัย   นาหัวหนอง ครู กรรมการ 
  3. นายศิริชัย          สุทธิกุลสมบัติ ครู กรรมการ 
  4.  นางสุธาสินี    เวชสุวรรณ ครู กรรมการ 
  5.  นายภาวัต     โทพันธ์ ครู กรรมการ 
  6.  นายณัฐวุฒิ ภักดีผล ครู กรรมการ 
  7.  นายชนายุส   โกมลไสย ครู กรรมการ 
  8.  นายนัสกร มะลาศรี ครู กรรมการ 
  9.  นายชาญชัย พรมมาหลง ครู กรรมการ 
  10.  นายยุรนันท ์ แสนสามารถ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
  11.  นางปะศิรัตน์   ธรรมศิริ คร ู กรรมการ 
  12.  นางสาววัชราภรณ์ เสริมดำรงศักดิ์ ครู กรรมการและเลขานุการ 
  13.  นางวิภาภรณ์  นามโคตร ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  14.  นางชลทิชา   เทพรังสฤษฏิ ์ ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  15. นางสาวจิรวัฒน์   นครศรี ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  มีหน้าที ่ 
1. ประสานกบัชุมชนและท้องถิ่นในการสำรวจและจัดทำสำมะโนผู้เรียนทีจ่ะเข้ารับบริการทางการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
  2.  เสนอสำมะโนผู้เรียนให้เขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 
  3.  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศจากการทำสำมะโนผู้เรียน 
  4.  เสนอข้อมูลสารสนเทศการทำสำมะโนผู้เรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

 14.  การรับนักเรียน    ประกอบด้วย 
  1.  นางสาววัชราภรณ์  เสริมดำรงศักดิ์ ครู หัวหน้างาน 
  2.  นางยวงพร ศิริทองสุข ครู กรรมการ 
  3.  นางกัญญา   สุขเลิศตระกูล ครู กรรมการ 
  4.  นางสมวรรณ อนุศรี ครู กรรมการ 
  5.  นายพิสิทธิ์  ชำนาญไพร ครู กรรมการ 
           6.  นางยุพิน     โพธิ์ทอง ครู กรรมการ 
  7.  นางวิภาดา สรณารักษ ์ ครู กรรมการ 
  8.  นางศิริวรรณ บุณโยดม ครู กรรมการ 
  9.  นางอาจรีย์ ถนอมดำรงศักดิ์ ครู กรรมการ  
  10.  นางพัชรา สนธิมุล ครู กรรมการ 



- 11 - 
 

  11.  นางวิเรืองรอง รู้ปัญญา ครู กรรมการ 
  12.  นางปะศิรัตน์   ธรรมศิริ คร ู กรรมการ 
  13.  นางสาวจิรวัฒน์   นครศรี ครู กรรมการ 
  14.  นางชลทิชา   เทพรังสฤษฏิ ์ ครู    กรรมการและเลขานุการ 
  15. นางกนกกาญจญ์ เฟ่ืองฟูสถิตย์ ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  16.  นางสุธาสินี    เวชสุวรรณ ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  17. นางวิภาภรณ ์ นามโคตร ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

           

  มีหน้าที ่ 
1. กำหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษาอย่างอิสระตามความสนใจและศักยภาพของผู้เรียนตามความ 

พร้อมของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. ดำเนินการรับนักเรียนตามแผนการรับนักเรียนที่กำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและตามปฏิทินการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ที่กำหนดเฉพาะสถานศึกษารูปแบบนิติบุคคล 

 

 15. งานการจัดการขอ้มูลสารสนเทศทางการศึกษา (DMC)    ประกอบด้วย 
  1.  นางสาวจิรวัฒน์  นครศรี ครู หัวหน้างาน 
  2. นางสาววัชราภรณ์  เสริมดำรงศักดิ์ ครู กรรมการ 
  3.  คณะครูชั้นอนุบาลปีที่ 2 ทุกคน  กรรมการ 
  4. นางสาวพัชรี     นันท์ด ี ครู กรรมการ 
  5. นางสุธาสินี  เวชสุวรรณ คร ู กรรมการ 
  6. นางวิไลวรรณ   พุกทอง ครู กรรมการ 
  7. นางราตรี   สีหานู ครู กรรมการ 
  8. นางรัตน์ชุนี   แก้วศรี ครู กรรมการ 
  9. นางสาวฐิติชญาณ์  ธานินฐิตินันท ์ ครู กรรมการ 
  10. นางมัณฑนา   พิทักษ ์ ครู กรรมการ 
  11.  นางบัวลอง   นิลทวงษ ์ ครู กรรมการ 
  12. นางกนกกาญจญ์  เฟ่ืองฟูสถิตย์ คร ู กรรมการ 
  13. นางสาวสิริลักษณ์  ดอนตระกูล ครู กรรมการ 
  14. นายภาวัต   โทพันธ์ ครู กรรมการ 
  15. นายพิพัฒน์พงษ์   บัณฑิต ครู กรรมการ 
  16. นางศิริญานี   นววงศ์อนันต์ ครู กรรมการ 
  19. นางเอ้ือมพร   สุนทรพิทักษ ์ ครู กรรมการ 
  20. นางชลทิชา   เทพรังสฤษฏิ ์ คร ู กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที ่ 
  1.  จัดทำข้อมูลและกรอกข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (DMC) เข้าในระบบให้เรียบร้อย  
       2.  จัดทำข้อมูลการย้ายเข้า /ย้ายออก/จำหน่าย/ ออกกลางคัน ให้เป็นปัจจุบัน  
  3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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 16. งานทะเบยีนนักเรียน    ประกอบด้วย 
  1.  นางสาววัชราภรณ์  เสริมดำรงศักดิ ์ ครู หวัหน้างาน 
  2.   นางสาวธนาวดี   ทองทวี ครู กรรมการ 
  3.   นางลำภู   แกว้โนนตุ่น ครู กรรมการ 
  4. นางทิภาพร วิสาคาม ครู กรรมการ 
  5. นางวิเรืองรอง    รู้ปัญญา ครู กรรมการและเลขานุการ 

 

  มีหน้าที่  
  1.  รับผิดชอบการเขียนทะเบียนนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 

 17. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา    ประกอบด้วย 
  1.  นายประจวบ ศิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ  
  2.  นายสมนึก อาจยะศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
  3.  นายนิรุจน์        นครศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
  4.  นายศุภวัฒน์ อินทรกำแหง รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
  5.  นางยวงพร ศิริทองสุข ครู กรรมการ 
  6.  นางกัญญา   สุขเลิศตระกลู ครู กรรมการ 
  7.  นางสมวรรณ อนุศรี ครู กรรมการ 
  8.  นายพิสิทธิ์  ชำนาญไพร ครู กรรมการ 
  9.  นางวิภาดา สรณารักษ ์  ครู กรรมการ 
  10.  นางศิริวรรณ บุณโยดม ครู กรรมการ 
  11.  นางอาจรีย์ ถนอมดำรงศักดิ์ ครู กรรมการ  
  12.  นางพัชรา สนธิมุล ครู กรรมการ 
  13.  นางวันทนา ศิริภักดิ์ ครู กรรมการ 
  14.  นางปรียา            มะโนด ี ครู กรรมการ 
  15.  นายประดิษฐ์ แก้วสีหาบุตร ครู กรรมการ 
  16.  นายศักดา มุสิกวัน รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
  17.  นางยุพิน โพธิ์ทอง ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้าที ่ 

1. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา เสนอข้อมูลและความต้องการ      
ในการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก หรือเปลี่ยนสภาพสถานศึกษาไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

