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ก 

คำนำ 

การศึกษาเป นส ิทธ ิข ั ้นพื ้นฐานของคนไทยทุกคนที ่ร ัฐต องจ ัดให เพ ื ่อพัฒนาคนไทย 
ทุกชวงวัยใหมีความเจริญงอกงามทุกดาน เพื่อเปนตนทุนทางปญญาที่สําคัญในการพัฒนาทักษะคุณลักษณะ
และสมรรถนะในการประกอบส ัมมาช ีพและการด ํารงช ีว ิตร วมก ับผ ู อ ื ่นในส ังคมได อย างเป นสุข 
อันจะนําไปสูเสถียรภาพ และความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติที่ตองพัฒนาใหเจริญกาวหนาทัดเทียม 
นานาประเทศในเวทีโลก ทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของโลกในศตวรรษท่ี ๒๑ ประเทศไทย
ใหความสําคัญดานการศึกษาในฐานะกลไกลหลักในดานการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด 

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงไดจัดทําแผนการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ขึ ้น เพื ่อวางกรอบเปาหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ 
โดยมุ งจัดการศึกษาใหคนไทยทุกคนสามารถเขาถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที ่มีคุณภาพ 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในการทํางานที่สอดคลอง
กับความตองการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศกระบวนการจัดทาํแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ 
– ๒๕๗๙ เนนการใหความสําคัญกับการมีสวนรวมและการยอมรับของทุกภาคสวนที ่เกี ่ยวของอันจะ 
สงผลใหการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแหงชาติไปสูการปฏิบัติและประสบความสําเร็จ 

ดวยเจตนารมณดังกลาวโรงเรียนขอนแกนวิทยายน ซึ ่งเปนองคกรที ่มีสวนสําคัญยิ่งตอ
ความสําเร็จในการจัดการและพัฒนาการศึกษา จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประจําป ๒๕๖5 เพ่ือเปนแนวทางใหบุคลากรปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตอไป 

โรงเรียนขอนแกนวิทยายน หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการปฏิบัติงานขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาฉบับนี้จะเปนประโยชนแกผูเกี่ยวของทุกฝาย ในการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
และถูกต องตามหลักธรรมาภิบาลตอไป หากมีข อเสนอแนะโปรดแจงโรงเร ียนขอนแกนว ิทยายน 
ทราบเพ่ือดำเนินการปรับปรุงแกไขหรือเพ่ิมเติมใหมีความถูกตองครบถวนมีคุณภาพยิ่ง ๆ ข้ึนไป 

 
 

โรงเรียนขอนแกนวิทยายน 
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ข 

สารบัญ 
 

หัวขอ หนา 

คำนำ ก 
สารบัญ ข 
สารบัญ (ตอ) ค 
สารบัญ (ตอ) ง 
สารบัญ (ตอ) จ 
สารบัญ (ตอ) ฉ 
โครงสรางการบริหารโรงเรียนขอนแกนวิทยายน ช 

1. ผูอำนวยการโรงเรียน 1 
2. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนขอนแกนวิทยายน 2 
3. กลุมแผนงานและงบประมาณ 3 

3.1 คณะกรรมการบริหารกลุมแผนงานและงบประมาณ 4 
3.2 หัวหนากลุมแผนงานและงบประมาณ 5 

3.2.1 งานสำนักงานกลุมแผนงานและงบประมาณ 5 
3.2.2 งานขอมูลนักเรียน 6 
3.2.3 งานบริหารความเสี่ยง 7 
3.2.4 งานบริหารการเงินและการบัญช ี 7 

3.2.4.1 เจาหนาท่ีงานเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรและคารักษาพยาบาล 8 
3.2.4.2 เจาหนาท่ีงานขอเบิกเงิน-เงินงบประมาณคาเชาบาน 8 
3.2.4.3 เจาหนาท่ีงานรับเงิน–ใชจายเงินทุกประเภท 8 

3.2.5 งานบริหารสินทรัพย 9 
3.2.5.1 เจาหนาท่ีกำหนดราคากลาง 9 
3.2.5.2 เจาหนาท่ีงานการจัดซ้ือ/จัดจาง 9 

3.3 ฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 10 
3.3.1 งานสำนักงานฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 10 
3.3.2 งานประกันคุณภาพการศึกษา 10 

3.3.2.1 งานเว็บไซตงานประกันคุณภาพการศึกษาและ SAR Online 13 
3.3.3 งานวางแผนพัฒนาโรงเรียน 13 
3.3.4 งานพัฒนาและบริการระบบขอมูลสารสนเทศ 16 
3.3.5 งานบริหารจัดการโรงเรียนดวยระบบคุณภาพ OBECQA 17 
3.3.6 งานวิจัยสถาบัน 18 
3.3.7 งานคำนวณตนทุนผลผลิต 18 
3.3.8 งานวางแผนงานงบประมาณแผนดิน 19 
3.3.9 งานรายงานประจำป 19 
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ค 

สารบัญ (ตอ) 
 

หัวขอ หนา 

4. กลุมวิชาการ 20 
4.1 คณะกรรมการบริหารกลุมวิชาการ 21 
4.2 หัวหนากลุมวิชาการ 22 

4.2.1 งานสำนักงานกลุมวิชาการ 22 
4.2.2 งานดนตรีและโยธวาทิต 24 
4.2.3 งานบริการการศึกษา 24 
4.2.4 งานกลุมสาระการเรียนรู 25 

4.2.4.1 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 25 
4.2.4.2 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 25 
4.2.4.3 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 25 
4.2.4.4 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 25 
4.2.4.5 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 26 
4.2.4.6 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 26 
4.2.4.7 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 26 
4.2.4.8 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 26 
4.2.4.9 กิจกรรมแนะแนว 26 
4.2.4.10 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 26 

4.2.5 งานโครงการเรียนรวม 27 
4.2.6 งานคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 28 

4.2.6.1 งานโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English Program) 

29 

4.2.6.1.1 คณะกรรมการบริหารโครงการหองเร ียนพิเศษ 
English Program 

29 

4.2.6.1.2 งานสำนักงานโครงการหองเรียนพิเศษ EP (English 
Program Staff) 

31 

4.2.6.1.3 ครูชาวไทยประจำโครงการ English Program 33 
4.2.6.1.4 ครูชาวตางประเทศ (Foreign teachers) ประจำ

โครงการ English Program 
33 

4.2.6.1.5 นักการภารโรงประจำโครงการ English Program 35 
4.2.6.2 งานโครงการเรียนภาษาตางประเทศกับเจาของภาษา (Native Speakers) 36 
4.2.6.3 งานโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประสานความรวมมือ

กับองคกรตางประเทศ 
37 

4.2.6.4 งานโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร – คณิตศาสตรเทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม (Gifted – Premium) 

39 

4.2.6.4.1 กิจกรรมกลุมเครือขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 

39 
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ง 

สารบัญ (ตอ) 
 

หัวขอ หนา 

4.2.6.4.2 กิจกรรมสงเสริมพัฒนาทักษะประสบการณชีวิต 39 
4.2.6.4.3 กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ 40 

4.2.6.5 งานหองเรียน Platinum 41 
4.2.6.5.1 โครงการหองเรียน Platinum Health Science 41 
4.2.6.5.2 โครงการหองเรียน Platinum Engineering 41 
4.2.6.5.3 โครงการหองเรียน Platinum Politics and Law 42 
4.2.6.5.4 โครงการหองเรียน Platinum Linguistic 42 
4.2.6.5.5 โครงการหองเรียน Platinum Programmer 43 
4.2.6.5.6 โครงการโครงการวิทยาศาสตรพลังสิบ 44 

4.2.7 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 44 
4.2.7.1 งานสำนักงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 44 
4.2.7.2 งานกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี/ยุวกาชาด/ลูกเสือ ปปส./ลูกเสือ 

อาสา กกต. 
46 

4.2.7.3 งานนักศึกษาวิชาทหาร 46 
4.2.8 กิจกรรมแนะแนว 47 

4.1 ฝายงานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 48 
4.3.1 งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 49 
4.3.2 งานวิจัยและพัฒนา 51 
4.3.3 งานนิเทศการเรียนการสอน 52 
4.3.4 งานการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาคนควาดวยตนเอง 53 
4.3.5 งานการจัดการเรียนการสอน 54 

4.2 ฝายวัดผลประเมินผลและเทียบโอนรายวิชา 54 
4.4.1 งานวัดผลและประเมินผล 56 
4.4.2 งานทะเบียนนักเรียน 57 
4.4.3 งานพัฒนาแหลงเรียนรู 58 

4.4.3.1 งานหองสมุดโรงเรียน 58 
4.4.3.2 งานแหลงเรียนรูวิทยาศาสตรและหองสมุด Easy Science 58 
4.4.3.3 งานแหลงเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม Easy Social 58 
4.4.3.4 งานแหลงเรียนรูคณิตศาสตร Easy Math 59 
4.4.3.5 งานคอมพิวเตอร 59 
4.4.3.6 งานโสตทัศนศึกษา 60 
4.4.3.7 งานศูนยครอบครัวพอเพียง 61 

4.4.4 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 62 
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หัวขอ หนา 

5. กลุมกิจการนักเรียน 63 
5.1 คณะกรรมการบริหารกลุมกิจการนักเรียน 64 
5.2 หัวหนากลุมกิจการนักเรียน 65 

5.2.1 งานสำนักงานกลุมกิจการนักเรียน 65 
5.2.1.1 งานสารบรรณกลุมกิจการนักเรียน 66 
5.2.1.2 งานสารสนเทศกลุมกิจการนักเรียน และ ICT 66 
5.2.1.3 งานพัสดุและจัดซ้ือจัดจางกลุมกิจการนักเรียน 67 
5.2.1.4 งานการเงิน/สวัสดิการ/ปฏิคม กลุมกิจการนักเรียน 67 
5.2.1.5 งานแผนงานและงบประมาณ กลุมกิจการนักเรียน 68 

5.2.2 งานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 68 
5.2.3 งานระดับชั้นเรียนและครูท่ีปรึกษาประจำชั้น 69 

5.2.3.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 69 
5.2.3.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒ 70 
5.2.3.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 70 
5.2.3.4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ 71 
5.2.3.5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕ 71 
5.2.3.6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 72 

5.2.4 งานเครือขายผูปกครองนักเรียน 73 
5.2.5 งานสงเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน 74 
5.2.6 งานธนาคารความด ี 74 
5.2.7 งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน 75 

5.3 ฝายปกครองกลุมกิจการนักเรียน 75 
5.3.1 งานพัฒนาคุณธรรมนักเรียนดวยระบบประตูดิจิตอล (Dcard) 76 
5.3.2 งานระเบียบวินัยและควบคุมความประพฤติ 76 
5.3.3 งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและสารเสพติดในโรงเรียน 77 
5.3.4 งานโรงเรียนปลอดบหุรี่/TO BE NUMBER ONE  78 
5.3.5 งานหองเรียนสีขาว 78 
5.3.6 งานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน  79 
5.3.7 งานระบบจราจรภายในโรงเรียน 79 
5.3.8 งานเวรยามรักษาความปลอดภัยกลางวัน กลางคืน และเวรตามสถานท่ี 

ตาง ๆ ในโรงเรียน 
80 

5.3.9 งานพิธีกรหนาเสาธง 80 
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ฝายวัดผลประเมินผล 
และเทยีบโอนรายวิชา 

หัวหนา 
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โรงเรียน 

4. งานพัฒนาและบริการ
ระบบขอมลูสารสนเทศ 
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6. งานคณะกรรมการ

ดำเนินงานโรงเรียน
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7. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
8. กิจกรรมแนะแนว 
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2. งานวิจัยและพฒันา 
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5. งานการจัดการเรียนการ
สอน 
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7. งานระบบจราจรภายในโรงเรียน 
8. งานเวรยามรักษาความ

ปลอดภัยกลางวัน 
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5. งานโภชนาการโรงเรียน 
6. งานพยาบาล 
7. งานปฏิคม 
8. งานยานพาหนะ 
9. งานประชาสัมพันธ 
10. งานจัดทำและจำหนาย

สินคาของทีร่ะลกึโรงเรียน
ขอนแกนวิทยายน 
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11. งานโสตทัศนูปกรณและ
เทคโนโลยี 

1. งานสำนักงานฝายอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอม 

2. งานอาคารเรียนอาคาร
ประกอบ 

3. งานสาธารณูปโภคสิ่ง
ปฏิกูลและซอมแซมทั่วไป 

4. งานภูมิทัศนและ
สิ่งแวดลอม 

5. งานดูแลนักการภารโรง 
6. งานดูแลพนักงานทำความ

สะอาด 
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1. งานสำนักงานฝายสัมพันธ
ชุมชน 

2. งานคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานและ
ชุมชนสัมพันธ 

3. งานโรงเรียนประธานสาขา
สมาคมกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
แหงประเทศไทย 

4. งานสมาคมศิษยเกา
ขอนแกนวิทยายนและ
มูลนิธิขอนแกนวิทยายน 
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คำสั่งโรงเรียนขอนแกนวิทยายน 

ท่ี 233/2565 

เรื่อง  แตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงาน 
ตามการบริหารโรงเรียนขอนแกนวิทยายน ปการศึกษา 2565 

-------------------------------------------------- 

ตามท่ี โรงเรียนขอนแกนวิทยายน ไดกำหนดโครงสรางการบริหารโรงเรียนตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ที ่เนนการกระจายอำนาจโดยการบริหารงานแบบมีสวนรวม 
เพื่อใหการบริหารงานของโรงเรียนดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติงานตามสายงานบรหิารโรงเรียนขอนแกนวิทยายน ประจำปการศึกษา 2565 ดังตอไปนี้ 

1. ผูอำนวยการโรงเรียน 
นายศักดาเดช  ทาซาย ผูอำนวยการโรงเรยีนขอนแกนวิทยายน 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการโรงเรียนขอนแกนวิทยาน บังคับบัญชาขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในโรงเรียน บริหารกิจการของโรงเรียนขอนแกนวิทยายน การวางแผน การปฏิบัติ การควบคุม 
กำกับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานกลุมแผนงานและงบประมาณ กลุมวิชาการ กลุมกิจการนักเรียน กลุม
อำนวยการ ความสัมพันธกับชุมชน และงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ
1. บังคับบัญชาขาราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนขอนแกนวิทยายน มีอำนาจหนาท่ี

บริหารกิจการของโรงเรียนขอนแกนวิทยายน ใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบขอบังคับนโยบายและ
วัตถุประสงคของโรงเรยีนขอนแกนวิทยายน 

2. วางแผนพัฒนาการศึกษาประเมินและจัดทำรายงานเกี ่ยวกับกิจการของโรงเรียน
ขอนแกนวิทยายน 

3. จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการจัดกระบวนการเรียนรูการพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษาการนิเทศและการวัดผลประเมินผล 

4. สงเสริมและจัดการศึกษาใหกับผูเรียนทุกกลุมเปาหมายทั ้งในระบบนอกระบบและ 
ตามอัธยาศัย 

5. จัดทำระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา 
/6. บริหารงบ... 
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6. บริหารงบประมาณการเงินและทรัพยสนิ 
7. วางแผนการบริหารงนบุคลการสรรหาการบรรจุแตงตั ้งการเสริมสรางประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงานวินัยและการรักษาวินัยการดำเนินการทางวินัยการออกจากราชการการอุทธรณและ 
การรองทุกข 

8. จัดทำมาตรฐานและภาระงานของขาราชการครูและบุคลากรในการศึกษาประเมินผล 
ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

9. สงเสริมสนับสนุนขาราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนขอนแกนวิทยายน ใหมี 
การพัฒนาอยางตอเนื่อง 

10. ประสานความรวมมือกับชุมชนและทองถิ ่นในการระดมทรัพยากรเพื ่อการศึกษา 
และใหบริการดานวิชาการแกชุมชน 

11. จัดระบบควบคุมภายในโรงเรียนขอนแกนวิทยายน 
12. จัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
13. เปนผูแทนของโรงเรียนขอนแกนวิทยายนในกิจกรรมท่ัวไป 
14. ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

2. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนขอนแกนวิทยายน 
1. นายศักดาเดช  ทาซาย ผูอำนวยการโรงเรยีนขอนแกนวิทยายน ประธานกรรมการ 
2. นายอดุลยเดช  ฐานะ รองผูอำนวยการกลุมวิชาการ รองประธานกรรมการ 
3. นางชุรีพร  นาเลาห รองผูอำนวยการกลุมแผนงานฯ รองประธานกรรมการ 
4. นางลักษณมณี  แสงสุพิน รองผูอำนวยการกลุมอำนวยการ รองประธานกรรมการ 
5. นายธนัช  ฐากุลธเนศ รองผูอำนวยการกลุมกิจการนักเรียน รองประธานกรรมการ 
6. นายบัญชา  วิพัฒวิบูลกิจ ผูชวยผูอำนวยการฝายวดัผลประเมินผลฯ กรรมการ 

7. นายภูพัน  รัตนจักร ผูชวยผูอำนวยการฝายปกครอง กรรมการ 

8. นางนงลักษณ  เชาวพานิช ผูชวยผูอำนวยการฝายสัมพันธชุมชน กรรมการ 

9. นางอักษรศรี  ชาติศรี หัวหนาโครงการ English Program กรรมการ 

10. นายยศวัฒน  พาผล หัวหนาฝายวางแผนและประกันคุณภาพฯ กรรมการ 

11. นางสาวกุลภัสสร  ศิริพรรณ หัวหนาฝายงานหลักสูตรฯ กรรมการ 

12. นายทินกร  อนุพันธ หัวหนาฝายปกครอง กรรมการ 

13. นายสุจินต  หอมสิน หัวหนาฝายอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม กรรมการ 
14. นายรัฐศักดิ์  แกวหานาม หัวหนากลุมสาระฯคณิตศาสตร กรรมการ 

15. นางลักษณาวดี  ศรีสุข หัวหนากลุมสาระฯวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี กรรมการ 

16. นางกฤษณา  กานตรังสรรค หัวหนากลุมสาระฯภาษาตางประเทศ กรรมการ 

17. นางวีรวรรณ  จันทรเทพ หัวหนากลุมสาระฯสังคมศึกษาฯ กรรมการ 

18. นายเฉลิมชัย  พันธุรักษ หัวหนากลุมฯภาษาไทย กรรมการ 

19. นายวิทยา  จอมทอง หัวหนากลุมสาระฯการงานอาชพี กรรมการ 

20. นางณัฏฐิญา  คุมตะบุตร หัวหนากลุมสาระฯศิลปะ กรรมการ 

/21. นายศุภชัย… 
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21. นายศุภชัย  กองเกิด หัวหนากลุมสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 

22. นางสาววรรณภา  อริยา หัวหนากิจกรรมแนะแนว กรรมการ 

23. นายประสาท  โนพันธุ หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน กรรมการ 

24. นางนงคราญ  บุญอนันต หัวหนางานบริหารการเงินและการบัญชี กรรมการ 

25. นางสุดาพร  พาระพัฒน หัวหนางานบริหารสินทรัพย กรรมการ 

26. นางบังอร  ใตชัยภูมิ หัวหนางานบุคลากร กรรมการ 

27. นางสุภัทรา  โพธิ์หลา หัวหนาระดับชั้นมัธยมปท่ี 1 กรรมการ 

28. นางสาวอาทิตยา  มวลเมืองสอง หัวหนาระดับชั้นมัธยมปท่ี 2 กรรมการ 

29. นายนิรันดร  กาทอง หัวหนาระดับชั้นมัธยมปท่ี 3 กรรมการ 

30. นายกลาณรงค  มวงภูเขียว หัวหนาระดับชั้นมัธยมปท่ี 4 กรรมการ 

31. นางสาวนันทนภสั  อุดมรักษ หัวหนาระดับชั้นมัธยมปท่ี 5 กรรมการ 

32. นางศิริลักษณ  นิสสัยพันธุ หัวหนาระดับชั้นมัธยมปท่ี 6 กรรมการ 

33. นางณัฐฎกันย  พิมพนารากร หัวหนากลุมแผนงานและงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ 

34. นายนิวัติ  ตอนี หัวหนากลุมวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

35. นายกิตติพงษ  สะทานบัว หัวหนากลุมกิจการนักเรียน กรรมการและเลขานุการ 

36. นางสุกัลยา  วิทยตะ หัวหนากลุมอำนวยการ กรรมการและเลขานุการ 

37. นางเพ็ญศิลป  แสนใจวุฒ ิ หัวหนาสำนักงานกลุมแผนงานฯ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

38. นายศิริกุล  ทาแดง หัวหนาสำนกังานกลุมวชิาการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

39. นางรัชนีวัลย  พรหมแสง หัวหนาสำนกังานกลุมกิจการนกัเรียน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

40. นางขนิษฐา  หอมสิน หัวหนาสำนกังานกลุมอำนวยการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

3. กลุมแผนงานและงบประมาณ 
นางชุรีพร  นาเลาห รองผูอำนวยการโรงเรียนกลุมแผนงานและงบประมาณ 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติหนาที่รองผูอำนวยการโรงเรียนขอนแกนวิทยายน โดยปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายจาก

ผูอำนวยการโรงเรียนขอนแกนวิทยายน ในการบริหารกิจการของโรงเรียน การวางแผนการปฏิบัติงานการควบคุมกำกับ 
ดูแล เก่ียวกับการบริหารงานแผนงานและงบประมาณ และงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1. บริหารกิจการของสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ นโยบาย

และวัตถุประสงคของสถานศึกษา 
2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษา 
3. จัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
4. การบริหารการเงิน การพัสดุและทรัพยสินอ่ืน 
5. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 

/6. ปฏิบัติราชการ… 
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6. ปฏิบัติราชการชวยผู บริหารโรงเรียนบริหารงานกลุ มแผนงานและงบประมาณ 
ใหเปนไปตามวิสัยทัศนพันธกิจและวัตถุประสงคท่ีกำหนดไวใหถูกตองเรียบรอยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

7. กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานของบุคลากรกลุมแผนงานและงบประมาณ 
8. วางแผน กำกับ นิเทศติดตามและแกไขปญหาพัฒนาคุณภาพงานสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมแผนงานและงบประมาณในดานทรัพยากรการบริหารและขวัญกำลังใจ 
9. กำกับ ดูแล การบันทึกขอมูลนักเรียนทุกคนผานระบบ Data Management Center 

: DMC เพ่ือการขอรับงบประมาณคาอุดหนุนรายหัวของนักเรียนประจำปการศึกษา 
10. กำกับ ดูแล การจัดทำแผนพัฒนางาน/โครงการแผนปฏิบัติการและปฏิทินงานกลุม

แผนงานและงบประมาณเพ่ือจดัสรรงบประมาณ 
11. กำกับ ติดตาม แบบสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา

ใหกับกลุม/งานกลุมสาระการเรียนรูและงานตาง ๆ ตามโครงการในการใชจายเงินตามแผนปฏิบัติการของกลุม/ 
งานกลุมสาระการเรียนรูและงานตาง ๆ 

12. กำกับ ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีและงานสินทรัพยเพ่ือการบริหารการเงิน 
13. วางแผนประเมินสรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปการศึกษา 
14. วินิจฉัยสั่งการตามภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย 
15. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามขอบขายและภารกิจตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

3.1 คณะกรรมการบริหารกลุมแผนงานและงบประมาณ 
นายประมวล  กานตรังสรรค ท่ีปรึกษา 
นายฤทธิรงค  ศรีตระกูล ท่ีปรึกษา 
นางกาญจนา  กันติวงศ ท่ีปรึกษา 
1. นางชุรีพร  นาเลาห ประธานกรรมการ 
2. นางนงคราญ  บุญอนันต รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวกานตวดี  กมล กรรมการ 
4. นางนิสานันท  ชามะรัตน กรรมการ 
5. นายสวัสดิ์  จันทรไตรรัตน กรรมการ 
6. นางสาวนราภรณ  หนองหลวง กรรมการ 
7. นางสาวสิรินาถ  จันทวงษ กรรมการ 
8. นางสาวรสิกกานต  รัตตศิริ กรรมการ 
9. นายฐานพัฒน  พรมทา กรรมการ 
10. นางณัฐฎกันย  พิมพนารากร กรรมการและเลขานุการ 
11. นางเพ็ญศิลป  แสนใจวุฒ ิ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
12. นางสุดาพร  พาระพัฒน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
13. นายยศวัฒน  พาผล กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. วางแผนการดำเนินงานใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการของโรงเรียนตลอดจน
สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรในการปฏิบัติงานตามโครงสรางสายงานของกลุมแผนงานและงบประมาณ 

/2. กำกับ ติดตาม… 
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2. กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานของบุคลากรกลุมแผนงานและงบประมาณ 
3. จัดทำแผนพัฒนางาน/โครงการแผนปฏิบัติการและปฏิทินงานกลุมแผนงานและ

งบประมาณเพ่ือจัดสรรงบประมาณ 
4. ปฏิบัต ิหนาที ่ด ูแลชวยเหลือแกไขปญหาพัฒนางานนิเทศติดตาม กำกับ  

งานตามโครงสรางการบริหารงาน 
5. ประเมินผลสรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานประจำปการศึกษา 
6. ประสานงานกับกลุมงาน/ฝายงานและกลุมสาระการเรียนรูเพื่อใหเกิดความ

รวมมือในการปฏิบัติงาน 
7. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3.2 หัวหนากลุมแผนงานและงบประมาณ 
นางณัฐฎกันย  พิมพนารากร หัวหนากลุมแผนงานและงบประมาณ 

มีหนาท่ี 1. จัดทำแผนพัฒนางาน/โครงการแผนปฏิบัติราชการและปฏิทินงานเสนอ 
รองผูอำนวยการกลุมแผนงานและงบประมาณ เพ่ือจัดสรรงบประมาณ 

2. ปฏิบัต ิหนาที ่ด ูแลชวยเหลือแกไขปญหาพัฒนางานนิเทศติดตาม กำกับ  
งานท่ีรองผูอำนวยการกลุมแผนงานและงบประมาณมอบหมายตามโครงสรางการบริหารงาน 

3. วางแผนประเมินสรุปและรายงานผลการดำเนินงานประจำปการศึกษา 
เสนอรองผูอำนวยการโรงเรียนและผูอำนวยการโรงเรียนตามลำดับ 

4. ประสานงานดานขอมูลและรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ในโรงเรียน เพื่อใหเกิด
ความเขาใจและรวมมืออันดีตอกันในการดำเนินงานตามแผน 

5. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3.2.1 งานสำนักงานกลุมแผนงานและงบประมาณ 
1. นางเพ็ญศิลป  แสนใจวุฒ ิ ประธานกรรมการ 
2. นางพวงผกา  ศรีโบราณ รองประธานกรรมการ 
3. นางนิสานันท  ชามะรัตน กรรมการ 
4. นางทีนดา  หอมเนตร กรรมการ 
5. นางสาวญาตา  กรุณากร กรรมการ 
6. นางสาววิรยา  คำหนูไทย กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. จัดหาจัดซ้ือทรัพยากรท่ีจำเปนในสำนักงานกลุมแผนงาน 

2. จัดทำทะเบียนรับ - สงหนังสือราชการโดยแยกประเภทของเอกสารและหนังสือ

ของฝายบริหารใหเปนหมวดหมูมีระบบการเก็บเอกสารท่ีสามารถคนหาเรื่องไดอยางรวดเร็ว 

3. โตตอบหนังสือราชการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐานใหถูกตอง 

ตามระเบียบของงานสารบรรณอยางรวดเร็วและทันเวลา 

/4. ดูแลแฟม… 
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4. ดูแล แฟมการเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจางของกลุมงาน/กลุมสาระการเรียนรู

และงานตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนขอนแกนวิทยายนตอรองผูอำนวยการกลุมแผนงานและงบประมาณและ

ประสานใหผูรับผิดชอบและติดตามเรื่องพรอมจัดสงตอท่ีเจาหนาท่ีการเงินของโรงเรียน 

5. จัดทำเอกสารแบบกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การประจำปใหกับกลุมงาน/ฝายกลุมสาระการเรียนรูและงานตาง ๆ ตามโครงการในการใชจายเงินตามแผน 

ปฏิบัติราชการของกลุม/งานกลุมสาระการเรียนรูและงานตาง ๆ 

6. จัดทำแบบเอกสารแบบสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำป

การศึกษาใหกับกลุ มงาน/ฝายกลุ มสาระการเรียนรู และงานตาง ๆ ตามโครงการในการใชจายเงินตาม

แผนปฏิบัติการของกลุม/งานกลุมสาระการเรียนรูและงานตาง ๆ เสนอตอรองผูอำนวยการกลุมแผนงานและ

งบประมาณ 

7. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3.2.2 งานขอมูลนักเรียน 
1. นางณัฐฎกันย  พิมพนารากร ประธานกรรมการ 
2. นางสาวณัฏฐณิชา  วรรณทิพย รองประธานกรรมการ 
3. นางพวงผกา  ศรีโบราณ กรรมการ 
4. นางณัฏฐิญา  คุมตะบุตร กรรมการ 
5. นางนิสานันท  ชามะรัตน กรรมการ 
6. นางสาวญาตา  กรุณากร กรรมการ 
7. นางวิภาดา  จอมทอง กรรมการ 
8. นางสาวอาทิตยา  มวลเมืองสอง กรรมการ 
9. นางสาววิรยา  คำหนูไทย กรรมการ 
10. นางนิศารัตน  เหลาคำ กรรมการ 
11. นางทีนดา  หอมเนตร กรรมการ 
12. นายนำพงศ  สุขสบาย กรรมการ 
13. นางสาวหทัยชนก  ธรรมศร ี กรรมการ 
14. นางสุกัลยา  ดอนม่ิงคุณ กรรมการ 
15. นายณัชทัต  ลิมปเศวต กรรมการและเลขานุการ 
16. นางสาวสิรินาถ  จันทวงษ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. จัดเก็บรวบรวมขอมูลขอมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ของนักเรียนทุกคน 
เพ่ือขอรับงบประมาณคาอุดหนุนรายหัวประจำป 

2. บันทึกขอมูลนักเรียนทุกคนผานระบบ Data Management Center : DMC
เพ่ือใชการขอรับงบประมาณคาอุดหนุนรายหัวของนักเรียนประจำปการศึกษา 

3. รายงานขอมูลนักเรียนติด G สำหรับนักเรียนที่ไมมีเลขประชาชนสงสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน 

/4. ปรับปรงุ… 
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4. ปรับปรุงขอมูลยอดจำนวนนักเรียนโดยการยายเขายายออกจำหนายออก
กลางคันตรวจสอบนักเรียนซ้ำซอนและยืนยันขอมูลใหเปนปจจุบัน 

5. ประสานงานกับกลุมงานกลุมสาระการเรียนรูเพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศที่จะ
นำมาใชในการบริหารงานของโรงเรียน 

6. ประสานงานรวบรวมขอมูลจากกลุมงานและกลุมสาระการเรียนรูจากการใชเงิน
งบประมาณตามโครงการตาง ๆ และกิจกรรมท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำป 

7. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3.2.3 งานบริหารความเส่ียง 
1. นางนิสานันท  ชามะรัตน ประธานกรรมการ 
2. นางทีนดา  หอมเนตร รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวหทัยชนก  ธรรมศรี กรรมการ 
4. นางนิศารัตน  เหลาคำ กรรมการ 
5. นางสุกัลยา  ดอนม่ิงคุณ กรรมการ 
6. นางสาวสุบรรณ  ชัยคำดี กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. ดำเนินการควบคุมตามหลักเกณฑมาตรการและวิธีการที่สำนักงานตรวจเงิน

แผนดินกำหนด 

2. ประเมินผลการดำเนินการควบคุมภายในตามมาตรการที่กำหนดและปรับปรุง 
ใหเหมาะสม 

3. สรุปรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 
4. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3.2.4 งานบริหารการเงินและการบัญชี 
นายฤทธิรงค  ศรีตระกูล ท่ีปรึกษา 
1. นางนงคราญ  บุญอนันต ประธานกรรมการ 
2. นางสมถวิล  ภูแกว รองประธานกรรมการ 
3. นางสาววราภรณ  หลาหาร กรรมการ 
4. นางสาวอุทัยวรรณ  สอนเจริญ กรรมการ 
5. นางสาวคัมภีรพรรณ  ไชยธรรม กรรมการ 
6. นางพิมกมล  บัวละคร กรรมการ 
7. นางสาวชนิดาภา  โสหา กรรมการ 
8. นางทักษอร  อาษาพันธ กรรมการ 
9. นางสาวชมพู  คำเก้ียง กรรมการ 
10. นางอังคณาง  หลานวงษ กรรมการ 
11. นางกัญญา  เก้ือกูล กรรมการและเลขานุการ 

/มีหนาท่ี... 
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มีหนาท่ี 1. จัดทำหลักฐานการเงินและบัญชีทุกประเภทใหถูกตองและเปนปจจุบัน 
2. จัดเก็บหลักฐานการเงินและการบัญชีใหเปนระเบียบและปลอดภัย 
3. การรับเงิน-ใชจายเงินทุกประเภทใหเปนไปตามระเบียบครบทุกข้ันตอน 
4. จัดเก็บรักษาเงินโดยคณะกรรมการใหถูกตองตามระเบียบ 
5. จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันใหผูอำนวยการโรงเรียนทราบเปนปจจุบัน 
6. จัดสงรายงานการรับจายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณตามระเบียบ

ถูกตองตามกำหนดเวลา 
7. การเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรและคารักษาพยาบาล 
8. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3.2.4.1 กรรมการงานเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรและคารักษาพยาบาล 
นางสาวอุทัยวรรณ  สอนเจริญ กรรมการ 

มีหนาท่ี 1. งานสวัสดิการการรักษาคาพยาบาลและการศึกษาบุตร 
2. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3.2.4.2 กรรมการงานขอเบิกเงิน-เงินงบประมาณคาเชาบาน 
นางสาวคัมภีรพรรณ  ไชยธรรม กรรมการ 

มีหนาท่ี 1. รับหลักฐานการขอเบิกเงิน - เงินงบประมาณคาเชาบาน 
2. รับเงิน-ออกใบเสร็จรับเงิน 
3. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3.2.4.3 คณะกรรมการงานรับเงิน–ใชจายเงินทุกประเภท 
1. นางกัญญา  เก้ือกูล ประธานกรรมการ 
2. นางสมถวิล  ภูแกว รองประธานกรรมการ 
3. นางสาววราภรณ  หลาหาร กรรมการ 
4. นางสาวชนิดาภา  โสหา กรรมการ 
5. นางทักษอร  อาษาพันธ กรรมการ 
6. นางสาวชมพู  คำเก้ียง กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. การรับเงิน - ใชจายเงินทุกประเภทใหเปนไปตามระเบียบครบทุกข้ันตอน 
2. จัดสงรายงานการรับจายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณตามระเบียบ

ถูกตองตามกำหนดเวลา 
3. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 
 

/3.2.5 งานบริหาร… 



 คูมือการปฏิบตัิงานขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนขอนแกนวิทยายน ปการศึกษา 2565 

 

  

9 

3.2.5 งานบริหารสินทรัพย 
นางกาญจนา  กันติวงศ ท่ีปรึกษา 
1. นางสุดาพร  พาระพัฒน ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอาริศรา  อรรคษร รองประธานกรรมการ 
3. นางสาววราภรณ  ชัยวิเชียร กรรมการ 
4. นายปฏิญญา  มุงหมาย กรรมการ 
5. นางสาวชัญญญาณ  เสนาดี กรรมการ 
6. นางสาวนันณภัทสรณ  วงศศรีงาม กรรมการ 
7. นางปาริญญา  กุลหนองแดง กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. จัดทำทะเบียนอาคารสถานท่ีวัสดุครุภัณฑใหถูกตองและเปนปจจุบัน 
2. จัดซื้อ/จัดจาง/จัดหา/จัดทำวัสดุและครุภัณฑใหเปนไปตามระเบียบถูกตอง 

ทุกข้ันตอนรวดเร็วทันเวลาไดวัสดุท่ีมีคุณภาพและประหยัด 
3. ดำเนินการ ใหยืม พัสดุ ถูกตอง ตามระเบียบและรวดเร็วทันเหตุการณ 
4. ควบคุมดูแลบำรุงรักษา/ปรับซอมพัสดุเปนประจำและตอเนื่อง 
5. รวบรวมสถิติการปรับซอมและบำรุงรักษาพัสดุ เพื่อเปนขอมูลในการขอตั้ง

งบประมาณ 
6. ดำเน ินการตรวจสอบพัสด ุประจำปใหเป นไปตามระเบ ียบและรายงาน 

ทันกำหนดเวลา 
7. ดำเนินการจำหนายพัสดุที ่ชำรุดเสียหายใหเปนไปตามระเบียบและถูกตอง 

ทุกข้ันตอน 
8. รายงานการจำหนายพัสดุตามระเบียบ 
9. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3.2.5.1 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 
1. นางสุดาพร  พาระพัฒน ประธานกรรมการ 
2. นายปรีชา  สอนศรี กรรมการ 
3. นายวิทยา  จอมทอง กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. กำหนดราคากลางในการกอสรางและปรับปรุงซอมแซมใหเปนไปตามระเบียบพัสดุ 
2. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3.2.5.2 คณะกรรมการงานการจัดซ้ือ/จัดจาง 
1. นางสาวอาริศรา  อรรคษร ประธานกรรมการ 
2. นางปาริญญา  กุลหนองแดง กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. การจัดซ้ือ/จัดจาง 
2. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

/3.3 ฝายวางแผน... 
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3.3 ฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
นายยศวัฒน  พาผล หัวหนาฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

มีหนาท่ี 1. ปฏิบัติหนาที่ดูแลชวยเหลือแกไขปญหาพัฒนางานนิเทศกำกับ ติดตาม งานท่ี
รองผูอำนวยการกลุมแผนงานและงบประมาณมอบหมายตามโครงสรางการบริหารงาน 

2. ปฏิบัติหนาท่ีชวยรองผูอำนวยการกลุมแผนงานและงบประมาณวางแผนประเมิน
สรปุรายงานผลการดำเนินงานประจำปการศึกษา 

3. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3.3.1 งานสำนักงานฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
1. นางสาวกานตวดี  กมล ประธานกรรมการ 
2. นายสุทธิพจน  พิมพนารากร รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวรสิกกานต  รัตตศิริ กรรมการ 
4. นายฐานพัฒน  พรมทา กรรมการ 
5. นางทัศนีย  แสงศรีเรือง กรรมการ 
6. นางศิริเพ็ญ  ศรีตระกูล กรรมการและเลขานุการ 
7. นางสาวนิลาวัลย  นอยชมภ ู กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. จัดระบบงานสารบรรณเก่ียวกับงานวางแผนและงานประกันคุณภาพการศึกษา 
2. จัดซ้ือ/จัดจางเก่ียวกับงานวางแผนและงานประกันคุณภาพการศึกษา 
3. จัดระบบพัสดุครุภัณฑและการเงินของงานแผนงานและงานประกันคุณภาพการศึกษา 
4. ประสานงานกับฝายตาง ๆ ที่เกี ่ยวของเกี่ยวกับฝายวางแผนและประกันคุณภาพ

การศึกษา 
5. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3.3.2 งานประกันคุณภาพการศึกษา 
1. นายยศวัฒน  พาผล ประธานกรรมการ 
2. นายฐานพัฒน  พรมทา รองประธานกรรมการ 
3. นายนิวัติ  ตอนี กรรมการ 
4. นายชัชวาล  นามปรีดา กรรมการ 
5. นางดวงรัตน  ดียา กรรมการ 
6. นายไกรสร  รัตนวงศ กรรมการ 
7. นางปรีดา  ตวนชัยภูมิ กรรมการ 
8. นางสาวพิชยา  พิทยาวัฒนาชัย กรรมการ 
9. นางเพชรัตน  จารุตัน กรรมการ 
10. นางสาวอาริศรา  อรรคษร กรรมการ 
11. นายวิริยะกุล  อุนออน กรรมการ 
12. นายสวัสดิ์  จันทรไตรรัตน กรรมการ 