 18. การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย    ประกอบด้วย 
           1. นายศักดา มุสิกวัน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
  2.  นางยวงพร ศิริทองสุข ครู กรรมการ 
  3.  นางกัญญา   สุขเลิศตระกูล ครู กรรมการ 
  4.  นางสมวรรณ อนุศรี ครู กรรมการ 
  5.  นายพิสิทธิ์  ชำนาญไพร ครู กรรมการ 
  6.  นางวิภาดา สรณารักษ ์ ครู กรรมการ 
  7.  นางศิริวรรณ บุณโยดม ครู กรรมการ 
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  8.  นางอาจรีย์ ถนอมดำรงศักดิ์ ครู กรรมการ  
  9.  นางพัชรา สนธิมุล ครู กรรมการ 
  10.  นางวันทนา ศิริภักดิ์ ครู กรรมการ 
  11.  นางปรียา            มะโนด ี ครู กรรมการ 
  12.  นายประดิษฐ์ แก้วสีหาบุตร ครู กรรมการ 
           13.  นางยุพิน     โพธิ์ทอง ครู กรรมการและเลขานุการ 
 
  มีหน้าที ่ 
  1.  สำรวจความต้องการในการเข้ารับบริการการศึกษาทุกรูปแบบ ทั้งในระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัย 
  2.  กำหนดแนวทางและความเชื่อมโยงในการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาทั้งการศึกษาใน      
ระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามความต้องการของนักเรียนและท้องถิ่นที่   
สอดคล้องกับแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  3.  ดำเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือทั้ง 3 รูปแบบ ตามความเหมาะสมและศักยภาพ 
ของสถานศึกษา รวมทั้งเชื่อมโยงประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบันต่าง ๆ ที่จัดการศึกษา 
 

 19. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา    ประกอบด้วย 
           1. นายศักดา มุสิกวัน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
  2.  นางยวงพร ศิริทองสุข ครู กรรมการ 
  3.  นางกัญญา   สุขเลิศตระกูล ครู กรรมการ 
  4.  นางสมวรรณ อนุศรี ครู กรรมการ 
  5.  นายพิสิทธิ์  ชำนาญไพร ครู กรรมการ 
  6.  นางวิภาดา สรณารักษ ์ ครู กรรมการ 
  7.  นางศิริวรรณ บุณโยดม ครู กรรมการ 
  8.  นางอาจรีย์ ถนอมดำรงศักดิ์ ครู กรรมการ  
  9.  นางพัชรา สนธิมุล ครู กรรมการ 
  10.  นางวันทนา ศิริภักดิ์ ครู กรรมการ 
  11.  นางปรียา            มะโนด ี ครู กรรมการ 
  12.  นายประดิษฐ์ แก้วสีหาบุตร ครู กรรมการ 
           13.  นางยุพิน     โพธิ์ทอง ครู กรรมการและเลขานุการ 

 

  มีหน้าที ่ 
  1.  กำหนดแนวทางการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา 
  2.  ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษาในทุกด้าน ซึ่งครอบคลุมถึงการประสานความร่วมมือ   
กับบุคคล ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืน และ
สถานศึกษาในการใช้ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาร่วมกัน 
  3.  ดำเนินการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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 20. การทัศนศึกษา    ประกอบด้วย 
           1. นายศักดา มุสิกวัน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
  2.  นางยวงพร ศิริทองสุข ครู กรรมการ 
  3.  นางกัญญา   สุขเลิศตระกูล ครู กรรมการ 
  4.  นางสมวรรณ อนุศรี ครู กรรมการ 
  5.  นายพิสิทธิ์  ชำนาญไพร ครู กรรมการ 
  6.  นางวิภาดา สรณารักษ ์ ครู กรรมการ 
  7.  นางศิริวรรณ บุณโยดม ครู กรรมการ 
  8.  นางอาจรีย์ ถนอมดำรงศักดิ์ ครู กรรมการ  
  9.  นางพัชรา สนธิมุล ครู กรรมการ 
  10.  นางวันทนา ศิริภักดิ์ ครู กรรมการ 
  11.  นางปรียา            มะโนด ี ครู กรรมการ 
  12.  นายประดิษฐ์ แก้วสีหาบุตร ครู กรรมการ 
           13.  นางยุพิน     โพธิ์ทอง ครู กรรมการและเลขานุการ 
 

  มีหน้าที ่ 
  1.  วางแผนการนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
  2.  ดำเนินการขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา โดย 
   2.1.  การอนุญาตให้นักเรียนไปทัศนศึกษาในจังหวัดหรือต่างจังหวัดทั้งประเภทไป-กลับและค้างคืน          
เป็นอำนาจของผู้อำนวยการสถานศึกษา 
   2.2.  การอนุญาตให้นักเรียนไปทัศนศึกษาต่างประเทศ เป็นอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
  3.  ดำเนินการนำผู้เรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษาตามแผน หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด 
 

 21.  งานกิจการนักเรียน   ประกอบด้วย 
  21.1 งานสมาคมครู ผู้ปกครองนักเรียน 
           1. นายศกัดา มุสิกวัน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
  2.  นางยวงพร ศิริทองสุข ครู กรรมการ 
  3.  นางกัญญา   สุขเลิศตระกูล ครู กรรมการ 
  4.  นางสมวรรณ อนุศรี ครู กรรมการ 
  5.  นายพิสิทธิ์  ชำนาญไพร ครู กรรมการ 
  6.  นางวิภาดา สรณารักษ ์ ครู กรรมการ 
  7.  นางศริิวรรณ บุณโยดม ครู กรรมการ 
  8.  นางอาจรีย์ ถนอมดำรงศักดิ์ ครู กรรมการ  
  9.  นางพัชรา สนธิมุล ครู กรรมการ 
  10.  นางวันทนา ศิริภักดิ์ ครู กรรมการ 
  11.  นางปรียา            มะโนด ี ครู กรรมการ 
  12.  นายประดิษฐ์ แก้วสีหาบุตร ครู กรรมการ 
           13.  นางยุพิน     โพธิ์ทอง ครู กรรมการและเลขานุการ 
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  14. นางวิลาพร  รวยสันเทียะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  15. นางสาวฉัตรชนก   แสงสุกวาว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

  มีหน้าที่ : ดำเนินการประสานงานสมาคมครู  ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลขอนแกน่ 
 

  21.2  งานสภานักเรียน 
   1. นางผ่องศรี  รบไพรินทร์ ครู หัวหน้างาน 
   2.   นายดำรงศักดิ์    พิมหานาม ครู กรรมการ 
   3.   นางพรเพชร    จังจรูญ ครู กรรมการ 
   4.  นางเยาวลักษณ์   นาชัยธง ครู กรรมการ 
       5.   นางสาวนพรัตน์   หิริโกกุล ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
       6.   นางทิภาพร   วิสาคาม ครู กรรมการ 
   7.   นายวิทยา    สุดรัก ครู กรรมการ 
   8.  นางสาวธนาวดี   ทองทวี ครู กรรมการ 
   9.  นายบุญเลิงชัย   นาหัวหนอง      ครู กรรมการ 
   10.   นางบัวไขนภา  นาหัวหนอง คร ู กรรมการ 
   11. นางสุรีพร  อิสสระวงษ์ ครู กรรมการและเลขานุการ  
   12. นายภาวัต  โทพันธ์ ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 มีหน้าที ่ ดำเนินการเลือกตั้งสภานักเรียน ตลอดจนให้คำปรึกษา กำกับดูแลการทำงานของสภานักเรียนให้    
 เป็นไปตามหน้าที่ที่รับผิดชอบตลอดปีการศึกษา 

 