/13. นายศราวุฒิ… 
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13. นายศราวุฒิ  ชวยเงิน กรรมการ 
14. นายนำพงศ  สุขสบาย กรรมการ 
15. นางทีนดา  หอมเนตร กรรมการ 
16. นางแกวทิพย  ภูงามเงิน กรรมการ 
17. นางขวัญพิศ  ทองคำวงศ กรรมการ 
18. นางเพลินจิต  หิรัญคำ กรรมการ 
19. นางสาวกุลภัสสร  ศิริพรรณ กรรมการ 
20. นายเธียรวิชญ  ปรีประดิษฐ กรรมการ 
21. นางสาวทิวาทิพย  ภูสะทด กรรมการ 
22. นางปทมา  กุลชาติ กรรมการ 
23. นางนงนุช  จันทรโสภณ กรรมการ 
24. นางชนกนาถ  วงศสุวรรณ กรรมการ 
25. นายกิตติพล  ตางจางราช กรรมการ 
26. นายกิตตินิพนธ  สิรินทรภูมิ กรรมการ 
27. นางรตันาพร  นอยลำ กรรมการ 
28. นายปรีชา  สอนศรี กรรมการ 
29. นางสาวสิรินาถ  จันทวงษ กรรมการ 
30. นางสาวนิลาวัลย  นอยชมภู กรรการและเลขานุการ 
31. นางสาวนุสรา  ตันติยาสวัสดิกุล กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. หนาท่ีประธานกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา 
1.1 จัดทำมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยประสานขอมูลดาน

ตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
1.2 รวมวางแผนเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพื่อใหบรรลุ

นโยบายและวสิัยทัศนของโรงเรียน 
1.3 จัดทำคูมือการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือเปน

เครื่องมือขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
1.4 ดำเนินการประเมินผลและรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที ่เกี ่ยวของกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 
1.5 พัฒนาระบบการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตาม

ระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
1.6 รับผิดชอบในการดูแลควบคุมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

งานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษางานการประเมินคุณภาพการศึกษา 
1.7 รับผิดชอบในการประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน

และภายนอกโรงเรียนตามกรอบภาระหนาท่ี 
1.8 จัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเปนประจำทุกป 
1.9 จัดทำระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

/1.10 รวบรวมขอมูล… 
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1.10 รวบรวมขอมูลผลการดำเนินงานของโรงเรียนในดานตาง ๆ ในรอบป
การศึกษาเพ่ือวิเคราะห 

1.11 สังเคราะหและจัดทำสารสนเทศสงใหงานรายงานประจำป 
2. หนาท่ีกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา(กลุมงาน/กลุมสาระการเรียนรู) 

2.1 ใหความรวมมือในการจัดทำมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
โดยประสานขอมูลดานตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 

2.2 ใหความรวมมือในการวางแผนเพื ่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเพ่ือใหบรรลุนโยบายและวิสัยทัศนของโรงเรียน 

2.3 ใหความรวมมือในการจัดทำคู ม ือการดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนเพ่ือเปนเครื่องมือขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

2.4 ใหความรวมมือในการประเมินผลและรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 

2.5 ใหความรวมมือในการพัฒนาระบบการดำเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาใหเปนไปตามระบบหลักเกณฑและวิธ ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

2.6 ใหความรวมมือในการรับผิดชอบในการดูแลควบคุมการดำเนินงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษางานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษางานการประเมินคุณภาพการศึกษา 

2.7 ใหความรวมมือในการรับผิดชอบในการประสานงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนตามกรอบภาระหนาท่ี 

2.8 ใหความรวมมือในการจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนเปนประจำทุกป 

2.9 ใหความรวมมือในการจัดทำระบบขอมูลสารสนเทศเพื ่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรยีน 

2.10 ใหความรวมมือในการจัดทำระบบขอมูลสารสนเทศเพื ่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรยีน 

2.11 ใหความรวมมือในการรวบรวมขอมูลผลการดำเนินงานของโรงเรียน 
ในดานตาง ๆ ในรอบปการศึกษาเพ่ือวิเคราะหสังเคราะหและจัดทำสารสนเทศในการจัดทำรายงานประจำป 

2.12 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

/3.3.2.1 งานเว็บไซต… 
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3.3.2.1 งานเว็บไซตงานประกันคุณภาพการศึกษาและ SAR Online 
1. นางสาวนราภรณ  หนองหลวง ประธานกรรมการ 
2. นายฐานพัฒน  พรมทา รองประธานกรรมการ 
3. นางศิริเพ็ญ  ศรีตระกูล กรรมการ 
4. นางสาวรสิกกานต  รัตตศิริ กรรมการ 
5. นางสาวกานตวดี  กมล กรรมการ 
6. นางสาวนุสรา  ตันติยาสวัสดิกุล กรรมการ 
7. นายวีระชน  แสงศรีเรือง กรรมการ 
8. นางสาวนิลาวัลย  นอยชมภู กรรมการ 
9. นายนาคิน  สัจจะเขต กรรมการ 
10. นายรติ  จอกสำนัก กรรมการ 
11. นายวิริยะกุล  อุนออน กรรมการและเลขานุการ 
12. นางทัศนีย  แสงศรีเรือง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. จัดทำเว็บไซตฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษาใหมีสารสนเทศ
ครบถวนตามภาระงานในฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

2. พัฒนาระบบ SAR Onlineในรูปฐานขอมูลใหสมบูรณพรอมแกการใชงานอยาง 
มีประสิทธิภาพ 

3. จัดทำรูปแบบการนำเสนอผลการกรอกขอมูล SAR Online 
4. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเว็บไซตและ

ฐานขอมูลOnline ของฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
5. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3.3.3 งานวางแผนพัฒนาโรงเรียน 
1. นายยศวัฒน  พาผล ประธานกรรมการ 
2. นางศิริเพ็ญ  ศรีตระกูล รองประธานกรรมการ 
3. นางสาววรรณภา  อริยา กรรมการ 
4. นายประสาท  โนพันธุ กรรมการ 
5. นางพาสุข  เลิศพรประสพโชค กรรมการ 
6. นายกิตติพงษ  สะทานบัว กรรมการ 
7. นายนิวัติ  ตอนี กรรมการ 
8. นางสาวกุลภัสสร  ศิริพรรณ กรรมการ 
9. นางเกษศิรินทร  อารยาวิชานนท กรรมการ 
10. นางศิริพร  กาทอง กรรมการ 
11. นายวีระชน  แสงศรีเรือง กรรมการ 
12. นางสาวนราภรณ  หนองหลวง กรรมการ 

 
/13. นางชนกนาถ… 
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13. นางชนกนาถ  วงศสุวรรณ กรรมการ 
14. นางเพชรัตน  จารุตัน กรรมการ 
15. นายไกรสร  รัตนวงศ กรรมการ 
16. นางปรีดา  ตวนชัยภูมิ กรรมการ 
17. นางสาวอนงค  บุญเลิศ กรรมการ 
18. นางสาวสิรินาถ  จันทวงษ กรรมการ 
19. นางเพ็ญศิลป  แสนใจวุฒิ กรรมการ 
20. นางอุมาพร  สุขสอาด กรรมการ 
21. นางรัขนีวัลย  พรหมแสง กรรมการ 
22. นางกัญญา  เก้ือกูล กรรมการ 
23. นางสาวกุลธิดา  ทีนอย กรรมการ 
24. นายประกาศิษย  แทบมะลัย กรรมการ 
25. นางสาวนิชดา  บุญชิด กรรมการ 
26. นางสาวทิวาทิพย  ภูสะทด กรรมการ 
27. นางทีนดา  หอมเนตร กรรมการ 
28. นายปฐมพงศ  คำจันทรดี กรรมการ 
29. นางสาวสุจันทรา  ธนสีรังกูล กรรมการ 
30. นางสาวยุพารัตน  ใจตรง กรรมการ 
31. นายชัชวาล  นามปรีดา กรรมการ 
32. นายทินกร  อนุพันธ กรรมการ 
33. นางสาวพิชยา  พิทยาวัฒนชัย กรรมการ 
34. นายฐานพัฒน  พรมทา กรรมการ 
35. นายศราวุธ  ชวยเงิน กรรมการ 
36. นางสาวกานตวดี  กมล กรรมการ 
37. นางนงคราญ  บุญอนันต กรรมการ 
38. นางสุดาพร  พาระพัฒน กรรมการ 
39. นางรัตนาพร  นอยลำ กรรมการ 
40. นายปรีชา  สอนศรี กรรมการ 
41. นางขวัญพิศ  ทองคำวงศ กรรมการ 
42. นางสาววิรยา  คำหนูไทย กรรมการ 
43. นางนิสานันท  ชามะรัตน กรรมการ 
44. นางพวงผกา  ศรีโบราณ กรรมการ 
45. นางสาวณัฏฐณิชา  วรรณทิพย กรรมการ 
46. นางสาวเดือนเพ็ญ  ธรรมพิทักษ กรรมการ 
47. นางสาวรสิกกานต  รัตตศิริ กรรมการ 
48. นางสาวชลันดา  วงษภูธร กรรมการ 

/49. นางบังอร... 
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49. นางบังอร  ใตชัยภูมิ กรรมการ 
50. นางพชรภรณ  เสนาสิงห กรรมการ 
51. นายสุจินต  หอมสิน กรรมการ 
52. นางขนิษฐา  หอมสิน กรรมการ 
53. นางสุกัลยา  วิทยตะ กรรมการ 
54. นางสาวนุสรา  ตันติยาสวัสดิกุล กรรมการและเลขานุการ 
55. นางทัศนีย  แสงศรีเรือง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
56. นางสาวนิลาวัลย  นอยชมภู กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. ประสานงานกับฝายตาง ๆ ในการวิเคราะห SWOT และจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาแผนกลยุทธของโรงเรียน 

2. ดำเนินการประสานงานกับฝายตาง ๆ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป 
3. จัดทำระบบสารสนเทศเพ่ือใชในการวางแผนงานของโรงเรียน 
4. รวมกับฝายตาง ๆ ในการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผน

กลยุทธของโรงเรียน 
5. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานทุกปการศึกษา 
6. งานวางแผนพัฒนาโรงเรียน (กลุมงาน/กลุมสาระการเรียนรู) มีหนาท่ี 

6.1 ใหความรวมมือและประสานขอมูลในการวิเคราะห SWOT และจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนกลยุทธของโรงเรียน 

6.2 ใหความรวมมือและประสานขอมูลในการดำเนินการประสานงานกับฝาย
ตาง ๆในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป 

6.3 ใหความรวมมือและประสานขอมูลในการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อใช
ในการวางแผนงานของโรงเรียน 

6.4 ใหความรวมมือและประสานขอมูลในการประเมินผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธของโรงเรียน 

6.5 ใหความรวมมือและประสานขอมูลในการจัดทำรายงานสรุปผลการ
ดำเนินงานตามแผนงานทุกปการศึกษา 

6.6 ใหความรวมมือและประสานขอมูลในการปฏิบัติหนาที่อื ่น ๆ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

7. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

/3.3.4 งานพัฒนา... 
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3.3.4 งานพัฒนาและบริการระบบขอมูลสารสนเทศ 
1. นางสาวสิรินาถ  จันทวงษ ประธานกรรมการ 
2. นายณัชทัต  ลิมปเศวต รองประธานกรรมการ 
3. นายสวัสดิ์  จันทรไตรรัตน กรรมการ 
4. นางสาววิรยา  คำหนูไทย กรรมการ 
5. นายวีระชน  แสงศรีเรือง กรรมการ 
6. นางสาวสุบรรณ  ชัยคำดี กรรมการ 
7. นางทิพวรรณ  บปุผาพรหม กรรมการ 
8. นางสาวจันทิมาพร  ชีวะสวัสดิ์ กรรมการ 
9. นางสาวกุลธิดา  ทีนอย กรรมการ 
10. นางสาวกัลยรัตน  หนันทุม กรรมการ 
11. นายพีรรัตน  พรสุรัตน กรรมการ 
12. นางสาวหทัยชนก  ธรรมศรี กรรมการ 
13. นางสาวคัมภีรพรรณ  ไชยธรรม กรรมการ 
14. นางอัจฉริยา  พหลทัพ กรรมการ 
15. นางสาวกฤติมา  กึกกอง กรรมการ 
16. นายอรรถกร  เกษรแกว กรรมการ 
17. นางอุมาพร  สุขสอาด กรรมการ 
18. นางภัสราภรณ  พินิจ กรรมการ 
19. นางสาวพัชราภรณ  ผาหัวดง กรรมการ 
20. นางสาวนราภรณ  หนองหลวง กรรมการและเลขานุการ 
21. นางสาวอาทิตยา  มวลเมืองสอง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
22. นางสาวณัฏฐณิชา  วรรณทิพย กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. จัดวางระบบสารสนเทศของโรงเรียนดานตาง ๆ โดยประสานงานกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของในโรงเรียน 

2. จัดทำเอกสารสารสนเทศของโรงเรียน เพ่ือเผยแพรทุกปการศึกษา 
3. จัดทำระบบเผยแพรสารสนเทศผานระบบอินเทอรเน็ตเพื่อประโยชนในการ

ประชาสัมพันธและการประสานงานดานตาง ๆ ของโรงเรียน 
4. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 

/3.3.5 งานบริหาร… 
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3.3.5 งานบริหารจัดการโรงเรียนดวยระบบคุณภาพ OBECQA 
1. นายสวัสดิ์  จันทรไตรรัตน ประธานกรรมการ 
2. นายยศวัฒน  พาผล รองประธานกรรมการ 
3. นางพาสุข  เลิศพรประสพโชค กรรมการ 
4. นางสาวกุลภัสสร  ศิริพรรณ กรรมการ 
5. นายนิวัติ  ตอนี กรรมการ 
6. นางเกษศิรินทร  อารยาวิชานนท กรรมการ 
7. นายอรรถกร  เกษรแกว กรรมการ 
8. นายกิตติพงษ  สะทานบัว กรรมการ 
9. นายกลาณรงค  มวงภูเขียว กรรมการ 
10. นางอัจฉริยา  พหลทัพ กรรมการ 
11. นายวีระชน  แสงศรีเรือง กรรมการ 
12. นางสุทธาภรณ  พราววิเชียร กรรมการ 
13. นางสิริพร  ระวีกุล กรรมการ 
14. นายประกาศิษย  แทบมะลัย กรรมการ 
15. นายพีรรัตน  พรสุรัตน กรรมการ 
16. นาวสาวรสิกกานต  รัตตศิริ กรรมการ 
17. นายฐานพัฒน  พรมทา กรรมการและเลขานุการ 
18. นางสาวกานตวดี  กมล กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
19. นางสาวนิลาวัลย  นอยชมภู กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. วางแผนกำหนดรูปแบบแผนผังขั้นตอนการนำเสนอขอมูลการดำเนินการและ
ผลงานของโรงเรียนท่ีเกิดข้ึนกับผูมีสวนไดสวนเสียของโรงเรียน 

2. นำเสนอโครงรางขององคกรมีหนาที่เตรียมการและนำเสนอโครงรางองคกรใน
รูปแบบของเอกสารหลักฐานและสื่อวีดีทัศนดานตาง ๆ 

3. ดำเนินการนำเสนอรายงานกระบวนการบริหารจัดการตามเกณฑรางวัลคุณภาพ
แหงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานหมวด 1 - 7 

4. เตรียมเอกสารหลักฐานรองรอยการปฏิบัติงานนำเสนอวิธีการปฏิบัติในแตละ
หมวดเพื่อรองรับการตรวจเยี่ยมและประเมินตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน OBECQA 

5. เตรียมการนำเสนอผลงานนักเรียนท่ีประสบความสำเร็จในลักษณะกิจกรรมและ
ผลผลิตจากการดำเนินงานในรูปแบบกลุมสาระการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

6. เก็บรวบรวมขอมูลและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประเด็นปญหาหรือความตองการของ
สถานศึกษา 

7. นำเสนอรายงานผลการศึกษาเรื ่องตาง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการ
บริหารจัดการของฝายบรหิารโรงเรียน 

/8. ศึกษา… 
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8. ศึกษาปญหาเร งดวนและปญหาเช ิงนโยบายที ่โรงเร ียนตองดำเนินการ 
เพ่ือหาทางแกปญหา 

9. สรางเครื่องมือการวัดและประเมินผลประสิทธิภาพขององคกร 
10. ดำเนินการวัดและประเมินผลประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของฝายตาง ๆ 
11. สรุปผลการวัดฯและเสนอรายงานตอโรงเรียน 
12. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3.3.6 งานวิจัยสถาบัน 
1. นางสาวรสิกกานต  รัตตศิริ ประธานกรรมการ 
2. นายนาคิน  สัจจะเขต รองประธานกรรมการ 
3. นางศรีเพ็ญ  ศรีตระกูล กรรมการ 
4. นางทัศนีย  แสงศรีเรือง กรรมการ 
5. นางนุสรา  ตันติยาสวัสดิกุล กรรมการ 
6. นางสาวนิลาวัลย  นอยชมภู กรรมการ 
7. นายฐานพัฒน  พรมทา กรรมการ 
8. นางสาวกานตวดี  กมล กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. เก็บรวบรวมขอมูลและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประเด็นปญหาหรือความตองการของ
สถานศึกษา 

2. นำเสนอรายงานผลการศึกษาเรื ่องตาง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการ
บริหารจัดการของฝายบรหิารโรงเรียน 

3. ศึกษาปญหาเรงดวนและปญหาเชิงนโยบายท่ีโรงเรียนตองดำเนินการเพ่ือหาทาง
แกปญหา 

4. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3.3.7 งานคำนวณตนทุนผลผลิต 
1. นางเพ็ญศิลป  แสนใจวุฒิ ประธานกรรมการ 
2. นางสาววิรยา  คำหนูไทย รองประธานกรรมการ 
3. นางนิศารัตน  เหลาคำ กรรมการ 
4. นางนิสานันท  ชามะรัตน กรรมการ 
5. นางสาวหทัยชนก  ธรรมศรี กรรมการ 
6. นางทีนดา  หอมเนตร กรรมการ 
7. นางสาวญาตา  กรุณากร กรรมการ 
8. นางณัฏฐิญา  คุมตะบุตร กรรมการ 
9. นางพวงผกา  ศรีโบราณ กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. ประสานงานรวบรวมขอมูลจากกลุมงานและกลุมสาระการเรียนรูจากการใช 
เงินงบประมาณตามโครงการตาง ๆ และกิจกรรมท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำป 

/2. จัดทำรายงาน… 
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2. จัดทำรายงานผลการคำนวณตนทุนผลผลิตตนทุนกิจกรรมและตนทุนหนวยงาน 
3. รายงานผลเพื ่อนำผลการคำนวณตนทุนไปบริหารประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการการตั้งและจัดงบประมาณของโรงเรียนขอนแกนวิทยายน 

3.3.8 งานวางแผนงานงบประมาณแผนดิน 
1. นางณัฐฎกันย  พิมพนารากร ประธานกรรมการ 
2. นางนงคราญ  บุญอนันต รองประธานกรรมการ 
3. นางสุดาพร  พาระพัฒน กรรมการ 
4. นางเพ็ญศิลป  แสนใจวุฒิ กรรมการ 
5. นายยศวัฒน  พาผล กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. วางแผนงานงบประมาณแผนดินประจำปตามนโยบายท่ีหนวยงานบังคับบัญชากำหนด 
2. เสนอโครงการเพ่ือของบประมาณแผนดินสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน 
3. ประเมินผลและติดตามผลการดำเนินงานที ่เป นโครงการที ่ได ร ับจัดสรร

งบประมาณแผนดินมาดำเนินงานในโรงเรียน 
4. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3.3.9 งานรายงานประจำป 
1. นายฐานพัฒน  พรมทา ประธานกรรมการ 
2. นางศิริเพ็ญ  ศรีตระกูล รองประธานกรรมการ 
3. นายนาคิน  สัจจะเขตต กรรมการ 
4. นางทัศนีย  แสงศรีเรือง กรรมการและเลขานุการ 
5. นางสาวนิลาวัลย  นอยชมภู กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. ดำเนินการจัดทำและจัดพิมพรูปเลมรายงานประจำป 
2. เผยแพรรายงานประจำปไปยังผูมีสวนไดสวนเสียเปนประจำทุกป 
3. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4. กลุม... 
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4. กลุมวิชาการ 
นายอดุลยเดช  ฐานะ รองผูอำนวยการกลุมวิชาการ 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอำนวยการโรงเรียนขอนแกนวิทยายน โดยปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

จากผูอำนวยการโรงเรียนขอนแกนวิทยายน ในการบริหารกิจการของโรงเรียนการวางแผนการปฏิบัติงาน 
การควบคุมกำกับ ดูแล เก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ และงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1. บริหารกิจการของสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบขอบังคับนโยบายและ

วัตถุประสงคของสถานศึกษา 
2. วางแผนพัฒนาการศึกษาประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษา 
3. จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการกระบวนการเรียนรู การพัฒนา 

สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล 
4. สงเสริมและจัดการศึกษาใหกับผูเรียนทุกกลุมเปาหมายทั้งในระบบนอกระบบและ

ตามอัธยาศัย 
5. ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีผูอำนวยการโรงเรียนมอบหมายในการบริหารกลุมวิชาการ 
6. ปฏิบัติหนาท่ีประธานคณะกรรมการบริหารกลุมวิชาการ 
7. กำกับ ดูแล ดำเนินการจัดทำแผนงานโครงการปฏิทินการปฏิบัติงานของกลุมวิชาการ

และดำเนินงาน 
8. กำกับ ดูแล และพัฒนาระบบการดำเนินงานกลุ มวิชาการตามโครงสรางการ

บริหารงานใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 
9. กำกับ ดูแล บริหารจัดการงานสารบรรณงานพัสดุของกลุมวิชาการ 
10. สงเสริมพัฒนากำกับ ดูแล ดำเนินการของงานบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
11. สงเสริมพัฒนากำกับ ดูแล การดำเนินการของงานพัฒนาครูและกระบวนการเรียนรู 
12. สงเสริมพัฒนากำกับ ดูแล การดำเนินการของงานนิเทศการศึกษา 

13. สงเสริมพัฒนากำกับ ดูแล การดำเนินการของงานทะเบียนนักเรียนงานวัดผล

ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

14. สงเสริมพัฒนากำกับ ดูแล การดำเนินการของงานแหลงเรียนรูงานเครือขายการเรียนรู 

15. สงเสริมพัฒนากำกับ ดูแล การดำเนินการของงานกลุมสาระการเรียนรูงานกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน/กิจกรรมแนะแนว (งานกิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน) 

16. สงเสริมพัฒนากำกับ ดูแล การดำเนินการของงานการจัดการเรียนการสอนตาม

โครงการพิเศษ 

17. ประเมินผลสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอตอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

18. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามขอบขายและภารกิจตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

/4.1 คณะกรรมการ… 
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4.1 คณะกรรมการบริหารกลุมวิชาการ 

1. นายอดุลยเดช  ฐานะ ประธานกรรมการ 

2. นายบัญชา  วิพัฒวิบูลกิจ รองประธานกรรมการ 

3. นางอักษรศรี  ชาติศรี กรรมการ 

4. นางลักษณาวดี  ศรีสุข กรรมการ 

5. นายรัฐศักดิ์  แกวหานาม กรรมการ 

6. นางกฤษณา  กานตรังสรรค กรรมการ 

7. นางวีรวรรณ  จันทรเทพ กรรมการ 

8. นายเฉลิมชัย  พันธุรักษ กรรมการ 

9. นายวิทยา  จอมทอง กรรมการ 

10. นายศุภชัย  กองเกิด กรรมการ 

11. นางณัฏฐิญา  คุมตะบุตร กรรมการ 

12. นางสาววรรณภา  อริยา กรรมการ 

13. นายประสาท  โนพันธุ กรรมการ 

14. นางศิริพร  กาทอง กรรมการ 

15. นางเกษศิรินทร  อารยาวิชานนท กรรมการ 

16. นายกิตติพล  ตางจงราช กรรมการ 

17. นายนิวัติ  ตอนี กรรมการและเลขานุการ 

18. นางสาวกุลภัสสร  ศิริพรรณ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

19. นายชัชวาล  นามปรีดา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรสถานศึกษาระเบียบสถานศึกษาวาดวยการวัดและ

ประเมินผลการเรียนแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล การพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาที่เกี ่ยวของกับงานในกลุมวิชาการและแนวปฏิบัติการดำเนินงานของกลุมวิชาการเสนอตอคณะ

กรรมการบรหิารโรงเรียน 

2. พิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการการจัดกิจกรรมของกลุมวิชาการเสนอตอ

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

3. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานของกลุมวิชาการเสนอตอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

4. กำหนดแนวทางการแกปญหาที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของกลุมวิชาการ

เสนอตอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

5. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

/4.2 หัวหนา... 
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4.2 หัวหนากลุมวิชาการ 

นายนิวัติ  ตอนี หัวหนากลุมวิชาการ 

มีหนาท่ี 1. จัดทำแผนพัฒนางาน/โครงการแผนปฏิบัติราชการและปฏิทินงานเสนอรอง

ผูอำนวยการกลุมแผนงานและงบประมาณเพ่ือจัดสรรงบประมาณ 

2. ปฏิบัติหนาที่ดูแลชวยเหลือแกไขปญหาพัฒนางานนิเทศติดตาม กำกับ งานท่ี

ผูชวยผูอำนวยการงานวางแผนมอบหมายตามโครงสรางการบริหารงาน 

3. ปฏิบัติหนาที่ผู ชวยผูอำนวยการกลุมวิชาการในกรณีที่ผู ชวยผูอำนวยการไม

สามารถปฏิบัติหนาท่ีได 

4. ปฏิบัติหนาที่ชวยผูชวยผูอำนวยการวางแผนประเมินสรุปและรายงานผลการ

ดำเนินงานประจำปการศึกษา 

5. ประสานงานดานขอมูลและรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ในโรงเรียนเพื่อใหเกิด

ความเขาใจและรวมมืออันดีตอกันในการดำเนินงานตามแผน 

6. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4.2.1 งานสำนักงานกลุมวิชาการ 

1. นายศิริกุล  ทาแดง ประธานกรรมการ 

2. นางสาวกุลภัสสร  ศิริพรรณ รองประธานกรรมการ 

3. นายนรินทร  รัตนทา กรรมการ 

4. นางนิตยา  ขันทะวงษ กรรมการ 

5. นางสาวนราภรณ  หนองหลวง กรรมการ 

6. นางประภารัตน  เนื่องแกว อารีลน กรรมการ 

7. นางสาวนันทภัค  แซโคว กรรมการ 

8. นางสาวแพรวสุภา  เหลาศิริ กรรมการ 

9. นายเชาววัฒน  ทองโคตร กรรมการ 

10. นายชัชวาล  นามปรีดา กรรมการและเลขานุการ 

11. นางสิริรัตน  ประยูรคำ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

12. นางบุษกล  แกวบัวดี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

13. นางสาวจุฬารัตน  ดวงคำนอย กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

14. นายวิทยา  ผาหัวดง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. ประธานกรรมการ ปฏิบัตหินาท่ีเปนหัวหนางานสำนักงานกลุมวิชาการ 

2. กรรมการลำดับท่ี 3 ปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการงานวิจัยและพัฒนา 

3. กรรมการลำดับท่ี 4 ปฏิบัติหนาท่ีเปนหัวหนางานสารสนเทศวิชาการ 

4. กรรมการลำดับท่ี 5 ปฏิบัติหนาท่ีเปนหัวหนางานสารสนเทศและคอมพิวเตอร 

/5. กรรมการ... 
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5. กรรมการลำดับท่ี 6 ปฏิบัติหนาท่ีเปนเจาหนาท่ีงานติดตามการเรียนการ 

6. กรรมการลำดับท่ี 7 ปฏิบัติหนาที่เปนเจาหนาที่งานติดตามการเรียนการสอน/

งานบริการท่ัวไป 

7. กรรมการลำดับท่ี 8 และ 9 ปฏิบัติหนาท่ีเปนเจาหนาท่ีงานสารสนเทศวิชาการ 

8. กรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหนาที่เปนเจาหนาที่งานวิจัย-พัฒนา/งาน

บริการท่ัวไป 

9. กรรมการและผูชวยเลขานุการลำดับท่ี 11 ปฏิบัติหนาท่ีเปนเจาหนาท่ีงานสาร

บรรณกลุมวิชาการ/งานประชาสัมพันธ/งานบริการท่ัวไป 

10. กรรมการและผูชวยเลขานุการลำดับท่ี 12 เจาหนาที่งานขอมูลสารสนเทศ

วิชาการ-งานบริการท่ัวไป 

11. กรรมการและผูชวยเลขานุการลำดับท่ี 13 เจาหนาท่ีงานธุรการ/งานจัดซ้ือ/

จัดจาง/งานบริการท่ัวไป 

12. กรรมการและผูชวยเลขานุการลำดับท่ี 14 เจาหนาที่งานผลิตสื่อเพื่อการ

เรียนการสอน/งานบรกิารท่ัวไป 

13. ปฏิบัติหนาที่ชวยรองผูอำนวยการโรงเรียนกลุมวิชาการตลอดจนกำกับ ดูแล 

การดำเนินงานในกลุมวิชาการใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 

14. ปฏิบัติหนาที่เปนคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานกลุม

วิชาการ 

15. ประสานงานและใหความรวมมือกับกลุมงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของใหงานประสบ

ความสำเร็จตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 

16. สงเสริมพัฒนาการดำเนินงานในสำนักงานกลุมวิชาการใหเกิดผลสำเร็จและ 

มีประสิทธิภาพ 

17. จัดทำแผนงานโครงการปฏิทินปฏิบัติงานสำนักงานกลุมวิชาการเสนอตอคณะ

กรรมการบริหารวิชาการและเผยแพรใหทราบโดยท่ัวกัน 

18. ปฏิบัติหนาที่งานธุรการงานสารบรรณของกลุมวิชาการตลอดจนจัดระบบและ

ดำเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณใหสอดคลองกับระบบงานของโรงเรียน 

19. ดำเนินการเตรียมการประชุมบันทึกการประชุมของกลุมวิชาการตลอดจน

จัดทำรายงาน 

20. สรุปผลการประชุมเสนอตอคณะกรรมการบริหารวิชาการและคณะกรรมการ

บริหารโรงเรียน 

21. เก็บรวบรวมกฎระเบียบขอบังคับแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับกลุมวิชาการและ

เผยแพรใหทราบโดยท่ัวกัน 

22. ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุครุภัณฑการจัดซื้อจัดจางของกลุมวิชาการให

เปนไปตามระเบียบของราชการ 

/23. บริการ… 
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23. บริการจัดทำเอกสารการจัดการเรียนรู การวัดผลประเมินผลและเอกสาร 

อ่ืน ๆ ของโรงเรียน 

24. รวบรวมจัดเก็บขอมูลนำเสนอรายงานผลการเขาร วมกิจกรรมวิชาการ 

การแขงขันทางวิชาการของครูและนักเรียน 

25. กำกับ ดูแล ควบคุมการใชงบประมาณของกลุมวิชาการใหเปนไปตามระเบียบ

ราชการ 

26. บันทึกขอมูลจัดทำสารสนเทศของกลุมวิชาการ 

27. ประเมินผลสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอตอคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียน 

29. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4.2.2 งานดนตรีและโยธวาทิต 

นายมวลชน  เทศแกว ท่ีปรึกษา 

1. นางณัฏฐิญา  คุมตะบุตร ประธานกรรมการ 

2. นายจิตริน  เทศแกว กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. จัดทำแผนงานโครงการการดำเนินงานของงานดนตรีและโยธวาทิต 

2. จัดซื้อวัสดุครุภัณฑที่เกี่ยวของกับงานดนตรีและโยธวาทิตตลอดจน บำรุง ดูแล

รักษา วัสดุครุภัณฑ 

3. ใชวัสดุอุปกรณท่ีเก่ียวของกับงานดนตรีและโยธวาทิตในการจัดการเรียนการสอน 

4. รับสมัครนักเรียนเขารวมวงโยธวาทิตดำเนินการฝกซอมแกนักเรียน 

5. นำนักเรียนเขารวมกิจกรรมที่เกี ่ยวของกับงานดนตรีและโยธวาทิตเขารวม 

การแขงขัน 

6. ใหบริการงานดนตรีและโยธวาทิตแกโรงเรียนและชุมชน 

7. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4.2.3 งานบริการการศึกษา 

1. นายอดุลยเดช  ฐานะ ประธานกรรมการ 

2. นายวิทยา  ผาหัวดง กรรมการ 

3. นายศิริกุล  ทาแดง กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. ใหบริการทางการศึกษาแกบุคคลองคกรหรือหนวยงานภายนอกโรงเรียน 

2. ประสานงานกับครูนักเรียนเพื่อใหการชวยเหลือองคกรหรือหนวยงานภายนอก

โรงเรียน 

3. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

/4.2.4 งานกลุม... 
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4.2.4 งานกลุมสาระการเรียนรู 

4.2.4.1 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

1. นายรัฐศักดิ์  แกวหานาม หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

2. นางสาวกุลภัสสร  ศิริพรรณ รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

3. นางสุดาพร  พาระพัฒน รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

4. นางศิริลักษณ  แสงกระจาย รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

5. นายภาคิไนย  กะสินรัมย รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

4.2.4.2 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

1. นางลักษณาวดี  ศรีสุข หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

2. นางเกษศิรินทร  อารยาวิชานนท รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

3. นางธนิดา  ทาวนาง รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

4. นางณัฐชฎา  ชัชวาลย รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

5. นางพชรภรณ  เสนาสิงห รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

6. นายชุมพร  อินทรจักรพงษ รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

7. นางศิริเพ็ญ  ศรีตระกูล รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

8. นายพงศธร  ทิพรักษ รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

9. นายประกาศิษย  แทบมะลัย รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

4.2.4.3 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

1. นางกฤษณา  กานตรังสรรค หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

2. นางทิพวรรณ  ศรีตระกูล รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

3. นางจิราพร  ฉิมหลวง รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

4. นายสุจิน  นามสทอน รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

5. นางนิศารัตน  เหลาคำ รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

4.2.4.4 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

1. นางวีรวรรณ  จันทรเทพ หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

2. นายกิตติพล  ตางจงราช รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

3. นางเชาวนาท  กราพันธ รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

4. นายกิตตินิพนธ  สิรินทรภูมิ รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

5. นายศราวุฒิ  ชวยเงิน รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

 

 

/4.2.4.5 กลุมสาระ... 
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4.2.4.5 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

1. นายเฉลิมชัย  พันธุรักษ หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

2. นางพิชญสมร  อินทรจักรพงษ รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

3. นางศิริลักษณ  นิสสัยพันธุ รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

4.2.4.6 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

1. นายวิทยา  จอมทอง หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

2. นางอุมาพร  สุขสอาด รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

4.2.4.7 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

1. นางณัฏฐิญา  คุมตะบุตร หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

2. นางดวงรัตน  ดียา รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

4.2.4.8 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

1. นายศุภชัย  กองเกิด หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

2. นายจักรี  ปรินทอง รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

3. นางสาวกมลวรรณ  ซ่ือตรง รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

4.2.4.9 กิจกรรมแนะแนว 

1. นางสาววรรณภา  อริยา หัวหนากิจกรรมแนะแนว 

2. นางปรีดา  ตวนชัยภูมิ รองหัวหนากิจกรรมแนะแนว 

4.2.4.10 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

1. นายประสาท  โนพันธุ หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

2. นายธนะสิทธิ ์ วงษศรีธาต ุ รองหัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

มีหนาท่ี 1. จัดโครงสรางการบริหารกลุมสาระการเรียนรู 

2. บริหารกลุมสาระการเรียนรูใหเปนไปตามหลักสูตรของโรงเรียนสอดคลองกับ

นโยบายวิสัยทัศนพันธกิจและเปาหมายของโรงเรียนและของหลักสูตร 

3. ควบคุมกำกับ ดูแล การใชหลักสูตรของกลุมสาระการเรียนรูประเมินผลการใช

หลักสูตรอยางตอเนื่องรวมท้ังเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเม่ือพบขอบกพรองหรือจุดท่ีควรพัฒนา 

4. จัดทำเอกสารแผนงาน/โครงการตามกลุมแผนงานและงบประมาณของโรงเรียน

กำหนดและสอดคลองกับแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 

5. ควบคุมดูแลกำกับใหครูในกลุมสาระการเรียนรูทุกคนจัดทำหลักสูตรชั้นเรียน

แผนการจัดการเรียนรูและสอนตามแผนการจัดการเรียนรูการตรวจสมุด ปพ. 5 ขอสอบกลางภาคขอสอบ 

ปลายภาค การประเมินการอานคิดวิเคราะหและเขียนสมรรถนะของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

/6. กำกับ ติดตาม… 
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6. กำกับ ติดตาม ใหครูเขาสอนตามตารางสอนทุกชั่วโมงจัดสอนซอมเสริมสอน

ชดเชยและสอนแทนเม่ือครูในกลุมสาระฯลาหรือไปราชการ 

7. จัดใหมีการนิเทศงานวิชาการในกลุมสาระการเรียนรูประชุมครูในสังกัดอยาง

นอยเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือปรับปรุงแกปญหาและพัฒนาการเรียนการสอนการวิจัยในชั้นเรียน 

8. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและรวมกับงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจัดกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

9. ประสานงานระหว างกล ุ มสาระการเร ียนร ู และกิจกรรมพัฒนาผ ู  เร ียน 

ในการบูรณาการการเรียนการสอนระหวางกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

10. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของกลุมสาระการเรียนรู 

11. ประสานงานใหมีการจัดหาผลิตและใชสื ่อการเรียนการสอนปรับซอมสื่อ 

การเรียนการสอน 

12. จัดใหมีการพัฒนาครูด านวิชาการในรูปแบบตาง ๆ เพื ่อใหครูสามารถ 

จัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

13. สงเสริมใหม ีการจัดกิจกรรมทางวิชาการรูปแบบตาง ๆ เช นการแสดง

นิทรรศการ 

14. จัดระบบขอมูลสถิติเอกสารสารสนเทศของกลุมสาระการเรียนรู 

15. กำกับ ดูแล กิจกรรมชุมชนและโครงการพิเศษท่ีอยูในความรับผิดชอบของกลุม

สาระการเรยีนรู 

16. จัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานของกลุมสาระการเรียนรูเสนอตอโรงเรียน

เม่ือสิ้นภาคเรียน/ปการศึกษา 

17. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4.2.5 งานโครงการเรียนรวม 

1. นางสาวกฤติมา  กึกกอง ประธานกรรมการ 

2. นางสาวปุณณดา  จันสูง กรรมการ 

3. นายมนตรี  กุลหนองแดง กรรมการ 

4. นางปาริญญา  กุลหนองแดง กรรมการ 

5. นางสาวสกาว  สีนาง กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. ติดตอประสานงานกับโรงเรียนตนสังกัดของนักเรียนและกลุมสาระการเรียนรู

เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน 

2. ศึกษาวิเคราะหงานโครงการกิจกรรมวิชาการท่ีเก่ียวของ 

3. กำหนดวิธีการดำเนินงานโดยประสานงานกับทุกกลุ มงานสถาบันองคกรท่ี

เก่ียวของ 

/4. สงเสริม… 
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4. สงเสริมการดำเนินงานตามวิธีการท่ีกำหนด 

5. บันทึกขอมูลจัดทำสารสนเทศงานท่ีเก่ียวของกับโครงการ 

6. ดำเนินงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของตามขอบขายและภาระงานท่ีเก่ียวของ 

7. ติดตามแกไขปญหาอุปสรรคในการสงเสริมนักเรียนเรียนรวม 

8. สนับสนุนสงเสริมใหกลุมสาระการเรียนรูในการเตรียมการฝกฝนการสนับสนุน

งบประมาณและอ่ืน ๆ ท่ีจำเปนในการจัดการเรียนการสอน 

9. ติดตามผลการดำเนินงานจัดเก็บขอมูลเอกสารจัดทำสารสนเทศและรายงานผล

ตอกรรมการกลุมวิชาการและกรรมการบริหารโรงเรียน 

10. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4.2.6 งานคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 

1. นายอดุลยเดช  ฐานะ ประธานกรรมการ 

2. นายบัญชา  วิพัฒวิบูลกิจ รองประธานกรรมการ 

3. นางอักษรศรี  ชาติศรี กรรมการ 

4. นายรัฐศักดิ์  แกวหานาม กรรมการ 

5. นางลักษณาวดี  ศรีสุข กรรมการ 

6. นายเฉลิมชัย  พันธุรักษ กรรมการ 

7. นางวีรวรรณ  จนัทรเทพ กรรมการ 

8. นางกฤษณา  กานตรังสรรค กรรมการ 

9. นายวิทยา  จอมทอง กรรมการ 

10. นายศุภชัย  กองเกิด กรรมการ 

11. นางณัฏฐิญา  คุมตะบุตร กรรมการ 

12. นางสาววรรณภา  อริยา กรรมการ 

13. นายประสาท  โนพันธุ กรรมการ 

14. นางสาวกุลภัสสร  ศิริพรรณ กรรมการ 

15. นายนิวัติ  ตอนี กรรมการ 

16. นายยศวัฒน  พาผล กรรมการ 

17. นายสวัสดิ์  จันทรไตรรัตน กรรมการ 

18. นางสาวจิราภรณ  ลักขณานุกูล กรรมการ 

19. นางสิริพร  ระวีกุล กรรมการ 

20. นางสาวคัมภีรพรรณ  ไชยธรรม กรรมการ 

21. นางเกษศิรินทร  อารยาวิชานนท กรรมการและเลขานุการ 

22. นางสาวเพ็ญนิภา  ทองโคตร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

/มีหนาท่ี... 
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มีหนาท่ี 1. ศึกษาทำความเขาใจโครงการและสรางความตระหนักใหแกบุคลากรในโรงเรียน