 22.  งานอาหารกลางวัน   ประกอบด้วย 
  1. นางส่งศรี   นาอุดม ครู หัวหน้างาน 
  2. นางวิภาภรณ์   นามโคตร ครู กรรมการ 
  3. นางปะศิรัตน์   ธรรมศริ ิ ครู กรรมการ 
  4. นางโฉมยงค์   หมายมั่น คร ู กรรมการ 
  5. นางวัชรีย์   คงพิบูลย์ ครู กรรมการ 
  6. นางอุไรวัลย์   ไมตรีแพน ครู กรรมการ 
  7.  นายนัสกร  มะลาศรี ครู กรรมการ 
  8. นายพิพัฒน์พงษ์   บัณฑิต ครู กรรมการ 
  9. นางอาภรณ ์  คำบุญ ครู กรรมการ 
       10.  นางเพชรมาลัย   จันทะมล ครู กรรมการ 
  11. นางวิไลวรรณ พุกทอง ครู กรรมการและเลขานุการ 
  12. นางกนกกาญจญ์   เฟ่ืองฟูสถิตย์ ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  มีหน้าที่ กำกับดูแล ตรวจสอบ การดำเนินการอาหารกลางวันของโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบตลอดจน
รวบรวมข้อมูลด้านอาหารกลางวันตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 23. งานอาหารเสริมนมโรงเรียน  ประกอบด้วย 
  1. นางพัชร ี  วิริยสถิตย์กุล ครู หัวหน้างาน 
  2. นางธนัชพร   พิลาวุฒิ ครู กรรมการ 
  3. นางภัณทิลา   แสนแป้ ครู กรรมการ 
  4. นางวิไลวรรณ   พุกทอง ครู กรรมการ 
  5. นางวัชรีย์   คงพิบูลย์ ครู กรรมการ 
  6. นางอุไรวรรณ   ไมตรีแพน ครู กรรมการ 
  7. นางสาวสิริลักษณ์  ดอนตระกลู ครู กรรมการ 
  8. นายพิพัฒน์พงษ์   บัณฑิต ครู กรรมการ 
  9.  นางเพชรมาลัย   จันทะมล คร ู กรรมการ 
  10. นางปะศิรัตน์   ธรรมศิริ ครู กรรมการและเลขานุการ 
 

  มีหน้าที ่ กำกับดูแล ตรวจสอบ การแจก – การรับและการดื่มนม ตลอดจนรวบรวมข้อมูลอาหารเสริมนม   . 
               โรงเรียน 
 

 24. งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน ประกอบด้วย 
  1.  นางพัชรี   วิริยสถติย์กุล   ครู หัวหน้างาน 
  2. นางธนัชพร   พิลาวุฒ ิ   คร ู กรรมการ 
  3. นางสุรภา   พิมหานาม   ครู กรรมการ 
  4. นางเอ้ืองพร   วิชาโคตร   ครู กรรมการ 
  5.  นางสาวกนกกาญจน์  แหวนนิล   ครู กรรมการ 
  6.    นางสาวชิสากัญญ์   คำชมภู   ครู กรรมการ 
  6.  นางอุทัยวรรณ   ธะนะคำมา   ครู กรรมการ 
  7.  นางอารีรัตน์   ใจซือ่   ครู กรรมการ 
  8.  นางรภัทภร   ศิริปรุ   ครู กรรมการ 
  9. นางคำพู   งอสอน   ครู กรรมการและเลขานุการ 
 

 มีหน้าที ่ ดำเนินการด้านการประกันอุบัติเหตุนักเรียนโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ตลอดจนอำนวยความสะดวก    
      และประสานงานด้านการเบิกจ่ายประกันอุบัติเหตุและจัดทำข้อมูลสารสนเทศ 

 

 25. งาน 5 ส โรงเรียน   ประกอบด้วย 
  1.  นางนันท์นภัส   ทองดี   ครู หัวหน้างาน 
  2.  นางพัชรินทร์   จอ้ยอินทร์   ครู กรรมการ 
  3.    นางสุรภา    พิมหานาม   ครู กรรมการ 
  4.   นางสาวปวรา   วงศ์ปญัญา   ครู กรรมการ 
  5.  นายวรพงษ์   สุภูตะโยธิน   ครู กรรมการ 
  6.    นางธิติมา   อุปศรี   ครู กรรมการ 
  7.    นายวุฒิชัย   ปรีพลู ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
  8.    นางกรรณิกา   สุวรรณศิลป์   ครู กรรมการ 
  9.  นางจรีพร    หมื่นแก้ว   ครู กรรมการ 
  10.   นางพรสวรรค์   อ่อนมณ ี   ครู กรรมการ 
  11.   นางลำภู   แก้วโนนตุ่น   คร ู กรรมการและเลขานุการ 
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  12.  นางพัฒน์ณิชา วงศาศิริพัฒน์   ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  

มีหน้าที ่: ให้ความรู้ ปลูกฝังกิจกรรม 5 ส  แก่นักเรียน จัดเก็บข้อมูลการดำเนินการกิจกรรม 5ส และ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 

 26. งานป้องกันยาเสพติด ประกอบด้วย 
  1. นางลำภู แก้วโนนตุ่น   ครู หัวหน้างาน 
  2. นางชลทิชา          เทพรังสฤษฏิ์   ครู กรรมการ 
  3. นางสุรภา   พิมหานาม   ครู กรรมการ 
  4. นางปาณจิตตรา   ศิรนิิกร   ครู กรรมการ 
  5. นางราตรี   สีหานู   คร ู กรรมการ 
  6. นายวิทยา   สุดรัก   ครู กรรมการ 
  7. นางอารีวรรณ   ตอรบรัมย์   ครู กรรมการ 
  8.  นางนันท์นภัส   ทองดี   ครู กรรมการ 
  9. นางบุญญาภทัร   วงศ์ษา     ครู กรรมการ 
  8. นางคำพู   งอสอน   ครู กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่: ให้ความรู้ ปลูกฝังนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดให้โทษ จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศการดำเนินงาน 
และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

        27. งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  ประกอบด้วย 
  1. นางสาวสใบทิพย์  แสนสุทรวิจิตร ครู หัวหน้างาน 
  2. นางพรเพชร   จังจรูญ ครู กรรมการ 
  3. นางสาวสิริยากร  รู้ปัญญา ครู กรรมการ 
  4. นางปุญญิศา    เบญจศิลป์ ครู กรรมการ 
  5. นายวรพงษ์   สุภูตะโยธิน ครู กรรมการ 
  6. นางพรรณวดี   รอดงาม ครู กรรมการ 
  7. นางจิรัชยา   สมจร ครู กรรมการ 
  8. นางมัณฑนา   พิทักษ ์ ครู กรรมการ 
  9. นางทัศนีย์พร   กันทะใจ ครู กรรมการ 
  10. นางนพมาศ   จิตศกัดิ์ ครู กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่  
1. วางแผน กำกับ ติดตาม  ดูแลการดำเนินงานกิจกรรม  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 

     2. ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับธนาคารขยะของโรงเรียน ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 

         28. งานประชาธิปไตยในโรงเรียน   ประกอบด้วย 
  1. นายดำรงศักดิ์   พิมหานาม ครู หัวหน้างาน  
  2. นางพรเพชร    จงัจรูญ ครู กรรมการ 
  3. นางเยาวลักษณ์  นาชัยธง ครู กรรมการ 
  4. นางสาวนพรัตน์  หิริโกกุล ครู กรรมการ 
  5. นายวิทยา   สุดรัก ครู กรรมการ 
  6. นางสาวธนาวดี   ทองทวี ครู กรรมการ 
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  7. นายบุญเลิงชัย   นาหัวหนอง ครู กรรมการ 
  8. นางบัวไขนภา   นาหัวหนอง ครู กรรมการ 
  9. นางคำพู   งอสอน ครู กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ : วางแผนการดำเนินงาน  กำกับดูแลและติดตาม ปลูกฝังค่านิยมประชาธิปไตยในโรงเรียน
ตลอดจนกำกับดูแลการดำเนินงานของสภานักเรียนตลอดปีการศึกษา 

 