และผูมีสวนเก่ียวของ 

2. จัดทำแผนกลยุทธเพ่ือพัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานสากลและเสนอแผนกลยุทธตอ

ประธานกรรมการบริหารโรงเร ียนพรอมทั ้งจัดทำพันธะสัญญา (กรอบ) ในการขับเคลื ่อนโรงเรียนสู

มาตรฐานสากล 

3. จัดทำสาระรายวิชาเพ่ิมเติมสูความเปนเลิศ 

4. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับการพัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานสากล

และเสนอหลักสูตรตอประธานกรรมการบริหารโรงเรียน 

5. จัดทำหองปฏิบัติการ Resource Center หองสมุดพรอมทั ้งจัดหาครุภัณฑ

อุปกรณสื่อปรับบรรยากาศสิ่งแวดลอมของโรงเรียนเพ่ือใหเอ้ือตอการพัฒนาการเรียนการสอนสูสากล 

6. นิเทศติดตามประเมินการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามขอบขายของ

โรงเรียนมาตรฐานสากล 

7. สำรวจขอมูลครูเพ่ือเตรียมการพัฒนา 

8. ดำเนินการบริหารดวยระบบคุณภาพจัดตั้งและดำเนินการเครือขายรวมพัฒนา 

9. วิจัยและพัฒนาหารูปแบบการจัดหลักสูตรและการสอนโดยการมีสวนรวม 

10. จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานและการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 

11. รายงานผลการประเมินโครงการ 

12. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4.2.6.1 งานโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

เปนภาษาอังกฤษ (English Program) 

4.2.6.1.1 คณะกรรมการบริหารโครงการหองเรียนพิเศษ 

English Program 

1. นายศักดาเดช  ทาซาย ประธานกรรมการ 

2. นายอดุลยเดช  ฐานะ รองประธานกรรมการ 

3. นางชุรีพร  นาเลาห รองประธานกรรมการ 

4. นางลักษณมณี  แสงสุพิน รองประธานกรรมการ 

5. นายธนัช  ฐากุลธเนศ รองประธานกรรมการ 

6. นายบัญชา  วิพัฒวิบูลกิจ กรรมการ 

7. นางเพลินจิต  หิรัญคำ กรรมการ 

8. นางนงคราญ  บุญอนันต กรรมการ 

9. นางอักษรศรี  ชาติศรี กรรมการและเลขานุการ 

10. นางขวัญพิศ  ทองคำวงศ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

/มีหนาท่ี... 
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มีหนาท่ี 1. กรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหนาที่เปนหัวหนาโครงการหองเรียนพิเศษ 

English Program และเปนที่ปรึกษาและใหขอมูลตอผูอำนวยการสถานศึกษาในสวนที่เกี่ยวของกับงานของ

โครงการหองเรียนพิเศษ English Program 

2. กรรมการและผูชวยเลขานุการ ปฏิบัติหนาที่เปนเลขานุการโครงการหองเรียน

พิเศษ English Program 

3. กรรมการลำดับท่ี 7 ปฏิบัติหนาที่เปนหัวหนางานปกครองโครงการหองเรียน

พิเศษ English Program 

4. กรรมการลำดับท่ี 8 ปฏิบัติหนาที่เปนหัวหนาการเงินโครงการหองเรียนพิเศษ 

English Program 

5. ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารงานโครงการหองเรียนพิเศษ 

English Program 

6. พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรสถานศึกษาระเบียบสถานศึกษาวาดวยการวัดและ

ประเมินผลการเรียนแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูการวัดและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาท่ีเก่ียวของกับงานในกลุมวิชาการและแนวปฏิบัติการดำเนินงานของโครงการหองเรียนพิเศษ English 

Program เสนอตอคณะกรรมการบริหารโรงเรยีน 

7. พิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการการจัดกิจกรรมของโครงการหองเรียน

พิเศษ English Program เสนอตอคณะกรรมการบรหิารโรงเรียน 

8. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานของโครงการหองเรียนพิเศษ English Program เสนอตอคณะ

กรรมการบริหารโรงเรียน 

9. กำหนดแนวทางการแกปญหาที ่เกี ่ยวของกับการปฏิบัติงานของโครงการ

หองเรียนพิเศษ English Program เสนอตอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

10. ปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการระเบียบปฏิบัติและแผนกลยุทธ

โรงเรียน 

11. รวมกำหนดทิศทางแนวปฏิบัติและจัดทำแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนวิเคราะห

สภาพปจจุบันและปญหาของโรงเรียนเพ่ือการพัฒนาโรงเรียน 

12. ประชุมวางแผนปฏิบัติงานกลุมอำนวยการกับคณะกรรมการใหเปนไปตาม

จุดมุงหมายปรัชญาระเบียบปฏิบัติวิสัยทัศนพันธกิจเปาประสงคและแผนพัฒนาโรงเรียน 

13. กำกับ ติดตาม ดูแล ใหมีการจัดทำโครงการแผนพัฒนางานงบประมาณระบบ

สารสนเทศและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานของโครงการหองเรียนพิเศษ English Program 

14. กำกับ ติดตาม ดูแล การปฏิบัติงานบุคลากรในกลุ ม/งานงานสำนักงาน

โครงการหองเรียนพิเศษ English Program 

15. วิเคราะหประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดโครงการหองเรียน

พิเศษ English Program 

/16. จัดทำรายงาน… 
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16. จัดทำรายงานและสรุปผลงานโครงการหองเรียนพิเศษ English Program 

ใหผูอำนวยการสถานศึกษารับทราบ 

17. วางแผนการพัฒนางานโครงการหองเรียนพิเศษ English Program ตามระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษาใหบรรลุตามเปาหมายความสำเร็จของโรงเรียน 

18. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื ่อใหทราบถึงผลที ่ได ร ับและนำไป

ดำเนินการปรับปรุงแกไขพัฒนาใหเหมาะสมตอไป 

19. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปเปนเอกสารอางอิงได 

20. กำกับ ดูแล การลงเวลามาปฏิบัติราชการของครูและบุคลากรโครงการ

หองเรียนพิเศษ English Program 

21. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามขอบขายและภารกิจตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

4.2.6.1.2 งานสำน ักงานโครงการห องเร ียนพ ิ เศษ EP 

(English Program Staff) 

1. นางอักษรศรี  ชาติศรี ประธานกรรมการ 

2. นายพูณลาภ  เพ็ชรรุง กรรมการ 

3. นางอังคณาง  สามหาดไทย กรรมการ 

4. นางเมธินี  คงเกียรติขจร กรรมการ 

5. นางสาวสุจันทรา  ธนสีลังกูร กรรมการ 

6. นางสาวพัชราภรณ  ผาหัวดง กรรมการ 

7. นางสาวยพุารัตน  ใจตรง กรรมการ 

8. นายสุรเชษฐ  เหลาอัน กรรมการ 

9. นายรุจิพล  ศรีตระกูล กรรมการ 

10. นายวิชัย  สามหาดไทย กรรมการ 

11. นางสาวนันณภัทสรณ  วงศศรีงาม กรรมการ 

12. นางสาวฐิติมา  ภูสอดส ี กรรมการ 

13. นางสิริรัตน  ประยูรคำ กรรมการ 

14. นางสาวจุฬารัตน  ดวงคำนอย กรรมการ 

15. นางสาวอภิชญา  สุพรรณนอก กรรมการ 

16. นางสาววราภรณ  ชัยวิเชียร กรรมการ 

17. นางสาวชัญญญาณ  เสนาด ี กรรมการ 

18. นางสาวเกศรินทร  บุญนำ กรรมการ 

19. นางสาวกมลวิการ  จันทะรักษ กรรมการ 

20. นางสาวรัตนากร  แนนอุดร กรรมการ 

 

/21. นายอภิวฒัน... 
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21. นายอภิวัฒน  เหงาเทศ กรรมการ 

22. นายไพทูลย  เพ็งแจม กรรมการ 

23. นางขวัญพิศ  ทองคำวงศ กรรมการและเลขานุการ 

24. นางเพลินจิต  หิรัญคำ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารงานโครงการจัดการเรียนการ

สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ English Program 

2. ปฏิบัตติามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายกลยุทธโรงเรียน 

3. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานตามเกณฑประเมิน 

4. จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาใหความรูความสามารถในการปฏิบัติงานตาม

ระบบท่ีกำหนดไว 

5. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในโครงการหองเรียน

พิเศษ English Program 

6. กำกับ ติดตาม ดูแล การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณการโตตอบหนังสือ

การเก็บหนังสือโครงการหองเรียนพิเศษ English Program 

7. วางแผนการพัฒนาโครงการหองเรียนพิเศษ English Program ตามระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาใหบรรลุตามเปาหมายความสำเร็จของโรงเรียน 

8. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพ่ือใหทราบถึงผลท่ีไดรับและนำไปดำเนินการ

ปรับปรุงแกไขพัฒนาใหเหมาะสมตอไป 

9. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปภายในวงเงินงบประมาณท่ีกำหนด 

10. ติดตอประสานงานและใหการตอนรับแขกผูมีเกียรติที่มาตรวจเยี่ยมโครงการ

หองเรียนพิเศษ English Program  

11. รวบรวมผลการดำเน ินงานโครงการหองเร ียนพิเศษ English Program 

วิเคราะหสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำป 

12. ศึกษาระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของกับงานบุคลากร 

13. รวมประชุมวางแผนปฏิบัติงานโครงการหองเรียนพิเศษ English Program 

ใหเปนไปตามจุดมุงหมายปรัชญานโยบายวิสัยทัศนพันธกิจเปาประสงคและแผนพัฒนาโรงเรียน 

14. วางแผนและจัดทำโครงการแผนพัฒนางานงบประมาณระบบสารสนเทศและ

ปฏิทินปฏิบัติงานของงานบุคลากรโครงการหองเรียนพิเศษ English Program 

15. ดำเนินการจัดทำหลักฐานการปฏิบัติงานบุคลากรโครงการหองเรียนพิเศษ 

English Program 

16. ประสานงานการรายงานผลการอบรมประชุมสัมมนาของบุคลากรโครงการ

หองเรียนพิเศษ English Program 

17. ดำเนินการเรื่องการพัฒนาบุคลากรดานการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน 

/18. ดำเนินการ… 
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18. ดำเนินการเรื่องใบประกอบวิชาชีพครูโครงการหองเรียนพิเศษ English Program 

19. งานขอหนังสือรับรองของบุคลากรในโครงการหองเรียนพิเศษ English Program 

20. กำกับควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในโครงการหองเรียนพิเศษ 

English Program 

21. ดำเนินการเก่ียวกับการจางลูกจางชั่วคราวการทำสัญญาจางการลาออกการทำ

ประกันสังคมหรือหลักฐานอ่ืน ๆ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานหรือ 

ท่ีโรงเรียนกำหนดในโครงการหองเรียนพิเศษ English Program 

22. สรุปผลการดำเนินงานและความพึงพอใจของผูรับบริการรายงานเปนรูปเลม 

สงเม่ือสิ้นปการศึกษา 

23. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4.2.6.1.3 ครูชาวไทยประจำโครงการ English Program 

1. นางอักษรศรี  ชาติศรี ประธานกรรมการ 

2. นางเพลินจิต  หิรัญคำ กรรมการ 

3. นายธีณธิติวุฒิ  สุขแสงรัตน กรรมการ 

4. นางสาวกิตตินภา  มนตคาถา กรรมการ 

5. นางสาววิณัชธิฎา  จันทรเพ็ง กรรมการ 

6. นางสาววทัญุตา  ชมภักดี กรรมการ 

7. นายปญญทัศน  วีระพล กรรมการ 

8. นางสาวพลอยไพลนิ  ผลสงเคราะห กรรมการ 

9. นางขวัญพิศ  ทองคำวงศ กรรมการและเลขานุการ 

4.2.6.1.4 ครูชาวตางประเทศ (Foreign teachers) ประจำ

โครงการ English Program 

1. Mrs.Aksornsri Chatsri ประธานกรรมการ 

2. Mrs.Plernjit Hirankam กรรมการ 

3. Mr.Teetitiwut Suksaengrat กรรมการ 

4. Mr.Richard Virgil Miller กรรมการ 

5. Mr.Nigel Peter Clapp กรรมการ 

6. Mr.Paul Michael Macguire กรรมการ 

7. Mr.Mutsumi Kaneda กรรมการ 

8. Mr.Jason George Edwards กรรมการ 

9. Mr.Achuo Michael Atem กรรมการ 

10. Mr.Dirk Stefan Krapf กรรมการ 

/11. Miss. Carolyn… 
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11. Miss. Carolyn Rebekah Douglass กรรมการ 

12. Mr.Matthew Savage กรรมการ 

13. Mr.Jayson Pineda Tagle กรรมการ 

14. Miss. Janine Lyn Olivares กรรมการ 

15. Miss. Rochanne Reyes Escobin กรรมการ 

16. Mr.Ricky Sande Santos กรรมการ 

17. Miss. Mochan Li กรรมการ 

18. Mr.Jaruwat Sukwan กรรมการ 

19. Mr. Gary Edward Wallace กรรมการ 

20. Mr.Martin Russel Lawrence กรรมการ 

21. Miss. Lekshmy Keerthi กรรมการ 

22. Mr.Isaac Stefen Hanson กรรมการ 

23. Mr.Philip Robert Horton กรรมการ 

24. Mr. Remy Hotton กรรมการ 

25. Mr. Aran Retter กรรมการ 

26. Mr. James Buist กรรมการ 

27. Miss. Tiffany Campbell กรรมการ 

28. Mr. Glenn Verona กรรมการ 

29. Miss. Daisy Cenabre กรรมการ 

30. Mr. Martin Stuedik กรรมการ 

31. Mr. Nabeel Aftab กรรมการ 

32. Mr. Christian Keating กรรมการ 

33. Mr. Zhang Xueliang กรรมการ 

34. Mr. Alexander Spicer กรรมการ 

35. Mr. Borys Davydov กรรมการ 

36. Mr. Carl Willetts กรรมการ 

37. Mrs.Khwanpit Thongkumwong กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. เปนครูผู สอนประจำโครงการหองเรียนพิเศษ English Program และทำการ

สอนตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 

2. ศึกษาวิเคราะหหลักสูตรจัดทำโครงสรางรายวิชา แผนการเรียนรู และศึกษา

เนื้อหาวิชาท่ีสอนตามโครงการหองเรียนพิเศษ English Program 

3. จัดทำขอสอบและตรวจสอบขอสอบใหตรงตามระเบียบการวัดและประเมินผล

นักเรียนตามโครงการหองเรียนพิเศษ English Program 

/4. ดูแลการ… 
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4. ดูแลการจัดการเรียนการสอนใหตรงตามหลักสูตรตามโครงการหองเรียนพิเศษ 

English Program 

5. จัดหาสื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนดูแลหองเรียนหองปฏิบัติการ 

6. ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงานเพ่ือปรับปรุงพัฒนางานใหดีข้ึน 

7. ใหคำแนะนำคำปรึกษาและแกไขปญหาใหแกผู เรียนทั ้งดานการเรียนและ

คุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค 

8. วัดและประเมินผลที ่มุ งเนนการพัฒนาการเรียนรู ของผู เรียนดวยวิธีการท่ี

หลากหลาย 

9. ใชสื ่อและเทคโนโลยีที ่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปญญาของ

ทองถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู 

10. ออกแบบและจัดการเรียนรู ที ่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและ

พัฒนาการสติปญญา 

11. วิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลและใชขอมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 

12. กำหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้งดานความรูทักษะกระบวนการสมรรถนะ

และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

13. จัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ 

14. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4.2.6.1.5 นักการภารโรงประจำโครงการ English Program 

1. นางสาวเสาวลักษณ  นามบุตร ประธานกรรมการ 

2. นายนฤเบศร  เสโส กรรมการ 

3. นายบัญญัติ  เหลากาสี กรรมการ 

4. นางบัวเฮียง  แมคกายเยอร กรรมการ 

5. นางสาวทองพู  โคตรเทียม กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. ปฏิบัติตนและปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบของลูกจางสวนราชการ 

2. พัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมในโรงเรียนใหมีความสวยงาม 

รมรื่นและปลอดภัย 

3. รักษาความสะอาดในพื้นที่ตามอาคารหรือสถานท่ีตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

ใหมีความสะอาดเรียบรอยเหมาะแกการจัดการเรียนการสอน 

4. ซอมบำรุงโตะ-เกาอ้ีและอุปกรณตาง ๆ ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 

5. ดูแล/ตรวจสอบ/ซอมบำรุงระบบไฟฟาและเครื่องใชไฟฟาในโรงเรียน 

 

/6. ดูแล/ตรวจสอบ… 
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6. ดูแล/ตรวจสอบระบบนำ้ประปาของโรงเรียนรวมท้ังระบบถังน้ำดื่มในโรงเรียน 

7. ปฏิบัติงานสวนรวมหรืองานเฉพาะกิจใหเกิดความเรียบรอยตามที่ผูบังคับบัญชา

กำหนด 

8. สนับสนุนงานตาง ๆ ในงานอาคารสถานที่ฯและใหอำนวยความสะดวกตอ

กิจกรรมตาง ๆ ในการจัดตกแตงสถานท่ีและการดูแลดานภูมิทัศนในบริเวณโรงเรียน 

9. จัดเก็บขยะมูลฝอยและการรักษาความสะอาดรองระบายน้ำและอื ่น ๆ 

ท่ีเก่ียวของในเขตรับผิดชอบ 

10. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4.2.6.2 งานโครงการเรียนภาษาตางประเทศกับเจาของภาษา (Native 

Speakers) 

1. นางกฤษณา  กานตรังสรรค ประธานกรรมการ 

2. นางณัฐฎกันย  พิมพนารากร กรรมการ 

3. นางนิศารัตน  เหลาคำ กรรมการ 

4. นายสุจิน  นามสทอน กรรมการ 

5. นางสาวสุภาพ  กิดาการ กรรมการ 

6. นายสวัสดิ์  จันทรไตรรัตน กรรมการ 

7. นางจิราพร  ฉิมหลวง กรรมการ 

8. นายปฏิพัฒน  สุดงาม กรรมการ 

9. นางเพลินจิต  หิรัญคำ กรรมการ 

10. นางประภารัตน  เนื่องแกว อารีลน กรรมการ 

11. นางนิตยา  ขันทะวงษ กรรมการ 

12. นางสาวอาทิตยา  มวลเมืองสอง กรรมการ 

13. นางสาวแพรวพรรณ  เพ็งบุญ กรรมการ 

14. นางสาวณัฏฐณิชา  วรรณทิพย กรรมการ 

15. นางสาวสุบรรณ  ชัยคำดี กรรมการ 

16. นายเธียรวิชญ  ปรีประดิษฐ กรรมการ 

17. นางสาวทิวาทิพย  ภูสะทด กรรมการ 

18. นายพายุพงศ  พายุหพ กรรมการ 

19. นางขวัญพิศ  ทองคำวงศ กรรมการ 

20. นางสุกัลยา  วิทยตะ กรรมการ 

21. นางภัทรานที  ธัญพัศกรณ กรรมการ 

22. นางสาวนิชดา  บุญชิด กรรมการ 

23. นางพิณวดี  บัวแตง กรรมการ 

/24. นางสาวนุสรา… 
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24. นางสาวนุสรา  ตันติยาสวัสดกุิล กรรมการ 

25. นางสาวนราวดี  จังหาร กรรมการ 

26. นางสาวพัชราภรณ  จันทรโคตร กรรมการ 

27. นางสาวหทัยชนก  ธรรมศรี กรรมการ 

28. นางสาวสำราญ  สิกขากิจ กรรมการ 

29. นางสาวกุนตี  ภูพานเพชร กรรมการ 

30. นางวษิรฏา  ภูวรกิจ กรรมการ 

31. นางสาวอภินุช  นาเลาห กรรมการ 

32. นางสาวสถาพร  แซจาว กรรมการ 

33. นางสาวพิชยา  พิทยาวัฒนชัย กรรมการ 

34. นางสาวนันทภัค  แซโคว กรรมการ 

35. Mr. Paul Maurer กรรมการ 

36. Mr. Jase Palma Gois กรรมการ 

37. Mr. Bi Guo Xian กรรมการ 

38. Miss. Lyra Margen กรรมการ 

39. Mr. Rachan Areelon กรรมการ 

40. Mr. John Castro กรรมการ 

41. Mr. Phikhanet Thaweesap กรรมการ 

42. Mr. Ryan Hoveskeland กรรมการ 

43. Mr. Mecaly Donald กรรมการ 

44. Miss. Regina Baker กรรมการ 

45. นางทิพวรรณ  ศรีตระกูล กรรมการและเลขานุการ 

4.2.6.3 งานโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประสานความรวมมือ

กับองคกรตางประเทศ 

1. นางกฤษณา  กานตรังสรรค ประธานกรรมการ 

2. นางทิพวรรณ  ศรีตระกูล กรรมการ 

3. นางณัฐฎกันย  พิมพนารากร กรรมการ. 

4. นางนิศารัตน  เหลาคำ กรรมการ 

5. นางขวัญพิศ  ทองคำวงศ กรรมการ 

6. นางสุกัลยา  วิทยตะ กรรมการ 

7. นางจิราพร  ฉิมหลวง กรรมการ 

8. นางเพลินจิต  หิรัญคำ กรรมการ 

9. นางสาวสำราญ  สิกขากิจ กรรมการ 

/10. นางภัทรานที... 
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10. นางภัทรานที  ธัญพัศกรณ กรรมการ 

11. นางสาวกุนตี  ภูพานเพชร กรรมการ 

12. นางสาวอภินุช  นาเลาห กรรมการ 

13. นางวษิรฏา  ภูวรกิจ กรรมการ 

14. นางสาวสถาพร  แซจาว กรรมการ 

15. นางสาวแพรวพรรณ  เพ็งบุญ กรรมการ 

16. นางสาวณัฏฐณิชา  วรรณทิพย กรรมการ 

17. นางสาวพิชยา  พิทยาวัฒนชัย กรรมการ 

18. นางสาวนันทภัค  แซโคว กรรมการ 

19. นายเธียรวิชญ  ปรีประดิษฐ กรรมการ 

20. นางสาวทิวาทิพย  ภูสะทด กรรมการ 

21. นางสาวนิชดา  บุญชิด กรรมการ 

22. นางสาวนุสรา  ตันติยาสวัสดกุิล กรรมการ 

23. นางพิณวดี  บัวแตง กรรมการ 

24. นายสุจิน  นามสทอน กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. ดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปน

ภาษาอังกฤษ 

2. ดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน

ภาษาสเปนกับครูชาวไทยและครูชาวตางชาติ 

3. ดำเนินการ สงเสริม พัฒนางานโครงการใหเกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ 

4. จัดทำแผนงานโครงการปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอกรรมการกลุมวิชาการและ

ประชาสัมพันธใหทราบโดยท่ัวกัน 

5. กำหนดวิธีดำเนินงานโดยประสานกับทุกกลุม/งานท่ีเก่ียวของ 

6. ดำเนินการ สงเสริม การดำเนินงานตามวิธีการท่ีกำหนด 

7. บันทึกขอมูลจัดทำสารสนเทศงานท่ีเก่ียวของกับโครงการฯ 

8. ดำเนินงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามขอบขายและภาระงาน 

9. ประเมินผลสรุปและรายงานผลการดำเนินงานเสนอตอคณะกรรมการกลุม

วิชาการและคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

10. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

 

 

/4.2.6.4 งานโครงการ… 
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4.2.6.4 งานโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร

เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม (Gifted – Premium) 

1. นายอดุลยเดช  ฐานะ ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการดำเนนิงานโครงการหองเรียนพิเศษฯ 

2. นางลักษณาวดี  ศรีสุข กรรมการ 

หัวหนาโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร 

3. นายรัฐศักดิ์  แกวหานาม กรรมการ 

หัวหนาโครงการหองเรียนพิเศษคณิตศาสตร 

4. นางสาวกุลภัสสร  ศิริพรรณ กรรมการและเลขานุการ

โครงการหองเรียนพิเศษฯ 

4.2.6.4.1 กิจกรรมกลุมเครือขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

1. นางสาวกุลธิดา  ทีนอย ประธานกรรมการ 

2. นางสุดาพร  พาระพัฒน รองประธานกรรมการ 

3. นางจุรีภรณ  ปรินทอง กรรมการ 

4. นางสาวภัทรวดี  นามวงษ กรรมการ 

5. นางจันจิรา  ทวยนันท กรรมการ 

6. นางอัจฉริยา  พหลทัพ กรรมการ 

7. นางสาวเดือนเพ็ญ  ธรรมพิทักษ กรรมการ 

8. นายปฏิญญา  มุงหมาย กรรมการ 

9. นางสาวอาริศรา  อรรคษร กรรมการและเลขานุการ 

4.2.6.4.2 กิจกรรมสงเสริมพัฒนาทักษะประสบการณชีวิต 

1. นางสาวจิราภรณ  ลักขณานุกูล ประธานกรรมการ 

2. นางสุทธาภรณ  พราววิเชียร รองประธานกรรมการ 

3. นางสาวอุทัยวรรณ  สอนเจริญ กรรมการ 

4. นางสาวยลรดี  ศุภรพนิตกุล กรรมการ 

5. นายประกาศิษย  แทบมะลัย กรรมการ 

6. นางนัฏฐพร  ทิพรักษ กรรมการ 

7. นางสาวศิวพร  เทพจั้ง กรรมการ 

8. นายณัชทัต  ลิมปเศวต กรรมการ 

9. นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล กรรมการ 

10. นายภาสกร  แสงนิกุล กรรมการ 

11. นางสาวอารียา  วัฒนวิมลภิญโญ กรรมการ 

/12. นางสาวเดือนเพ็ญ... 
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12. นางสาวเดือนเพ็ญ  ธรรมพิทักษ กรรมการ 

13. นางสุภัทรา  โพธิ์หลา กรรมการ 

14. นายนาคิน  สัจจะเขตต กรรมการ 

15. นางสาวกฤติมา  กึกกอง กรรมการ 

16. นางสาวจิราภรณ  เตชะนอก กรรมการ 

17. นายภาคิไนย  กะสินรมัย กรรมการ 

18. นางศิริลักษณ  แสงกระจาย กรรมการ 

19. นางจุฑามาศ  จันประเทือง กรรมการและเลขานุการ 

4.2.6.4.3 กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ 

1. นางสาวกุลภัสสร  ศิริพรรณ ประธานกรรมการ 

2. นายชุมพร  อินทรจักรพงษ รองประธานกรรมการ 

3. นายศิวะ  ปนะสา กรรมการ 

4. นางสาวอาริศรา  อรรคษร กรรมการ 

5. นายยศวัฒน  พาผล กรรมการ 

6. นางสาวกุลธิดา  ทีนอย กรรมการ 

7. นายประกาศิษย  แทบมะลัย กรรมการ 

8. นายนรินทร  รัตนทา กรรมการ 

9. นายณัชทัต  ลิมปเศวต กรรมการ 

10. นางสาวมิยาวดี  หาโกสีย กรรมการ 

11. นางสุทธาภรณ  พราววิเชียร กรรมการ 

12. นางสาวจิราภรณ  เตชะนอก กรรมการ 

13. นางสาวธิดารัตน  ชางจัตุรัส กรรมการ 

14. นางสาวรสิกกานต  รัตตศิริ กรรมการ 

15. นายปฏิญญา  มุงหมาย กรรมการ 

16. นายวิริยะกุล  อุนออน กรรมการ 

17. นางสิริพร  ระวีกุล กรรมการ 

18. นางสาวนราภรณ  หนองหลวง กรรมการ 

19. นางสาวกัณฐิกา  มาวัน กรรมการ 

20. นายพีรรัตน  พรสุรัตน กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. ดำเนินงานโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรคณิตศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

2. ดำเนินงานโครงการหองเรียนคูขนานวิทยาศาสตรคณิตศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

3. ดำเนินการ สงเสริม พัฒนา งานโครงการใหเกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ 

/4. จัดทำแผนงาน… 
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4. จัดทำแผนงานโครงการปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอกรรมการกลุมวิชาการและ

ประชาสัมพันธใหทราบโดยท่ัวกัน 

5. กำหนดวิธีดำเนินงานโดยประสานกับทุกกลุมงานท่ีเก่ียวของ 

6. ดำเนินการ สงเสริม การดำเนินงานตามวิธีการท่ีกำหนด 

7. บันทึกขอมูลจัดทำสารสนเทศงานท่ีเก่ียวของกับโครงการฯ 

8. ดำเนินงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามขอบขายและภาระงาน 

9. ประเมินผลสรุปและรายงานผลการดำเนินงานเสนอตอคณะกรรมการกลุม

วิชาการและคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

10. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4.2.6.5 งานหองเรียน Platinum 

4.2.6.5.1 โครงการหองเรียน Platinum Health Science 

1. นางลักษณาวดี  ศรีสุข ประธานกรรมการ 

2. นางกัญญา  เก้ือกูล กรรมการ 

3. นางสาววราภรณ  หลาหาร กรรมการ 

4. นางสาวภัทรวดี  นามวงษ กรรมการ 

5. นายภาสกร  แสงนิกุล กรรมการ 

6. นางสาวอารียา  วัฒนวิมลภิญโญ กรรมการ 

7. นายวิริยกุล  อุนออน กรรมการ 

8. นายนรินทร  รัตนทา กรรมการและเลขานุการ 

4.2.6.5.2 โครงการหองเรียน Platinum Engineering 

1. นายรัฐศักดิ์  แกวหานาม ประธานกรรมการ 

2. นางสาววิไลวรรณ  สิมโฮง กรรมการ 

3. นางนิสานันท  ชามะรัตน กรรมการ 

4. นายชัชวาล  นามปรีดา กรรมการ 

5. นายกลาณรงค  มวงภูเขียว กรรมการ 

6. นางสาวเดือนเพ็ญ  ธรรมพิทักษ กรรมการ 

7. นายภาคิไนย  กะสินรัมย กรรมการ 

8. นายปฎิญญา  มุงหมาย กรรมการ 

9. นายธีระพงษ  ชัยบอน กรรมการ 

10. นายนาคิน  สัจจะเขตต กรรมการและเลขานุการ 

 

/4.2.6.5.3 โครงการ… 
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4.2.6.5.3 โครงการหองเรียน Platinum Politics and Law 

1. นางวีรวรรณ  จันทรเทพ ประธานกรรมการ 

2. นายกิตติพล  ตางจงราช รองประธานกรรมการ 

3. นางเชาวนาท  กราพันธ กรรมการ 

4. นายกิตตินิพนธ  สิรินทรภูมิ กรรมการ 

5. นายศราวุฒิ  ชวยเงิน กรรมการ 

6. นางพวงผกา  ศรีโบราณ กรรมการ 

7. นางอังคนา  ใจตรง กรรมการ 

8. นางวิไลลักษณ  แกวจุมพล กรรมการ 

9. นายวัชรา  รุงสวาง กรรมการ 

10. นายนำพงศ  สุขสบาย กรรมการ 

11. นายอรรถกร  เกษรแกว กรรมการ 

12. นายอนันตสิทธิ์  พระแสงแกว กรรมการ 

13. นางสาวจันทิมาพร  ชีวะสวัสดิ์ กรรมการ 

14. นายฐานพัฒน  พรมทา กรรมการและเลขานุการ 

15. นายทินกร  อนุพันธ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

4.2.6.5.4 โครงการหองเรียน Platinum Linguistic 

1. นางกฤษณา  กานตรังสรรค ประธานกรรมการ 

2. นางทิพวรรณ  ศรีตระกูล กรรมการ 

3. นายสุจิน  นามสทอน กรรมการ 

4. นางจิราพร  ฉิมหลวง กรรมการ 

5. นางนิศารัตน  เหลาคำ กรรมการ 

6. นางณัฐฎกันย  พิมพนารากร กรรมการ 

7. นายพายุพงศ  พายุหะ กรรมการ 

8. นายสวัสดิ์  จันทรไตรรัตน กรรมการ 

9. นางสาวกุนตี  ภูพานเพชร กรรมการ 

10. นางสาวแพรวพรรณ  เพ็งบุญ กรรมการ 

11. นางสารณัฏฐณิชา  วรรณทิพย กรรมการ 

12. นางประภารัตน  เนื่องแกว อารีลน กรรมการ 

13. นายเธียรวิชญ  ปรีประดิษฐ กรรมการ 

14. นางสาวทิวาทิพย  ภูสะทด กรรมการและเลขานุการ 

 

 

/4.2.6.5.5 โครงการ… 
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4.2.6.5.5 โครงการหองเรียน Platinum Programmer 

1. นางลักษณาวดี  ศรีสุข ประธานกรรมการ 

2. นายวีระชน  แสงศรีเรือง กรรมการ 

3. นางสิริพร  ระวีกุล กรรมการ 

4. นายมนตรี  กุลหนองแดง กรรมการ 

5. นางสาวสธุนาพรรณ  ธนสลีังกูร กรรมการ 

6. นางพิมกมล  บัวละคร กรรมการ 

7. นายรติ  จอกสำนัก กรรมการ 

8. นางทักษอร  อาษาพันธ กรรมการ 

9. นายนฤพล  สีนอยขาว กรรมการ 

10. นางสาวนราภรณ  หนองหลวง กรรมการและเลขานุการ 

11. นายประกาศิษย  แทบมะลัย กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. ดำเนินงานโครงการหองเรียน Platinum 

2. ดำเนินการ สงเสริม พัฒนางานโครงการใหเกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ 

3. จัดทำแผนงานโครงการฯปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอกรรมการกลุมวิชาการและ

ประชาสัมพันธใหทราบโดยท่ัวกัน 

4. กำหนดวิธีดำเนินงานโดยประสานกับทุกกลุมงานท่ีเก่ียวของ 

5. ดำเนินการ สงเสริม การดำเนินงานตามวิธีการท่ีกำหนด 

6. บันทึกขอมูลจัดทำสารสนเทศงานท่ีเก่ียวของกับโครงการฯ 

7. ดำเนินงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามขอบขายและภาระงาน 

8. ประเมินผลสรุปและรายงานผลการดำเนินงานเสนอตอคณะกรรมการกลุม

วิชาการและคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

9. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

/4.2.6.5.6 โครงการ… 
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4.2.6.5.6 โครงการวิทยาศาสตรพลังสิบ 

1. นางลักษณาวดี  ศรีสุข ประธานกรรมการ 

2. นายรัฐศักดิ์  แกวหานาม กรรมการ 

3. นายประกาศิษย  แทบมะลัย กรรมการ 

4. นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล กรรมการ 

5. นางสาวอาริศรา  อรรคษร กรรมการ 

6. นางสาวมิยาวดี  หาโกสีย กรรมการ 

7. นางสาวอารียา  วัฒนวิมลภิญโญ กรรมการ 

8. นายนิวัติ  ตอนี กรรมการ 

9. นางเกษศิรินทร  อารยาวิชานนท กรรมการ 

10. นายชุมพร  อินทรจักรพงษ กรรมการ 

11. นางสาวภัทรวดี  นามวงษ กรรมการ 

12. นางสาวแพรวสุภา  เหลาศิริ กรรมการ 

13. นางสาวจิราภรณ  ลักขณานุกูล กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. ดำเนินงานโครงการวิทยาศาสตรพลังสิบ 

2. ดำเนินงานแมขายศูนยวิทยาศาสตรพลังสบิ เครือขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน 

3. ดำเนินงานศูนยวิทยาศาสตรพลังสิบโรงเรียนขอนแกนวิทยายน 

4. ดำเนินการ สงเสริม การดำเนินงานตามนโนบายทางวิชาการของโรงเรียน

ขอนแกนวิทยายน 

5. ประเมอนผล สรุปและรายงานผลการดำเนินงานเสนอตอคณะกรรมการ 

กลุมวิชาการและคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

6. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4.2.7 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

1. นายประสาท  โนพันธุ ประธานกรรมการ 

2. นายพงษธนา  มูลแกว กรรมการ 

3. นายธนะสิทธิ์  วงษศรีธาตุ กรรมการ 

4. นายวิทยา  จอมทอง กรรมการ 

5. นายปรีชา  สอนศรี กรรมการ 

6. นางรัตนาพร  นอยลำ กรรมการ 

7. นางทีนดา  หอมเนตร กรรมการและเลขานุการ 

8. นางสาวชรันดา  วงษภูธร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

/มีหนาท่ี... 
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มีหนาท่ี 1. กำหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหเปนไปตามหลักสูตรสถานศึกษาและ

นโยบายของสถานศึกษา 

2. จัดทำคูมือแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

3. กำกับ ติดตาม ดูแล การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของครูและนักเรียนใหเปนไป

ดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 

4. ประสานงานในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของสถานศึกษาทุกรูปแบบกับทุก

ฝายใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

5. ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของครูและนักเรียน สรุปรายงานเสนอ

ตอโรงเรียนและฝายท่ีเก่ียวของ 

6. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4.2.7.1 งานสำนักงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

1. นายประสาท  โนพันธุ ประธานกรรมการ 

2. นายพงษธนา  มูลแกว กรรมการ 

3. นายธนะสิทธิ์  วงษศรีธาตุ กรรมการ 

4. นายทินกร  อนุพันธุ กรรมการ 

5. นางดุษฎี  สุวรรณวงศ กรรมการ 

6. นางสาวกรรณิกา  พลพุฒ กรรมการ 

7. นายปรีชา  สอนศร ี กรรมการ 

8. นางรตันาพร  นอยลำ กรรมการ 

9. นางทีนดา  หอมเนตร กรรมการและเลขานุการ 

10. นายวิทยา  จอมทอง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. จัดทำแผนงานโครงการฯปฏิทินปฏิบัติงานของกิจกรรมพัฒนาผู เรียนเสนอ

ผูบริหารโรงเรียน 

2. ดำเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณและงานธุรการใหสอดคลองกับระบบงานของโรงเรียน 

3. เก็บรวบรวมกฎระเบียบขอบังคับแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

และเผยแพรใหทราบโดยท่ัวกัน 

4. ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุครุภัณฑการจัดซื้อจัดจางของกลุมกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียนใหเปนไปตามระเบียบของราชการ 

5. บันทึกขอมูลจัดทำสารสนเทศของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

6. ประเมินผลสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอตอโรงเรียน 

7. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามขอบขายและภาระงาน 

 

/4.2.7.2 งานกิจกรรม… 
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4.2.7.2 งานกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี/ยุวกาชาด/ลูกเสือ ปปส./ลูกเสือ

อาสา กกต. 