          29. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน    ประกอบด้วย 
  1.   นางณภัทรกาญจน์  อสุนี ณ อยุธยา ครู   หัวหน้างาน  
  2. นางกรองแก้ว    อวบสำอางค ์ ครู งานระบบดแูลช่วยเหลือนักเรียนอนุบาล กรรมการ 
  3. นางธนัชพร    พิลาวุฒิ  ครู งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอนุบาล กรรมการ 
  4. นางสมร   แสนแก้ว ครู งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ป.1 กรรมการ 
  5. นางสุธาสินี   เวชสุวรรณ ครู งานระบบดแูลช่วยเหลือนักเรียน ป.1 กรรมการ 
  6. นางวิไลวรรณ   พุกทอง ครู งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ป.2 กรรมการ 
  7. นางเยาวลักษณ์   ศรีบรรเทา ครู งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ป.2 กรรมการ 
  8. นางรัตน์ชุนี  แก้วศรี ครู งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ป.3 กรรมการ 
  9. นางสาวฐิติชญาณ์  ธานินฐิตินันท ์ คร ูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ป.3 กรรมการ 
  10. นายชัยยา   เมืองสนธิ์ ครู งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ป.4 กรรมการ 
  11. นายไพบูลย์   จันทร์สม ครู งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ป.4 กรรมการ 
  12. นางนันท์นภัส   ทองดี ครู งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ป.5 กรรมการ 
  13. นางกนกกาญจญ์  เฟ่ืองฟูสถิตย์ ครู งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ป.5 กรรมการ 
  14 นางพัฒน์ณิชา  วงศาศิริพัฒน์ ครู งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ป.5 กรรมการ 
  15. นางส่งศรี   นาอุดม ครู งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ป.6 กรรมการ 
  16. นางบัวไขนภา   นาหัวหนอง ครู งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน EP กรรมการ 
  17. นางเอ้ือมพร  สุนทรพิทักษ ์ ครู งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน EP กรรมการ 
  18. นางจรีพร หมื่นแก้ว ครู งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน EP กรรมการ 
  19. นางบุญญาภัทร วงศ์ษา คร ูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน EP กรรมการ 
  20. นายณัฐวุฒิ  ภักดีผล  ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่: วางแผนช่วยเหลือให้คำปรึกษา แนะนำ  ควบคุมแก้ไขความประพฤตินักเรียน ให้เป็นไปตาม
ระเบียบวินัยของโรงเรียน ติดต่อประสานงานความร่วมมือกับผู้ปกครอง เก็บรวบรวมข้อมูลนักเรยีนเพื่อ
แก้ไขช่วยเหลือปรับปรุงต่อไป 

 

       30. งานกีฬา     ประกอบด้วย 
  1.   นายสิทธิชัย   สุนทรพิทักษ ์ ครู หัวหน้างาน 
      2.   นางปะศิรัตน์   ธรรมศิริ ครู กรรมการ 
  3.   นายชนะชัย   ขจรเดช ครู กรรมการ 
  4.   นายปรีชา    นามจันดา ครู กรรมการ 
  5.   นายวิทยา   สุดรัก ครู กรรมการ 
  6.   นายศิริชัย    สุทธิกุลสมบัติ ครู กรรมการ 
  7.   นางวันทนา   ศิริภักดิ์ ครู กรรมการ 
  8.   นางจรีพร   หมื่นแก้ว ครู กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้าที ่: วางแผนการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมกีฬาภายในและภายนอก  ตลอดจนส่งเสริมนิสัยรัก
การกีฬา  และรักสุขภาพของนักเรยีน  ครู  และบุคลากรในโรงเรียน 

 

       31.  ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน ประกอบด้วย 
       1. นางอาจรีย์ ถนอมดำรงศักดิ์ ครู ประธานกรรมการที่ปรึกษา 
  2. นางวันทนา ศิริภักดิ์ ครู รองประธานกรรมการที่ปรึกษา 
  3. นางส่งศรี    นาอุดม ครู ผู้จัดการสวัสดิการร้านค้า 
  4. นางสาวพูนพิจิต ตาปนานนท ์ คร ู รองผู้จัดการสวัสดิการร้านค้า 
  5. นางสาวสใบทิพย์ แสนสุทรวิจิตร คร ู รองผู้จัดการสวัสดิการร้านค้า 
   

มีหน้าที ่: ให้บริการจำหน่ายสินค้า  อำนวยความสะดวกแก่นักเรียน  ครู  และบุคลากรในโรงเรียน
ตลอดจนให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

 

     32.  งามปฐมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศ  ประกอบด้วย 
  1.   นางอาจรีย์   ถนอมดำรงศักดิ์ ครู หัวหน้างาน 
  2.   นางสมวรรณ อนุศรี ครู กรรมการ 
    3.   นายพิสิทธิ์ ชำนาญไพร ครู กรรมการ 
          4.   นางยุพิน โพธิ์ทอง คร ู กรรมการ 
    5.   นางวิภาดา สรณารักษ ์ ครู กรรมการ 
     6.   นางศิริวรรณ บุณโยดม ครู กรรมการ  
    7.   นางพัชรา   สนธิมุล ครู กรรมการ 
  8.   นางกัญญา   สุขเลิศตระกูล ครู กรรมการ 
               9.   นางยวงพร     ศิริทองสุข คร ู กรรมการ 
       10.   นางคมคาย  เรืองเดชาวิวัฒน์ ครู กรรมการ 
     11. นางพรรณวดี รอดงาม ครู กรรมการ 
           12.  นางเอ้ือมพร    สุนทรพิทักษ ์ ครู กรรมการ 
  13   คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน  กรรมการ 
  14.  นางณภัทรกาญจน์  อสุนี ณ อยุธยา ครู  กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่: ดำเนินการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักเรียนในปีการศึกษา 2564 
 

     33. กิจกรรมวันสำคัญ    ประกอบด้วย 
           1. นายศกัดา มุสิกวัน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
  2.  นางยวงพร ศิริทองสุข ครู กรรมการ 
  3.  นางกัญญา   สุขเลิศตระกูล ครู กรรมการ 
  4.  นางสมวรรณ อนุศรี ครู กรรมการ 
  5.  นายพิสิทธิ์  ชำนาญไพร ครู กรรมการ 
  6.  นางวิภาดา สรณารักษ ์ ครู กรรมการ 
  7.  นางศริิวรรณ บุณโยดม ครู กรรมการ 
  8.  นางอาจรีย์ ถนอมดำรงศักดิ์ ครู กรรมการ  
  9.  นางพัชรา สนธิมุล ครู กรรมการ 
  10.  นางวันทนา ศิริภักดิ์ ครู กรรมการ 
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  11.  นางปรียา            มะโนด ี ครู กรรมการ 
     12. นางบัวไขนภา นาหัวหนอง ครู กรรมการ 
     13. นางอุทัยวรรณ ธะนะคำมา คร ู กรรมการ 
     14. นางวารีณา งามยิ่ง ครู กรรมการ 
     15. นางสาวสใบทพิย์ แสนสุทรวิจิตร ครู กรรมการ 
     16. นางวไลรัตน์ บุญมา ครู กรรมการ 
     17. นางพรรณวดี รอดงาม ครู กรรมการ 
     18. นางผ่องศรี รบไพรินทร์ ครู กรรมการ 
     19. นายสิทธิชัย สุนทรพิทักษ ์ ครู กรรมการ 
     20. นายดำรงศักดิ์ พิมหานาม ครู กรรมการ 
  21.  นายประดษิฐ์   แก้วสีหาบุตร ครู กรรมการและเลขานุการ  
  22. นางยุพิน โพธิ์ทอง ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  23. นายไพบูลย ์ จันทร์สม ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 

มีหน้าที่ : วางแผนการดำเนินงานกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ ในโรงเรียน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