1. นายประสาท  โนพันธุ ประธานกรรมการ 

2. นางทีนดา  หอมเนตร กรรมการ 

 หัวหนางานลูกเสือ ม.1 

3. นายทินกร  อนุพันธุ กรรมการ 

 หัวหนางานลูกเสือ ม.2 

4. นายธนะสิทธิ์  วงษศรีธาตุ กรรมการ 

5. นายศุภชัย  กองเกิด กรรมการ 

6. นายปรีชา  สอนศรี กรรมการ 

7. นายวิทยา  จอมทอง กรรมการและเลขานุการ 

 หัวหนางานลูกเสือม.3 

8. นางรตันาพร  นอยลำ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

9. นางสาวชรันดา  วงษภูธร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการลูกเสือในโรงเรียน 

2. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานของลูกเสือเนตรนารีตลอดปการศึกษาและจัด

กิจกรรมเดินทางไกลและเขาคายพักแรมลูกเสือ 

3. จัดประชุมอบรมเพื่อทำคำอธิบายรายวิชาโครงการสอนแผนการสอนเพื่อใหผูกำกับ

ลูกเสือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันตามหลักสูตรตามระเบียบขอบังคับของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ 

4. สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรไดรับความรูเพ่ิมเติมเพ่ิมคุณวุฒิทางลูกเสือทุกประเภท 

/5. ประเมินผล… 

5. ประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสือประจำปพรอมทั้งนำผลการประเมินมาแกไข

พัฒนาใหดีข้ึน 

6. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4.2.7.3 งานนักศึกษาวิชาทหาร 

1. นายธนะสิทธิ์  วงษศรีธาตุ ประธานกรรมการ 

2. นายประสาท  โนพันธุ กรรมการ 

3. นายจักรี  ปรินทอง กรรมการ 

4. นายวิทยา  จอมทอง กรรมการ 

5. นายทินกร  อนุพันธุ กรรมการ 

6. นายศุภชัย  กองเกิด กรรมการ 

7. นายพายุพงศ  พายุหะ กรรมการ 

/8. นางสาวนราภรณ… 
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8. นางสาวนราภรณ หนองหลวง กรรมการ 

9. นางสาวแพรวพรรณ  เพ็งบุญ กรรมการ 

10. นางสาวอภินุช  นาเลาห กรรมการ 

11. นายปรีชา  สอนศรี กรรมการ 

12. นางรัตนาพร  นอยลำ กรรมการ 

13. นางสาวกัลยรัตน  หนันทุม กรรมการและเลขานุการ 

14. นางสาวพิชยา  พิทยาวัฒนชยั กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. วางแผนการปฏิบัติงานรักษาดินแดน 

2. จัดทำเอกสารตาง ๆ ควบคุมดูแลและนำนักเรียนไปสมัครตามวันเวลาท่ีรับสมัคร 

3. ประสานงานเก่ียวกับการเรียนของนักศึกษาวิชาทหารตามศูนยฝกฯแตละชั้นป 

4. นำนักศึกษาวิชาทหารเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 

5. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4.2.8 กิจกรรมแนะแนว 

1. นางสาววรรณภา  อริยา ประธานกรรมการ 

2. นางปรีดา  ตวนชัยูมิ รองประธานกรรมการ 

3. นางภัสราภรณ  พินิจ กรรมการ 

4. นางสาวเฟองฟา  กัณหาชัย กรรมการ 

5. นางพาสุข  เลิศพรประสพโชค กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. ดำเนินการบริหารกิจกรรมแนะแนวใหมีผู รับผิดชอบปฏิบัติงานดานตาง ๆ 

ท่ีกำหนดในขอบขายของการบริการแนะแนว 

2. ดำเนินการในการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษารางวัลการศึกษาตาง ๆ 

และดำเนินการเก่ียวกับกองทุนอ่ืน ๆ เพ่ือการศึกษา 

3. ประสานงานใหกับวิทยากรและสถาบันการศึกษาภายนอกเขามาใหการแนะแนว

การศึกษาและอาชีพรวมท้ังนักเรียนกลุมท่ีสนใจไปศึกษาจากสถานศึกษาสถานประกอบการหรือสถานประกอบ

อาชีพอิสระภายนอก 

4. จัดแผนงานโครงการแนะแนวและการจัดปฏิทินปฏิบัติงานประจำป 

5. ประสานงานการจัดสอนวัดความรูความสามารถทางวิชาการกับสถาบัน 

การทดสอบตาง ๆ รวมท้ังดำเนินการเก่ียวกับการสอบเขาศึกษาตอของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 

6. จัดเก็บและรวมรวมสถิติขอมูลดานตาง ๆ ตลอดปการศึกษาและนำเสนอ 

เปนเอกสารเผยแพรเม่ือสิ้นภาคเรียน/ปการศึกษา 

 

 

/7. จัดกิจกรรม… 
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7. จัดกิจกรรมแนะแนว ดังนี้ 

7.1 งานศึกษารวบรวมขอมูลโดยศึกษารวบรวมวิเคราะหสรุปและนำเสนอ

ขอมูลของผูเรียน 

7.2 งานสารสนเทศโดยจัดศูนยสารสนเทศทางการแนะแนวในรูปศูนยการ

เรียนรูดวยตนเองโดยครอบคลุมดานการศึกษาอาชีพชีวิตและสังคม 

7.3 งานให คำปร ึกษาอบรมทักษะการให คำปร ึกษาเบ ื ้องต นแก ครู 

ใหคำปรึกษาผูเรียนท้ังรายบุคคลและเปนกลุม 

7.4 งานกิจกรรมสงเสริมพัฒนาชวยเหลือผู เร ียนศึกษารายกรณี (Case 

study) และจัดกลุมปรึกษาปญหา (Case conference) สงตอผูเชี ่ยวชาญในกรณีที่ผู เรียนมีปญหายากแก 

การแกไขจัดกลุมพัฒนาผูเรียนดวยเทคนิคทางจิตวิทยาจัดบริการสรางเสริมประสบการณรวมทั้งใหการ

สงเคราะหเพ่ือตอบสนองความถนัดความตองการและความสนใจของผูเรียน 

7.5 งานติดตามประเมินผลประเมินผล/รายงานผลการดำเนินกิจกรรมแนะแนว 

8. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4.3 ฝายงานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

นางสาวกุลภสัสร  ศิริพรรณ หัวหนาฝายงานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

มีหนาท่ี 1. ปฏิบัติหนาท่ีแทนรองผูอำนวยการกลุมวิชาการในงานท่ีไดรับมอบหมาย 

2. รวบรวมและจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการบริหารหลักสูตรและงาน

วิชาการ 

3. จัดทำแผนงานวิชาการ และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารวมกับคณะกรรมการ 

4. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ 

5. วางแผนนิเทศภายในโรงเรียน 

6. พัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนรูแบบตาง ๆ 

7. วางแผน กำกับ ดูแล ติดตามงานการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 

8. วางแผนประสานงานการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการเรียนการสอน 

9. วางแผนติดตาม กำกับ ดูแล การจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักสูตร 

10. สงเสริมพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรูตามกลุมสาระตาง ๆ 

11. สงเสริมและพัฒนาครูทางดานวิชาการ 

12. สนับสนุนสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา 

13. สงเสริมใหมีการจัดทำแผนการเรียนรูท่ีครอบคลุมและมีการบันทึกผลหลังสอน 

14. ใหมีการจัดหาจัดทำบำรุงรักษาและสงเสริมการผลิตสื่อนวัตกรรมอยางนอย 

ปละ 1 ชิ้น 

15. สงเสริมการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

/16. วางแผน… 
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16. วางแผนติดตาม กำกับ ดูแล การจัดทำดำเนินการรวมกับงานวัดผลประเมินผล 

17. ประสานกับงานวัดผลประเมินผลในเรื่องการสรางและปรับปรุงเครื่องมือวัดผลการเรียน 

18. จัดใหมีเอกสารและแบบฟอรมเก่ียวกับการวัดผลประเมินผล 

19. ดำเนินการเก่ียวกับหลักฐานการวัดผลประเมินผลรวมกับงานวัดผล 

20. วางแผนการพัฒนาคุณภาพการวัดผลประเมินผลรวมกับงานวัดผล 

4.3.1 งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

นายนิวัติ  ตอนี ท่ีปรึกษา 

นางศิริพร  กาทอง ท่ีปรึกษา 

1. นางสาวกุลภัสสร  ศิริพรรณ ประธานกรรมการ 

2. นางอักษรศรี  ชาติศรี รองประธานกรรมการ 

3. นางลักษณาวดี  ศรีสุข รองประธานกรรมการ 

4. นายรัฐศักดิ์  แกวหานาม รองประธานกรรมการ 

5. นางกฤษณา  กานตรังสรรค รองประธานกรรมการ 

6. นางวีรวรรณ  จันทรเทพ รองประธานกรรมการ 

7. นายเฉลิมชัย  พันธุรักษ รองประธานกรรมการ 

8. นายวิทยา  จอมทอง รองประธานกรรมการ 

9. นายศุภชัย  กองเกิด รองประธานกรรมการ 

10. นางณัฏฐิญา  คุมตะบุตร รองประธานกรรมการ 

11. นางสาววรรณภา  อริยา รองประธานกรรมการ 

12. นายประสาท  โนพันธุ รองประธานกรรมการ 

13. นางธัญณรัตน  ปรินทอง กรรมการ 

14. นางพัชรินทร  แสนพลเมือง กรรมการ 

15. นางชุลีพร  จันทรไตรรัตน กรรมการ 

16. นายนรินทร  รัตนทา กรรมการ 

17. นางสาวนราภรณ  หนองหลวง กรรมการ 

18. นางสาวมิยาวดี  หาโกสีย กรรมการ 

19. นางจุฑามาศ  จันประเทือง กรรมการ 

20. นางปยนารถ  สุริยหาร กรรมการ 

21. นางอัจฉริยา  พหลทัพ กรรมการ 

22. นางสุทธาภรณ  พราววิเชียร กรรมการ 

23. นายชัชวาล  นามปรีดา กรรมการ 

24. นายกิตติพล  ตางจงราช กรรมการ 

25. นายนำพงศ  สุขสบาย กรรมการ 

/26. นางสาวจันทิมาพร… 
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26. นางสาวจันทิมาพร  ชีวะสวัสดิ์ กรรมการ 

27. นางวษิรฏา  ภูวรกิจ กรรมการ 

28. นางพิณวดี  บัวแตง กรรมการ 

29. นางสาวทิวาทิพย  ภูสะทด กรรมการ 

30. นางรัชนีวัลย  พรหมแสง กรรมการ 

31. นายเชาววัฒน  ทองโคตร กรรมการ 

32. นางเพชรัตน  จารุตัน กรรมการ 

33. นายนิรันดร  กาทอง กรรมการ 

34. นางอุมาพร  สุขสอาด กรรมการ 

35. นางปรีดา  ตวนชัยภูมิ กรรมการ 

36. นายพีรรัตน  พรสุรัตน กรรมการ 

37. นางเกษศิรินทร  อารยาวิชานนท กรรมการและเลขานุการ 

38. นางสาวจิราภรณ  เตชะนอก กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

39. นางสาวแพรวสุภา  เหลาศิริ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. ศึกษาวิเคราะหเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 

ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ ของกระทรวงศึกษาธิการ ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปญหาและความตองการของ

สังคมชุมชนและทองถ่ิน 

2. วิเคราะหสภาพแวดลอมและประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพื ่อกำหนด

วิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย คุณลักษณะท่ีพึงประสงค โดยมีสวนรวมของทุกฝายในโรงเรียนและชุมชน 

3. จัดทำโครงสรางหลักสูตรและสาระตาง ๆ ที่กำหนดใหมีในหลักสูตรสถานศึกษา 

ที่สอดคลองกับวิสัยทัศนเปาหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงคโดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุม

สาระการเรียนรูเดียวกันและระหวางกลุมสาระการเรียนรูตามความเหมาะสม 

4. เสนอแตงตั ้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และจัดทำหลักสูตรและแนว

ปฏิบัติการใชหลักสูตร พรอมท้ังนำหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

5. ตรวจสอบเก่ียวกับการโอน/ยายหลักสูตรระหวางโรงเรียนและหลักสูตรอ่ืน 

6. สำรวจความรูความสามารถของครูและความสอดคลองของครูกับหลักสูตรของ

โรงเรียนประสานกับงานบุคลากรกลุมอำนวยการเพ่ือจัดสรรอัตรากำลัง 

7. วิเคราะหโครงสรางหลักสูตรสำรวจความตองการความถนัดความสนใจรวมกับ

กิจกรรมแนะแนวและเสนอแนะตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือจัดรายวิชาใหนักเรียนลงทะเบียน 

8. ตรวจสอบการจัดตารางสอนนักเรียนครูตารางการใชหองและติดตามควบคุม 

ใหการดำเนินการตามตารางสอนใหถูกตองท้ังการเรียนและการสอน 

9. กำหนดแนวปฏิบัติในการจัดสอนแทนติดตามผลการปฏิบัติ 

 

/10. ประเมินผล... 



 คูมือการปฏิบตัิงานขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนขอนแกนวิทยายน ปการศึกษา 2565 

 

  

51 

10. ประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาพรอมจัดทำรายงานผลการใชหลักสูตร

เสนอตอคณะกรรมการกลุมวิชาการและคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

11. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4.3.2 งานวิจัยและพัฒนา 

1. นายอดุลยเดช  ฐานะ ประธานกรรมการ 

2. นายนิวัติ  ตอนี รองประธานกรรมการ 

3. นางสาวกุลภัสสร  ศิริพรรณ กรรมการ 

4. นายอรรถกร  เกษรแกว กรรมการ 

5. นางพาสุข  เลิศพรประสพโชค กรรมการ 

6. นายชัชวาล  นามปรีดา กรรมการ 

7. นายประกาศิษย  แทบมะลัย กรรมการ 

8. นายสวัสดิ์  จันทรไตรรัตน กรรมการ 

9. นางสาวกัลยรัตน  หนันทุม กรรมการ 

10. นางรตันาพร  นอยลำ กรรมการ 

11. นางพิณวดี  บัวแตง กรรมการ 

12. นางสาวจันทิมาพร  ชีวะสวัสดิ์ กรรมการ 

13. นางสาวเพ็ญนิภา  ทองโคตร กรรมการ 

14. นายปฐมพงศ  คำจันทรดี กรรมการ 

15. นายนรินทร  รัตนทา กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. ใหความรูสนับสนุนสงเสริมใหครูจัดทำแผนการพัฒนาตนเองในทุกปการศึกษา 

2. จัดทำแผนงานโครงการปฏิทินปฏิบัติงานการพัฒนากระบวนการวิจัยและพัฒนา

เสนอตอคณะกรรมการกลุมวิชาการและประชาสัมพันธเผยแพรใหทราบโดยท่ัวกัน 

3. กำหนดวิธีการพัฒนากระบวนการวิจัยและพัฒนาโดยประสานกับทุกกลุมงาน 

ในโรงเรียน 

4. ดำเน ินการพัฒนากระบวนการว ิจ ัยและพัฒนาให  เก ิดผลสำเร ็จและมี

ประสิทธิภาพ 

5. สงเสริมพัฒนาสนับสนุนครูในการศึกษาวิเคราะหวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการ

เรียนรู 

6. ประสานความรวมมือในสถานศึกษาในการวิเคราะหวิจัยเผยแพรผลการวิจัยและ

การพัฒนากระบวนการเรียนรูของครูตอหนวยงานภายนอก 

7. สงเสริมกำกับ ติดตาม การจัดทำและการใชแผนการจัดการเรียนรูตามมาตรฐาน

การเรียนรูจัดทำหนวยการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

/8. บันทึก... 
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8. บันทึกขอมูลจัดทำสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการวิจัยและพัฒนา 

9. ดำเนินงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของตามขอบขายและภาระงานการวิจัยและพัฒนา 

10. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4.3.3 งานนิเทศการเรียนการสอน 

1. นางสาวกุลภัสสร  ศิริพรรณ ประธานกรรมการ 

2. นางเกษศิรินทร  อารยาวิชานนท รองประธานกรรมการ 

3. นางลักษณาวดี  ศรีสุข กรรมการ 

4. นายรัฐศักดิ์  แกวหานาม กรรมการ 

5. นายเฉลิมชัย  พันธุรักษ กรรมการ 

6. นางกฤษณา  กานตรังสรรค กรรมการ 

7. นางวีรวรรณ  จันทรเทพ กรรมการ 

8. นายวิทยา  จอมทอง กรรมการ 

9. นายศุภชัย  กองเกิด กรรมการ 

10. นางณัฏฐิญา  คุมตะบุตร กรรมการ 

11. นางสาววรรณภา  อริยา กรรมการ 

12. นายประสาท  โนพันธุ กรรมการ 

13. นางนิตยา  ขันทะวงษ กรรมการ 

14. นางประภารัตน  เนื่องแกว อารีลน กรรมการ 

15. นางสาวนันทภัค  แซโคว กรรมการ 

16. นางสาวนราภรณ  หนองหลวง กรรมการ 

17. นางสาวแพรวสุภา  เหลาศิริ กรรมการ 

18. นายชัชวาล  นามปรีดา กรรมการและเลขานุการ 

19. นายเชาววัฒน  ทองโคตร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

20. นายรติ  จอกสำนัก กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. จัดทำแผนงานโครงการปฏิท ินปฏิบัต ิงานการนิเทศการศึกษาเสนอตอ

คณะกรรมการกลุมวิชาการและประชาสัมพันธเผยแพรใหทราบโดยท่ัวกัน 

2. กำหนดวิธีการนิเทศการศึกษาโดยประสานกับทุกกลุมงานในโรงเรียน 

3. ดำเนินการใหการสนับสนุนนิเทศการศึกษาใหเกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ 

4. จัดทำระบบการนิเทศงานวิชาการและการจัดกระบวนการเรียนรูภายในกลุม

สาระการเรยีนรูและในโรงเรียน 

5. สงเสริมสนับสนุนใหมีการนิเทศภายในกลุมสาระการเรียนรู 

/6. ดำเนินการ… 
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6. ดำเนินการนิเทศงานวิชาการและการจัดการเรียนรูในรูปแบบที่เหมาะสมและ

หลากหลาย 

7. ตรวจแผนการจัดการเรียนรูวิจัยในชั้นเรียน 

8. ตรวจแบบบันทึก PLC 

9. กำหนดรูปแบบและวิธีการนิเทศสำหรับครูดำเนินการอบรมใหความรูแกครู 

10. พัฒนาระบบการนิเทศการศึกษาโดยประสานงานกับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

11. บันทึกขอมูลจัดทำสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการนิเทศการศึกษา 

12. ประเมินผลสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอตอคณะกรรมการกลุมวิชาการ

และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

13. ดำเนินงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของตามขอบขายและภาระงานการนิเทศการศึกษา 

4.3.4 งานการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

1. นางเกษศิรินทร  อารยาวิชานนท ประธานกรรมการ 

2. นางสาวสุธนาพรรณ  ธนสีลังกูร กรรมการ 

3. นางสาวจิราภรณ  ลักขณานุกูล กรรมการ 

4. นายยศวัฒน  พาผล กรรมการ 

5. นายนรินทร  รัตนทา กรรมการ 

6. นายศิวะ  ปนะสา กรรมการ 

7. นางสาวภัทรวดี  นามวงษ กรรมการ 

8. นายนาคิน  สัจจะเขตต กรรมการ 

9. นายอนันตสิทธิ์  พระแสงแกว กรรมการ 

10. นางสาวอภินุช  นาเลาห กรรมการ 

11. นางสาวนราภรณ  หนองหลวง กรรมการ 

12. นางสาวอนงค  บุญเลิศ กรรมการ 

13. นางสาวอริศรา  อรรคษร กรรมการและเลขานุการ 

14. นางสาวกุลธิดา  ทีนอย กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. ดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาคนควาดวยตนเองให

เปนไปตามหลักสูตรมาตรฐานสากล 

2. พัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

3. ดำเนินการ สงเสริม พัฒนางานโครงการใหเกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ 

4. จัดทำแผนงานโครงการปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอกรรมการกลุมวิชาการและ

ประชาสัมพันธใหทราบโดยท่ัวกัน 

5. ดำเนินการ สงเสริม การดำเนินงานตามวิธีการท่ีกำหนด 

/6. จัดการ… 
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6. จัดการนำเสนอผลงานของนักเรียนท้ังในและนอกโรงเรยีน 

7. บันทึกขอมูลจัดทำสารสนเทศงานท่ีเก่ียวของกับโครงการ 

8. ดำเนินงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามขอบขายและภาระงาน 

9. ประเมินผลสรุปและรายงานผลการดำเนินงานเสนอตอคณะกรรมการกลุม

วิชาการและคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

4.3.5 งานการจัดการเรียนการสอน 

1. นายกิตติพล  ตางจงราช ประธานกรรมการ 

2. นายภาสกร  แสงนิกุล กรรมการ 

3. นางสาวกัณฐิกา  มาวัน กรรมการ 

4. นายพีรรัตน  พรสุรัตน กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. จัดตารางเรียนตารางสอนใหมีความเหมาะสม 

2. ตรวจโครงสรางหลักสูตรของแตละกลุมสาระการเรียนรู 

3. จัดทำโครงสรางหลักสูตรเพ่ือใหในแตละกลุมสาระการเรียนรูตรวจสอบและ

แกไขใหถูกตอง 

4. ตรวจทานโครงสรางหลักสูตรอีกครั้ง 

5. จัดอัตรากำลังและประสานงานในแตละกลุมสาระการเรียนรู 

6. บริหารจัดการหองเรียนหองปฏิบัติการและอาคารสถานท่ีเพ่ือการจัดการเรียน

การสอน 

7. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4.4 ฝายวัดผลประเมินผลและเทียบโอนรายวิชา 