     34. งานอนามัยโรงเรียน   ประกอบด้วย 
     1.  นางสาวรภัทภร   ศิริปรุ ครู หวัหน้างาน 
  2.  นางวิมลวรรณ   วังคะฮาด ครู กรรมการ  
     3.  นางเอ้ืองภรณ์   วิชาโคตร ครู กรรมการ 
     4.  นางสาวนพรัตน์   หิริโกกุล ครู กรรมการ 
     5.  นางสาวกนกกาญจน์  แหวนนิล ครู กรรมการ 
     6.  นางธิติมา   อุปศรี ครู กรรมการ 
     7.  นางสาวชิสากัญญ์   คำชมภู ครู กรรมการ 
     8.  นางสาวณัฐรัตน์   ปัจฉมิา ครู กรรมการ 
  9.  นางจิตรา   ไขขุนทด คร ู กรรมการ 
  10. นางสาววนิดา   ศรีวรขันธ์ ครู กรรมการ 
  11. นางสาวเบญจรรณ  ธรรมมา                   ครู กรรมการ 
  12. นางมัณฑนา   เสาหล่อน              ครู กรรมการ 
  13. นางส่งศรี   นาอุดม ครู กรรมการ 
  14. นางเพชรมาลัย   จันทะมล ครู กรรมการ 
  15. นางสาวอนุธิดา   สามหาดไทย ครู กรรมการ 
  16. นางวิไลวรรณ   พุกทอง ครู กรรมการและเลขานุการ 
  17. นางปะศิรตัน์   ธรรมศิริ ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 

มีหน้าที ่:  วางแผน  กำกับ  ดูแลให้บริการและติดตามงานอนามัยโรงเรียน  ตลอดจนประสานงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านงานอนามัยโรงเรียนและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 

 

     35. งานบริการสาธารณะ การแสดงต่างๆ  วงโยธวาฑิต วงดนตรีไทย วงโปงลาง    ประกอบด้วย 
  1.  นางพรรณวดี รอดงาม ครู หัวหน้างาน 
  2.   นางวรนารถ   ไทยานนท ์ ครู กรรมการ 
  3.   นางปาณจิตตรา ศิรินิกร ครู กรรมการ 
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  4.   นางเยาวลักษณ ์ ศรีบรรเทา ครู กรรมการ 
  5. นายณัฐวุฒิ ภักดีผล คร ู กรรมการ 
  6.   นายพิพัฒน์พงษ์     บัณฑิต คร ู กรรมการ 
  7.   นางสาวพัชรพร พุทธรัสสุ ครู กรรมการ 
  8.   นายชนะชัย ขจรเดช ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
  9.   นายวุฒิชัย ปรีพูล ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
  10.  นายอนุชา บัวระภา ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
  11.  นางกนกกาญจญ์    เฟ่ืองฟูสถิตย์ ครู กรรมการและเลขานุการ 
  12.  นางสาวสิริลักษณ์    ดอนตระกูล ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขาการ 
 

มีหน้าที ่: ดำเนินการกำกับ  ดูแล ฝึกซ้อมนักเรียนวงโยธวาฑิต  วงดนตรีไทย วงโปงลางให้พร้อมใน 
การแสดงผลงาน กิจกรรมต่างๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

    36. งานปฏิคมโรงเรียน     ประกอบด้วย 
 1. นายศักดา มุสิกวัน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 2. นางวไลรัตน์ บุญมา  ครู รองประธานกรรมการ 

  คณะกรรมการปฏิคมโรงเรียน ชุด A 
 3. นางสุรภา   พิมพ์หานาม  ครู หัวหน้า  
 4. นางปะศิรัตน์   ธรรมศิริ    ครู กรรมการ 
 5. นางสาวสิริยากร  รู้ปัญญา    ครู กรรมการ 
 6. นางวิมลวรรณ   วังคะฮาด   ครู กรรมการ 
 7. นางธนัชพร พิลาวุฒิ    ครู กรรมการ 

  คณะกรรมการปฏิคมโรงเรียน ชุด B 
 8. นางสุธาสินี เวชสุวรรณ  ครู หัวหน้า  
 9. นางกนกกาญจญ์  เฟ่ืองฟูสถิตย์   ครู กรรมการ 
 10. นางน้ำฝน บัวเมืองปัก  ครู กรรมการ 
 11. นางสาวกนกกาญจน์ แหวนนิล   ครู กรรมการ 
 12. นางสาวพัชรพร พุทธรัสสุ   ครู กรรมการ 
 13. นายวุฒธิชัย  ปรีพูล  ครอัูตราจ้าง กรรมการ 
 14. นายอนุชา บัวระภา  ครอัูตราจ้าง กรรมการ 

  คณะกรรมการปฏิคมโรงเรียน ชุด C 
 15. นางนันท์นภัส ทองดี  ครู หัวหน้า  
 16. นางอารีรัตน์ ใจซื่อ  ครู กรรมการ 
 17. นางทัศนีย์พร กันทะใจ  ครู กรรมการ 
 18. นางจุฑาทิพย์  วรรณกุล  ครู กรรมการ 
 19. นางอารีวรรณ ตอรบรัมย์   ครู กรรมการ 
 20. นางสิริลักษณ์ ดอนตระกูล  ครู กรรมการ 
 21. นายพิพัฒน์พงศ์  บัณฑิต  ครู กรรมการ 
 22. นายภาวัต โทพันธ์  ครู กรรมการ 
 23. นางยวงพร   ศิริทองสุข   ครู กรรมการและเลขานุการ  
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 24. นายไพบูลย์ จันทร์สม   ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 25. นางวิภาภรณ์   นามโคตร    ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 26. นางชลทิชา   เทพรังสฤษฎิ์  ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  มีหน้าที ่  
  1.  ประชุม จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและปฏิทินการดำเนินงานของงานปฏิคมโรงเรียนและแบ่งงานใน
คณะกรรมการ เพื่อเตรียมการต้อนรับผู้ที่มาติดต่อราชการ ประชุม อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน 
  2. ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ปฏิคมโรงเรียน ให้บริการ ให้การต้อนรับ และความรับผิดชอบงานที่
ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน  หน่วยงานต้นสังกัด ส่วนราชการ ในงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  
  3. คณะกรรมการลำดับที่ 23 – 26 ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ปฏิคมโรงเรียน โดยคอยดูแลช่วยเหลือ
และประสานงานกับทุกทีม 
  4. จัดหา ยืม คืน เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องให้เพียงพอและอยู่ในสถานที่เรียบร้อย 
  5. จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง ภาชนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในงานปฏิคม 
  6. บริการอาหารเครื่องดื่ม อาหารว่างและอ่ืน ๆ กับผู้มาเยือน 
  7. สรุปผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อเสนอผู้บริหาร
ตามสายงานการบังคับบัญชา 
  8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

   37. งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารการศึกษา      
  คณะทำงานประชาสัมพันธ์ พิธีกรกิจกรรมหน้าเสาธง    ประกอบด้วย 
     1.  นายประจวบ ศิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
  2. นางพัชรา   สนธิมุล      ครู กรรมการ 
       3.  นายประดิษฐ์ แก้วสีหาบุตร ครู กรรมการ 
       4.  นายบุญเลิงชัย นาหัวหนอง ครู กรรมการ 
       5.  นางปุณรวิภา แก้วสีหาบุตร ครู กรรมการ 
  6. นางมัณฑณา พิทักษ ์ ครู กรรมการ 
  7. นางสุรีพร   อิสสระวงษ ์ ครู กรรมการ 
  8. นางสาวณัตยพร  นารอง ครู กรรมการ 
  9. นางทิภาพร  วิสาคาม คร ู กรรมการ 
  10.  นางยวงพร ศิริทองสุข ครู           กรรมการและเลขานุการ 
       11.  นางชลทชิา   เทพรังสฤษฎิ์ ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
       มีหน้าที ่:   
  1. ประชาสัมพันธ์ พิธีกร กิจกรรมหน้าเสาธง เวรประจำวัน 
  2. ภาระงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  คณะกรรมการฝ่ายผลิตสื่อประชาสัมพันธ์    ประกอบด้วย 
  1.  นายศุภวัฒน์ อินทรกำแหง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
  2. นางพัชรา   สนธิมุล      ครู กรรมการ 
  3. นายสุรพล คำมะณีจันทร์ ครู กรรมการ 
  4. นางกรองแกว้    อวบสำอางค์ ครู กรรมการ 
  5. นางสาวธนาวดี ทองทวี ครู กรรมการ 
  6. นายนัสกร มะลาศรี ครู กรรมการ 
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  7. นางสาวปวรา วงศ์ปัญญา ครู กรรมการ 
  8. ว่าที่ร้อยตรีอดุลยภาคย ์ คำเพราะ ครู กรรมการ 
  9. นางสุธาสิน ี เวชสุวรรณ ครู กรรมการ 
  10. นางอารีวรรณ   ตอรบรัมย์ ครู กรรมการ 
  11. นางชลทิชา  เทพรังสฤษฎิ์ ครู กรรมการ 
  12. นางปะศิรัตน์     ธรรมศิริ ครู กรรมการ 
  13. นายณัฐวุฒิ ภักดีผล ครู กรรมการ 
  14. นายยุรนันท ์ แสนสามารถ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
  15. นางยุพิน โพธิ์ทอง ครู กรรมการและเลขานุการ 
    16. นายชนายุส โกมลไสย ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  17. นายชาญชัย พรมมาหลง ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     มีหน้าที ่:   
  1. จัดทำวีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน 
  2. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
  3. จัดทำจดหมายข่าวของโรงเรียน 
   4.  ดำเนินการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
  5.  จัดทำเอกสารและดำเนินการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาตามแนวทางที่กำหนด 
  6.  ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุง และพัฒนาการประชาสัมพันธ์การศึกษาของสถานศึกษา 
  7. ภาระงานอื่น ๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมาย 

 

     38. การส่งเสริม สนับสนุน และประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบัน 
  สังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา  ประกอบด้วย 
           1. นายศกัดา มุสิกวัน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
  2.  นางยวงพร ศิริทองสุข ครู กรรมการ 
  3.  นางกัญญา   สุขเลิศตระกูล ครู กรรมการ 
  4.  นางสมวรรณ อนุศรี ครู กรรมการ 
  5.  นายพิสิทธิ์  ชำนาญไพร ครู กรรมการ 
  6.  นางวิภาดา สรณารักษ ์ ครู กรรมการ 
  7.  นางศริิวรรณ บุณโยดม ครู กรรมการ 
  8.  นางอาจรีย์ ถนอมดำรงศักดิ์ ครู กรรมการ  
  9.  นางพัชรา สนธิมุล ครู กรรมการ 
  10.  นางวันทนา ศิริภักดิ์ ครู กรรมการ 
  11.  นางปรียา            มะโนด ี ครู กรรมการ 
  12.  นายประดษิฐ์   แก้วสีหาบุตร ครู กรรมการและเลขานุการ  
  13. นางยุพิน โพธิ์ทอง ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

       

มีหน้าที ่ ให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับ
บุคคล ชุมชน องค์กร หนว่ยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
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 39. การประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น    ประกอบด้วย 
           1. นายศกัดา มุสิกวัน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
  2.  นางยวงพร ศิริทองสุข ครู กรรมการ 
  3.  นางกัญญา   สุขเลิศตระกูล ครู กรรมการ 
  4.  นางสมวรรณ อนุศรี ครู กรรมการ 
  5.  นายพิสิทธิ์  ชำนาญไพร ครู กรรมการ 
  6.  นางวิภาดา สรณารักษ ์ ครู กรรมการ 
  7.  นางศริิวรรณ บุณโยดม ครู กรรมการ 
  8.  นางอาจรีย์ ถนอมดำรงศักดิ์ ครู กรรมการ  
  9.  นางพัชรา สนธิมุล ครู กรรมการ 
  10.  นางวันทนา ศิริภักดิ์ ครู กรรมการ 
  11.  นางปรียา            มะโนด ี ครู กรรมการ 
  12.  นายประดษิฐ์   แก้วสีหาบุตร ครู กรรมการและเลขานุการ  
  13. นางยุพิน โพธิ์ทอง ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

 

  มีหน้าที ่ ประสานความร่วมมือกับหน่วยราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัด
และพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
 

     40.  การรายงานผลการปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย 
           1. นายศกัดา มุสิกวัน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
  2.   นางยุพิน  โพธิ์ทอง คร ู กรรมการ 
  3.   นางยวงพร   ศิริทองสุข คร ู กรรมการ 
  4. นางพัชรี  วิริยสถิตย์กุล คร ู กรรมการ 
  5.   นางกนกกาญจญ์  เฟ่ืองฟูสถิตย์ คร ู กรรมการ   
  6.   นายชาญชัย    พรมมาหลง คร ู กรรมการ 
  7. นางบุญญาภัทร  วงศ์ษา คร ู กรรมการ 
  8. นายไพบูลย์        จนัทร์สม คร ู กรรมการ 
  9.   นางสาวปวรา  วงศ์ปัญญา คร ู กรรมการและเลขานุการ 
  10.   นางวิลาพร   รวยสันเทียะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  11.   นางสาวฉัตรชนก  แสงสุกวาว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 มีหน้าที ่  
 1. จัดระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการพัฒนาการศึกษาของสถานศกึษา 
 2. จัดทำเกณฑม์าตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาการศึกษา        
        ของสถานศึกษา 
 3. ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบที่กำหนดไว้ 
 4. รายงานผลการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องและสาธารณชนทราบ 
 5. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานผล 

                  การพัฒนาการศกึษาของสถานศึกษา  
  
     



- 25 - 
 

    41.  การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน   ประกอบด้วย 
           1. นายศกัดา มุสิกวัน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
  2.  นางยวงพร ศิริทองสุข ครู กรรมการ 
  3.  นางกัญญา   สุขเลิศตระกูล ครู กรรมการ 
  4.  นางสมวรรณ อนุศรี ครู กรรมการ 
  5.  นายพิสิทธิ์  ชำนาญไพร ครู กรรมการ 
  6.  นางวิภาดา สรณารักษ ์ ครู กรรมการ 
  7.  นางศริิวรรณ บุณโยดม ครู กรรมการ 
  8.  นางอาจรีย์ ถนอมดำรงศักดิ์ ครู กรรมการ  
  9.  นางพัชรา สนธิมุล ครู กรรมการ 
  10.  นางวันทนา ศิริภักดิ์ ครู กรรมการ 
  11.  นางปรียา            มะโนด ี ครู กรรมการ 
  12.  นายประดษิฐ์   แก้วสีหาบุตร ครู กรรมการ 
  13. นางยุพิน โพธิ์ทอง ครู กรรมการและเลขานุการ 
  14. นางสาวปวรา วงศ์ปัญญา ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  15. นางลำภู แก้วโนนตุ่น ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  16. นางทิภาพร  วิสาคาม ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

 

 มีหน้าที่  
  1. วิเคราะหก์ำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในการดำเนินงานของสถานศึกษา 
  2. วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 
  3. ดำเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 
  4. ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและรายงานให้เขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 
 

     42.  แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน  ประกอบด้วย 
           1. นายศกัดา มุสิกวัน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
  2.  นางยวงพร ศิริทองสุข ครู กรรมการ 
  3.  นางกัญญา   สุขเลิศตระกูล ครู กรรมการ 
  4.  นางสมวรรณ อนุศรี คร ู กรรมการ 
  5.  นายพิสิทธิ์  ชำนาญไพร ครู กรรมการ 
  6. นางยุพิน โพธิ์ทอง ครู กรรมการ 
  7.  นางวิภาดา สรณารักษ ์ ครู กรรมการ 
  8.  นางศริิวรรณ บุณโยดม ครู กรรมการ 
  9.  นางอาจรีย์ ถนอมดำรงศักดิ์ ครู กรรมการ  
  10.  นางพัชรา สนธิมุล ครู กรรมการ 
  11.  นางวันทนา ศิริภักดิ์ ครู กรรมการ 
  12.  นางปรียา            มะโนด ี ครู กรรมการ 
  13.  นายประดษิฐ์   แก้วสีหาบุตร ครู กรรมการ 
  14.  นายดำรงศักดิ์   พิมหานาม ครู กรรมการและเลขานุการ 
  15.  นายบุญเลิงชัย   นาหัวหนอง ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 มีหน้าที ่ 
1. ศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้เรียน ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 2. กำหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้เรียนให้เป็นไปตามบริบท สภาพแวดล้อมของแต่ละสถานศึกษา       
       เน้นการมสี่วนร่วมของผู้เรียน คร ูผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. การวางแผนงานปกครองนักเรียน 
4. การบริหารงานปกครองนักเรียน กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบการประสานงานปกครอง 

 5. การส่งเสริมพัฒนาใหผู้้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา               
       ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์การยกย่อง  
       ให้กำลังใจแก่นักเรียนที่ประพฤติดี 
 6. การป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไมเ่หมาะสมของผู้เรียน ได้แก่ การป้องกันและแก้ไขพฤติกรรม             
       ที่ไม่เหมาะสม การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาการดำเนินงานป้องกัน 
       และแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในสถานศึกษา 

7. การสรุปประเมินผลงานปกครองนักเรียน 
 

 

     43. งานยานพานหะ   ประกอบด้วย 
  1.   นายบุญเลิงชัย    นาหัวหนอง ครู หัวหน้างาน   
  2. นายดำรงศักดิ์   พิมหานาม ครู กรรมการ 
  3.   นายชัยยา    เมืองสนธิ์ ครู กรรมการ 
  4.  นายไพบูลย ์  จันทร์สม ครู กรรมการ 
  5.  นายศิริชัย  สุทธิกุลสมบัติ ครู      กรรมการ 
  6. นายภาวัต โทพันธ์ ครู      กรรมการและเลขานุการ  
  7. นางวิลาพร   รวยสันเทียะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่   
 1. จัดระบบการใช้รถทุกคันให้เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว 

  2. ดำเนินการจัดทำการต่อทะเบียนใหเ้รียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
  3. การทำเรื่องการเบิกจ่าย ค่าน้ำมันรถ เบิกจ่ายค่าซ่อมบำรุง ประจำปี  
 

    44. งานธนาคารขยะ   ประกอบด้วย 
           1. นางนันท์นภัส ทองดี ครู หวัหน้างาน 
           2.  นางชลทิชา   เทพรังสฤษฎิ์ ครู      กรรมการ 
  3.   นางเยาวลักษณ์   นาชัยธง ครู กรรมการ 
  4.   นางสาวเฌอริลิณญ์  วงศ์สุวรรณ ครู กรรมการ 
  5.  นายปรีชา  นามจันดา ครู      กรรมการ 
  6.   นายธิติมา    อุปศร ี ครู กรรมการ 
  7.   นางจิตรา   ไขขุนทด ครู กรรมการ 
  8.  นางผ่องศรี    รบไพรินทร์ ครู กรรมการ 
  9.  นางจรีพร   หมื่นแก้ว ครู กรรมการ 
  10. นางพัฒน์ณิชา   วงศาศิริพัฒน์ ครู      กรรมการและเลขานุการ 
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 มีหน้าที ่  
  1.  ดูแลกิจกรรมธนาคารขยะ 

 2.  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 3.  จัดทำข้อมูล บันทึกภาพ และสามารถนำเสนอข้อมูลได้ 
 
 45. งานทุนการศึกษา ประกอบด้วย 
           1. นายศกัดา มุสิกวัน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
  2.  นางยวงพร ศิริทองสุข ครู กรรมการ 
  3.  นางกัญญา   สุขเลิศตระกูล ครู กรรมการ 
  4.  นางสมวรรณ อนุศรี ครู กรรมการ 
  5.  นายพิสิทธิ์  ชำนาญไพร ครู กรรมการ 
  6. นางยุพิน โพธิ์ทอง ครู กรรมการ 
  7.  นางวิภาดา สรณารักษ ์ ครู กรรมการ 
  8.  นางศริิวรรณ บุณโยดม ครู กรรมการ 
  9.  นางอาจรีย์ ถนอมดำรงศักดิ์ ครู กรรมการ  
  10.  นางพัชรา สนธิมุล ครู กรรมการ 
  11.  นางวันทนา ศิริภักดิ์ ครู กรรมการ 
  12.  นางปรียา            มะโนด ี ครู กรรมการ 
  13.  นายประดษิฐ์   แก้วสีหาบุตร ครู กรรมการ 
  14. นางเยาวลักษณ์   ศรีบรรเทา ครู กรรมการ 
  15. นางปุณรวิภา   แก้วสีหาบตุร ครู กรรมการ 
  16. นางมัณฑนา   พิทักษ ์ ครู กรรมการ 
  17. นางกรรณิกา   สุวรรณศิลป์ ครู กรรมการ 
   18.  นางสาวสุธาสินี    เสริมนรา ครู กรรมการ 
  19 นางจรีพร   หมื่นแก้ว ครู กรรมการ 
  20 นางบุญญาภัทร  วงศ์ษา ครู กรรมการ 
  21. นางณภัทรกาญจน์ อสุนี ณ อยุธยา ครู กรรมการและเลขานุการ 
  22. นางกนกกาญจญ์   เฟ่ืองฟูสถิตย์ ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  23. นางสาวจิรวัฒน์   นครศรี ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  มีหน้าที ่ 
  1. งานทุนนักเรียน 
   -  จัดทำเอกสารและเครื่องมือในการปฏิบตัิงาน 
   -  ประชุมคัดเลือกนักเรียนรับทุน 
   -  มอบทุนการศึกษา 
  2. ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ งานทุนการศึกษา 
  3. จัดทำข้อมูลสารสนเทศในงานทุนการศึกษา 
  4. รับผิดชอบเอกสารงานทุนการศึกษา 
  5. ดำเนินการในส่วนของงบประมาณที่เกี่ยวข้อง 
  6. ประสานและร่วมดำเนินงานกับคณะกรรมการและครูที่รับผิดชอบงานทุกชั้นเรียน 
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  7. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

     46. งานสถิติการมาเรียนของนักเรียน   ประกอบด้วย 
  1.   นางลำภู แก้วโนนตุ่น ครู หัวหน้างาน 
  2. นางบุญโฮม   โพธิสิงห์ ครูอัตราจ้าง      กรรมการ  
  3.   นางวิมลวรรณ   วังคะฮาด ครู กรรมการ 
  4.  นางสมร   แสนแก้ว ครู กรรมการ 
  5.  นางสาวกนกกาญจน์  แหวนนิล ครู กรรมการ 
  6.  นายอนุชา   บัวระภา ครูอัตราจ้าง      กรรมการ 
  7.  นางธัญญลักษณ์    บุญยืน ครู กรรมการ 
  8. นายไพบูลย ์ จันทร์สม ครู กรรมการ 
  9.  นางสาวศิวาพร   แสนสุภา ครู กรรมการ 
  10.  นางสาวสใบทพิย์   แสนสุทรวิจิตร ครู กรรมการ 
  11.  นางสาวรภัทภร   ศิริปรุ ครู กรรมการ 
  12.  นางวิไลวรรณ พุกทอง ครู กรรมการและเลขานุการ 
  13. นางวิลาพร   รวยสันเทียะ เจ้าหน้าทีธุ่รการโรงเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  14. นางสาวฉัตรชนก   แสงสุกวาว ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 มีหน้าที่  :  สรุปสถิติการมาเรียนของนักเรียนรายวัน รายภาคเรียน และรายปีการศึกษา 
 

 47. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  47.1  กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด  ประกอบด้วย 
     1.  นายดำรงศักดิ์  พิมหานาม ครู   หัวหน้า 
    2. นางวรารักษ์    รังษี ครู   กรรมการ 
    3. นางวิมลวรรณ  วังคะฮาด ครู   กรรมการ 
    4. นางดวงเดือน   สุทธิ ครู   กรรมการ 
    5. นายวิทยา   สุดรัก ครู   กรรมการ 
    6. นายณฐัวุฒิ   ภักดีผล ครู   กรรมการ 
    7. นางส่งศรี   นาอุดม ครู   กรรมการ 
    8. นางสาวจุฑาทิพย์   วรรณกุล ครู   กรรมการ 
      9. นางจรีพร   หมืน่แก้ว ครู   กรรมการและเลขานุการ 
 

    มีหน้าที ่
    1. ประชุมจัดทำแผนการจัดการเรียนรู และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือและยุวกาชาด 
ตามชั้นที่ไดรับมอบหมาย  
    2. ประเมินผลการเขารว่มกิจกรรมของผูเรียน  
    3. รายงานผลการการจัดกิจกรรมเมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรม 
    4. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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  47.2  กิจกรรมแนะแนว    ประกอบด้วย 
     1.  นางอาจรีย์ ถนอมดำรงศักดิ์ ครู   หัวหน้า  
    2. นางผ่องศรี   รบไพรินทร์ ครู   กรรมการ 
    3. นางวรารักษ์    รังษ ี ครู   กรรมการ 
    4. นางสาวสิริยากร  รู้ปัญญา ครู   กรรมการ 
    5. นางดวงเดือน   สุทธิ ครู   กรรมการ 
    6. นางเยาวลักษณ์   ศรีบรรเทา ครู   กรรมการ 
    7. นางปุณรวิภา   แกว้สีหาบุตร ครู   กรรมการ 
    8. นางอารีวรรณ   ตอรบรัมย์ ครู   กรรมการ 
    9. นางทัศนีย์พร   กันทะใจ ครู   กรรมการ 
    10. นางคมคาย   เรืองเดชาวิวัฒน์ ครู   กรรมการ 
    11. นางคำพู   งอสอน ครู   กรรมการและเลขานุการ 
    มีหน้าที ่  
    1. จัดการศึกษาที่มีการแนะแนวเป็นองค์ประกอบสำคัญ โดยทุกคนในสถานศึกษา ตระหนักถึงการมี
ส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    2. จัดระบบงานและโครงสร้างองค์กรแนะแนว และดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาให้ชัดเจน 
    3. สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนเห็นคุณค่าของการแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    4. ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รับความรู้เพ่ิมเติมในเรื่องจิตวิทยา และการแนะแนวและดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเพ่ือให้สามารถบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ และเชื่อมโยงสู่การดำรงชีวิตประจำวัน 
    5. เสนอแนะบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และบุคลิกภาพที่เหมาะสม ทำหน้าที่ครูแนะแนว        
ครูที่ปรึกษา ครูประจำชั้น และคณะอนุกรรมการแนะแนว 
    6. ดูแล กำกับ นิเทศ ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานแนะแนว และดูแลช่วยเหลือนักเรียน    
อย่างเป็นระบบส่งเสริมความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง และชุมชน 
    7. ประสานงานด้านการแนะแนวระหว่างสถานศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน บ้าน ศาสนสถาน 
ชุมชน ในลักษณะเครือข่ายการแนะแนว 
    8. เชื่อมโยงระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    9. ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ งานการแนะแนวการศึกษา 
    10. จัดทำข้อมูลสารสนเทศในงานการแนะแนวการศึกษา 
    11. รับผิดชอบเอกสารงานการแนะแนวการศึกษา 
    12. ดำเนินการในส่วนของงบประมาณที่เกี่ยวข้อง 
    13. ประสานและร่วมดำเนินงานกับคณะกรรมการและครูทีร่ับผิดชอบงานทุกชั้นเรียน 
    14. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

  47.3  กิจกรรมชุมนุม     ประกอบด้วย 
     1.  นางผ่องศรี   รบไพรินทร์ ครู   หัวหน้า 
    2. นางเยาวลักษณ์  นาชัยธง ครู   กรรมการ 
    3. นางจินตนา  บุษราคัม ครู   กรรมการ 
    4. นางทภิาพร วิสาคาม ครู   กรรมการ 
    5. นางถนอมขวัญ   รัญดร ครู   กรรมการ 
    6. นายไพบูลย์   จันทร์สม ครู   กรรมการ 
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    7. นายดำรงศักด์ิ  พิมหานาม ครู   กรรมการ 
    8. นางสุรีพร       อิสสระวงษ ์ ครู   กรรมการและเลขานุการ 
    มีหน้าที ่
    1. กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมชุมนุม 
    2.  ให้คำปรึกษา แนะนำ กำกับดแูลให้เป็นไปตามระเบียบฯ และนโยบายที่กำหนด 
    3.  ส่งเสริมสนับสนุนใหก้ารดำเนินกิจกรรมชุมนุม เป็นไปดว้ยความเรยีบร้อย และมีประสิทธิภาพ 
    4.  เป็นที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม ช่วยเหลือและร่วมทำกจิกรรมกับนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
    5.  ส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความสามารถอย่างอิสระในการปฏิบัติกิจกรรม 
    6.  จดัทำแผนการจัดกิจกรรม/หน่วยการเรียนรู ตามแนวปฏิบัติที่กำหนด 
    7.  ปฏิบัติตามระเบียบฯ/นโยบาย/แนวปฏิบัติ ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยเคร่งครัด 
    8.  ประสานงานกับหัวหนากลุ่มกจิกรรมพัฒนาผูเรียนในการดำเนินกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ 
    9.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

  47.4  กิจกรรมสาธารณะประโยชน์    ประกอบด้วย 
     1.  นางผ่องศรี   รบไพรินทร์ ครู   หัวหน้า 
    2. นางเยาวลักษณ์  นาชัยธง ครู   กรรมการ 
    3. นางจินตนา  บุษราคัม ครู   กรรมการ 
    4. นางทภิาพร วิสาคาม ครู   กรรมการ 
    5. นางถนอมขวัญ   รัญดร ครู   กรรมการ 
    6. นายไพบูลย์   จันทร์สม ครู   กรรมการ 
    7. นายดำรงศักด์ิ  พิมหานาม ครู   กรรมการ 
    8. นางสุรีพร       อิสสระวงษ ์ ครู   กรรมการและเลขานุการ 
 
    มีหน้าที ่
   1.  เสนอโครงการและงบประมาณ กำหนดสถานที่จัดตามนโยบายโรงเรียน  
   2.  ประสานคณะกรรมการนักเรียน รับสมัครนักเรียนที่สนใจร่วมกิจกรรม เพ่ือเป็นคณะกรรมการผู้จัด
กิจกรรม และได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง คดัเลือกโดยคณะกรรมการเฉพาะกิจที่คณะกรรมการนักเรียนเสนอ 
   3.  ดำเนินการประสานงานด้านเอกสารติดต่อกับโรงเรียนที่จะไปจัดกิจกรรม  
   4.  ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดทำคำสั่งคณะกรรมการ จัดยานพาหนะและสิ่งของจำเป็นต่อ
การจัดกิจกรรมเบิก – จ่ายงบประมาณ  
   5.  จัดประชุมคณะกรรมการผู้จัดกิจกรรมทุกฝ่าย เพ่ือรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติจาก
ผู้อำนวยการโรงเรียน 
   6.  เชิญวิทยาการอบรม เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรม การปฏิบัติตนที่เหมาะสม และการใช้
งบประมาณแก่คณะกรรมการผู้จัดกิจกรรม   
 
   7.  ให้บริการสาธารณะภายใต้กฎระเบียบการให้บริการที่โรงเรียนกำหนดโดยยึดหลักบริการที่ดีต่อ
ชุมชน 
   8.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจงตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ทีร่ับผิดชอบด้วยความเอาใจใส่ เพ่ือให้เกิดผลดีแก่โรงเรียนและ
ทางราชการต่อไป 

 

  ทั้งนี้   ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที ่ 7  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2565 
                                                       
 
 
 
 
 

            (นายประจวบ  ศิริภักดิ์) 
                                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น     