นายบัญชา  วิพัฒวิบูลกิจ ผูชวยผูอำนวยการฝายวดัผลประเมินผล 

และเทียบโอนรายวิชา 

มีหนาท่ี 1. ปฏิบัติหนาท่ีแทนรองผูอำนวยการกลุมวิชาการในงานท่ีไดรับมอบหมาย 

2. จัดทำแผนงานโครงการกิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงานของงานทะเบียน - วัดผล 

3. กำหนดระเบียบและแนวปฏิบ ัต ิ เก ี ่ยวก ับการว ัดผลและประเม ินผลของ

สถานศึกษา 

4. ใหความรู เกี ่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนแกครูนักเรียนและ

ผูปกครอง 

5. พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลใหไดมาตรฐาน 

6. ประสานงานจัดทำจัดเก็บขอสอบและดำเนินการในการจัดสอบใหเปนไปตาม

ระเบียบวาดวยการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา 

/7. ดำเนินการ… 



 คูมือการปฏิบตัิงานขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนขอนแกนวิทยายน ปการศึกษา 2565 

 

  

55 

7. ดำเนินการเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบวาดวยการ

วัดผลประเมินผลการเรียนและตามแนวปฏิบัติของสถานศึกษา 

8. จัดทำตารางสอบระหวางภาคปลายภาคเรียนและตารางการสอบแกตัว 

9. สำรวจรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไมครบเสนอตอผูบริหารสถานศึกษาและ

ประกาศรายชื่อนักเรียนท่ีไมมีสิทธิ์สอบ 

10. ดำเนินการเก่ียวกับนักเรียนท่ีไมมีสิทธิ์สอบหรือมีผลการเรียนไมผานเกณฑ 

11. ตรวจสอบและรวบรวมแบบบันทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียนของกลุม

สาระการเรยีนรู 

12. จัดทำระบบฐานขอมูลการวัดผลประเมินผลทางการเรียน 

13. รวบรวมผลการเรียนทุกรายวิชาของนักเรียนและบันทึกผลในแบบรายงานการ

พัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนรายบุคคล (ปพ.6) 

14. ดำเนินการประกาศผลการสอบปลายภาคและการสอบแกตัว 

15. ประสานงานกับครูท่ีปรึกษาในการรายงานผลการเรียนใหผูปกครองนักเรียนรับทราบ 

16. จัดทำขอมูลสถิติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแยกตามระดับชั้นและ

กลุมสาระการเรียนรูเพ่ือเปนขอมูลในการประชาสัมพันธและการพัฒนา 

17. ดูแลและประสานงานกับครูผูสอนและครูที่ปรึกษาในการสรุปผลการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงคการประเมินการอานการคิดวิเคราะหและเขียนสื่อความการประเมินกิจกรรม

สาธารณประโยชนของนักเรียน 

18. จัดทำหลักฐานผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นและรายงานผลการเรียน

ของนักเรียนสงหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

19. จัดทำและตรวจสอบคา GPA และ PR ของนักเรียน 

20. จัดเทียบโอนความรูทักษะประสบการณและผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน

ตามแนวทางท่ีหนวยงานตนสังกัดกำหนด 

21. ออกเลขประจำตัวนักเรียนท่ีเขาใหม 

22. จัดทำและรวบรวมขอมูลประวัตินักเรียนบันทึกขอมูลประวัติลงโปรแกรม 

23. ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา 

24. จัดทำสถิติจำนวนนักเรียนและการจำหนายนักเรียนใหเปนปจจุบัน 

25. จัดทำทะเบียนรายชื่อนักเรียนตามชั้นเรียนสำหรับการใชงานและบริการแก

ผูเก่ียวของ 

26. จัดทำทะเบียนนักเรียนท่ีแขวนลอย 

27. จัดทำแบบฟอรมและใบคำรองในการดำเนินงานทุกประเภทของงานทะเบียน

นักเรียน 

/28. จัดทำเอกสาร… 
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28. จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 

ประกาศนียบัตรของนักเรียนที่จบการศึกษา (ปพ.2) แบบรายงานผูสำเร็จการศึกษา (ปพ.3) และใบรับรองผล

การศึกษา (ปพ.7) 

29. ตรวจสอบการจบหลักสูตรเพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอตอฝายบริหาร 

30. ติดตามประเมินผลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานของงานวัดผลและ

ประเมินผลการเรียนเพ่ือปรับปรุงพัฒนางานใหดีข้ึน 

31. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4.4.1 งานวัดผลและประเมินผล 

1. นางศิริพร  กาทอง ประธานกรรมการ 

2. นางพัชรินทร  แสนพลเมือง รองประธานกรรมการ 

3. นางชนกนาถ  วงศสุวรรณ กรรมการ 

4. นางจุรีภรณ  ปรินทอง กรรมการ 

5. นางศิริลักษณ  แสงกระจาย กรรมการ 

6. นางสิริพร  ระวีกุล กรรมการ 

7. นางสุทธาภรณ  พราววิเชียร รรมการ 

8. นางสาวเดือนเพ็ญ  ธรรมพิทักษ กรรมการ 

9. นางสาวพัชราภรณ  ผาหัวดง กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. จัดหาวัสดุอุปกรณเอกสารระเบียบคูมือเกี่ยวกับงานวัดผลและจัดเก็บเปนแฟม

อยางเปนระบบ 

2. ประสานดำเนินการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตาง ๆ ตามท่ีนักเรียนลงทะเบียน

เรียนไวในแตละภาคเรียนลงในโปรแกรม SGS ในระบบงานทะเบียน-วัดผล 

3. จัดทำแบบฟอรมแบบคำรองตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับงานวัดผล 

4. เก็บรักษาเอกสาร/หลักฐานท่ีเก่ียวของตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 

5. การควบคุมดูแลกำกับ ติดตาม งานดานวัดผลประเมินผลใหเปนไปตามแนว

ปฏิบัติและปฏิทินท่ีกำหนด 

6. ดำเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการเรียนการประเมินผลการเรียนใหถูกตองเปน

ปจจุบันมีการจัดเก็บอยางเปนระบบสะดวกแกการสืบคนและใหบริการ 

7. ดำเนินการเกี่ยวกับนักเรียนที่มีเวลาเรียนไมถึงรอยละ 80 ประกาศรายชื่อผูที่มี

เวลาเรียนไมครบรอยละ 80 การผอนผันใหเขาประเมินผลปลายภาคเรียนรวมท้ังประกาศรายชื่อผูไมมีสิทธิเขา

รับการประเมินผลปลายภาคเรียนแจงผูเก่ียวของทราบ 

/8. ดำเนินการ… 
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8. ดำเนินการจัดทำตารางสอบกลางภาคปลายภาคประสานงานกับงานธุรการฝาย

วิชาการในการออกคำสั่งการสอบตาง ๆ จัดเตรียมอุปกรณการสอบเก็บรักษาขอสอบไว1ภาคเรียนและ

ดำเนินการจำหนายใหถูกตองตามระเบียบ 

9. ดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนของนักเรียนที่ไมผานรายวิชา

และการลงทะเบียนเรียนซ้ำ 

10. จัดทำสารสนเทศผลการวัดและประเมินความรู, คุณลักษณะฯ, การอานคิด

วิเคราะหและเขียนสื่อความสมรรถนะกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

11. แจงแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานวัดผลใหผูเก่ียวของทราบ 

12. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4.4.2 งานทะเบียนนักเรียน 

1. นางธัญณรัตน  ปรินทอง ประธานกรรมการ 

2. นางสุภัทรา  โพธิ์หลา กรรมการ 

3. นางนัฏฐพร  ทิพรักษ กรรมการ 

4. นางสาวศิวพร  เทพจั้ง กรรมการ 

5. นางสาวมิยาวดี  หาโกสีย กรรมการ 

6. นางปาริญญา  กุลหนองแดง กรรมการ 

7. นายพงศธร  ทิพรักษ กรรมการ 

8. นางปาริชาติ  พลบำรุง กรรมการ 

9. นายรุจิพล  ศรีตระกูล กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. จัดหาวัสดุอุปกรณเอกสารระเบียบคูมือเก่ียวกับงานทะเบียนและจัดเก็บเปน

แฟมอยางเปนระบบ 

2. เก็บรักษาเอกสาร/หลักฐานท่ีเก่ียวของตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 

3. จัดทำแบบฟอรมแบบคำรองตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับงานทะเบียน 

4. จัดทำและตรวจสอบระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ใหถูกตองและเปน

ปจจุบันอยูเสมอออกระเบียนแสดงผลการเรียนใหแกนักเรียนท่ีจบหลักสูตรและประสงคจะลาออก 

5. จัดทำรายงานผลการเรียนของผูเรียนท่ีจบหลักสูตร (ปพ.1) ใหเสร็จสิ้นเรียบรอย

ภายใน 30 วัน นับแตวันอนุมัติผลการเรียนสงหนวยงานเจาของสังกัดใหถูกตองตามระเบียบ 

6. ดำเนินการในการออกประกาศนียบัตรแกผูสำเร็จการศึกษาจัดทำทะเบียนคุม

และการจายประกาศนียบัตรแกผูสำเร็จการศึกษา 

7. ดำเนินการในการออกเอกสารรบัรองผลการเรียนรับรองการเปนนักเรียนเอกสาร

แสดงผลการเรียนภาษาอังกฤษและเอกสารรับรองอ่ืน ๆ ท่ีนักเรียนรองขอ 

 

/8. ใหความรวมมือ… 
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8. ใหความรวมมือกับสถานศึกษาอื่นที่ขอตรวจคุณวุฒิและดำเนินการในการขอ

ตรวจสอบคุณวุฒิของนักเรียน 

9. ดำเน ินการเก ี ่ยวก ับการขอผอนผ ันการเร ียนการหยุดพักการเร ียนการ

เปลี่ยนแปลงวิชาเรียนการถอนการขอเพ่ิมวิชาเรียน 

10. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4.4.3 งานพัฒนาแหลงเรียนรู 

4.4.3.1 งานหองสมุดโรงเรียน 

1. นางฉัตรทอง  ดวงลีดี ประธานกรรมการ 

2. นางปทมา  กุลชาติ กรรมการ 

3. นางจุไรรตัน  แอมนนท กรรมการ 

4. นางรัชนีวัลย  พรหมแสง กรรมการและเลขานุการ 

5. นางปริยากร  นาคผวิ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

4.4.3.2 งานแหลงเรียนรูวิทยาศาสตรและหองสมุด Easy Science 

1. นางสาวจิราภรณ  ลักขณานุกุล ประธานกรรมการ 

2. นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล กรรมการ 

3. นางสาวสิริพร  สุขเอิบ กรรมการ 

4. นายประกาศิษย  แทบมะลัย กรรมการและเลขานุการ 

5. นางสาวกนกขวัญ  จนัทะไหล กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

6. นางสาวศศิวรรณ  มืดหลา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

7. นายอิทธิ  วงศดาว  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  เจาหนาท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.4.3.3 งานแหลงเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม Easy Social 

1. นายฐานพัฒน  พรมทา ประธานกรรมการ 

2. นางสาวจันทิมาพร  ชีวะสวัสดิ์ กรรมการ 

3. นายอนันตสิทธิ์  พระแสงแกว กรรมการ 

4. นายนำพงศ  สุขสบาย กรรมการและเลขานุการ 

5. นางเกษราพร  กางศร ี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

 

/4.4.3.4 งานแหลงเรียนรู… 
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4.4.3.4 งานแหลงเรียนรูคณิตศาสตร Easy Math 

1. นายรัฐศักดิ์  แกวหานาม ประธานกรรมการ 

2. นางสาวกุลภัสสร  ศิริพรรณ กรรมการ 

3. นายพีรรัตน  พรสุรัตน กรรมการและเลขานุการ 

4. นายคมกฤช  วิเศษสา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. จัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณโครงการของงานหองสมุดและหอง Easy ตาง ๆ 

ใหเปนไปตามนโยบายของโรงเรียน 

2. จัดและพัฒนาสถานที่หองสมุดใหเหมาะสมกับเปนแหลงคนควาหาความรูได

ตลอดเวลาและหลากหลาย 

3. จัดใหมีวัสดุครุภัณฑและเครื่องอำนวยความสะดวกท่ีเพียงพอกับจำนวนสมาชิก 

4. ดูแลเก็บรักษาซอมบำรุงครุภัณฑใหอยูในสภาพท่ีดีพรอมใชงานได 

5. จัดหาซ้ือทำเอกสารวารสารและสิ่งพิมพตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนตอการคนควาหา

ความรูและความบันเทิง 

6. จัดบรรยากาศสถานที่และสิ่งแวดลอมการบริการใหชักจูงบุคคลภายนอกใหเห็น

ประโยชนและเขามาใชบริการ 

7. จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนของโรงเรียนมีนิสัยรักการอาน 

8. จัดทำสถิติขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานรวมทั้งประเมินผลงานที่ปฏิบัติตลอด

ภาคเรียน/ป 

9. ใหบริการใชหองสมุดและหอง Easy ตาง ๆ แกนักเรียนครูและบุคคลภายนอก 

10. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4.4.3.5 งานคอมพิวเตอร 

นายบัญชา  วิพัฒนวิบูลกิจ ท่ีปรึกษา 

นางลักษณาวดี  ศรีสุข ท่ีปรึกษา 

1. นางสาวนราภรณ  หนองหลวง ประธานกรรมการ 

2. นางสาวสธุนาพรรณ  ธนสลีังกูร กรรมการ 

3. นางสิริพร  ระวีกุล กรรมการ 

4. นายวีระชน  แสงศรีเรือง กรรมการ 

5. นางพิมกมล  บัวละคร กรรมการ 

6. นางทักษอร  อาษาพันธ กรรมการ 

7. นายรติ  จอกสำนัก กรรมการ 

8. นายนฤพล  สีนอยขาว กรรมการ 

9. นายมนตร ี กุลหนองแดง กรรมการและเลขานุการ 

/มีหนาท่ี... 
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มีหนาท่ี 1. จัดหา ซอมบำรุง รักษา วัสดุ ครุภัณฑ และเครื่องคอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร 

2. จัดอบรมคอมพิวเตอรใหแกครูและบุคลากรในโรงเรียนใหมีความรูแลวนำไปใช

ปฏิบัติงานในหนาท่ี 

3. ใหบริการใชเครื่องคอมพิวเตอรแกบุคลากรในโรงเรียนและหนวยงานอ่ืน 

4. วางระบบเครือขายคอมพิวเตอรในโรงเรียนเพื่อการบริหารและการเรียนการสอนโดย

เชื่อมโยงกับแหลงขอมูลท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนรวมท้ังจัดทำเผยแพรเว็บไซตโรงเรียนและกลุม/งานอ่ืน ๆ  

5. ใหความชวยเหลือกลุมงานตาง ๆ ในการจัดทำขอมูลดวยคอมพิวเตอร เมื่อพบ

ปญหาหรือขอความชวยเหลือ 

6. จัดทำเอกสารสรุปผลงานปจจัยงานดานคอมพิวเตอรเสนอตอโรงเรียนเม่ือสิ้นภาคเรียน 

7. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4.4.3.6 งานโสตทัศนศึกษา 

1. นายจักรี  ปรินทอง ประธานกรรมการ 

2. นายพิทักษ  สิริเลิศธีรกุล กรรมการ 

3. นายจิตริน  เทศแกว กรรมการ 

4. นายวีระชน  แสงศรีเรือง กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. วางแผนงานบริหารงานจัดทำแผนงาน/โครงการ/งานโสตทัศนศึกษา 

2. สงเสริมสนับสนุนอำนวยความสะดวกในการใชโสตทัศนูปกรณและเทคโนโลยี 

3. จัดศูนยบริการดานโสตทัศนูปกรณเพ่ือการเรียนการสอนและบริการชุมชน 

4. ใหบริการอุปกรณแสงเสียงและสื่อทัศนอุปกรณในการจัดกิจกรรมแกครูนักเรียน 

5. จัดหาซอมบำรุงรักษาและควบคุมการใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

6. ติดตามและประเมินผลงานโสตทัศนศึกษา 

7. จัดทำสารสนเทศและเอกสารงานบริหารงานโสตทัศนศึกษา 

8. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

/4.4.3.7 งานศูนย… 
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4.4.3.7 งานศูนยครอบครัวพอเพียง 

1. นางวีรวรรณ  จันทรเทพ ประธานกรรมการ 

2. นายกิตตินิพนธ  สิรินทรภูมิ รองประธานกรรมการ 

3. นายกิตติพล  ตางจงราช กรรมการ 

4. นางเชาวนาท  กราพันธ กรรมการ 

5. นายศราวุฒิ  ชวยเงิน กรรมการ 

6. นางพวงผกา  ศรีโบราณ กรรมการ 

7. นางอังคนา  ใจตรง กรรมการ 

8. นางวิไลลักษณ  แกวจุมพล กรรมการ 

9. นายวัชรา  รุงสวาง กรรมการ 

10. นายนำพงศ  สุขสบาย กรรมการ 

11. นางสมถวิล  ภูแกว กรรมการ 

12. นางสาวนิลาวัลย  นอยชมพู กรรมการ 

13. นางสาวอรติยา  เทียบพระ กรรมการ 

14. นายกลาณรงค  มวงภูเขียว กรรมการ 

15. นางจุรีภรณ  ปรินทอง กรรมการ 

16. นายภาคิไนย  กะสินรัมย กรรมกรรม 

17. นางยุพิน  ขุนทอง กรรมการและเลขานุการ 

18. นายอนันตสิทธิ ์ พระแสงแกว กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

19. นางสาวจันทิมาพร  ชีวสวัสดิ ์ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. ดำเนินการจัดกิจกรรมขับเคลื ่อนพันธกิจ 5 ดาน ไดแก ดานศาสนา ดาน

เศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม และดานวัฒนธรรม โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานของนักเรียนแกนนำ

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท้ัง 5 กลุม พันธกิจ 

2. การสืบสานพระราชปณิธานศาสตรพระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 

คำ 5 ขอ ท่ีพอสอน ไดแก มีความรู มีคุณธรรม มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 

3. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

/4.4.4 งานเทคโนโลย…ี 
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4.4.4 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 

นายบัญชา  วิพัฒวิบูลกิจ ท่ีปรึกษา 

1. นายวีระชน  แสงศรีเรือง ประธานกรรมการ 

2. นางสาวสุธนาพรรณ  ธนสีลังกูร กรรมการ 

3. นายสวัสดิ์  จันทรไตรรัตน กรรมการ 

4. นายอรรถกร  เกษรแกว กรรมการ 

5. นางสาวนราภรณ  หนองหลวง กรรมการ 

6. นายมนตรี  กุลหนองแดง กรรมการ 

7. นางพิมกมล  บัวละคร กรรมการ 

8. นางทักษอร  อาษาพันธ กรรมการ 

9. นายรติ  จอกสำนัก กรรมการ 

10. นางสาวยลรดี  ศุภรพนิตกุล กรรมการ 

11. นายภาสกร  แสงนิกุล กรรมการ 

12. นายนฤพล  สีนอยขาว กรรมการ 

13. นางสิริพร  ระวีกุล กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. พัฒนาดูแลและบริหารจัดการระบบเครือขายอินเทอรเน็ตโรงเรียนขอนแกนวิทยายน 

2. ใหความรูพัฒนาและจัดหาสื่อนวัตกรรมดานเทคโนโลยีการเรียนการสอนสำหรับ

ครูและนักเรียนในการใชสื่อดิจิทัลในการเรียนรู 

3. พัฒนาการเรียนการสอนดวยระบบหองเรียนออนไลนแกครูและนักเรียน 

4. ออกแบบและพัฒนาเว็บไซตโรงเรียนขอนแกนวิทยายนเพื่อใหความรูเผยแพร

ประชาสัมพันธขอมูล 

5. จัดทำจดหมายขาวและเผยแพรขาวสารสารสนเทศของโรงเรียน 

6. จัดทำวารสารโรงเรียนขอนแกนวิทยายนเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธโรงเรียน 

7. บันทึกภาพกิจกรรมของโรงเร ียนขอนแกนวิทยายนทั ้งภาพนิ ่งและวีด ีโอ 

เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธผานทางเว็บไซตวารสารและเปนฐานขอมูล Big Data ในการพัฒนาโรงเรยีน 

8. จัดทำนำเสนอโรงเรียนขอนแกนวิทยายนรวมกับงานประชาสัมพันธโรงเรียน 

เพ่ือเผยแพรเนื่องในโอกาสตาง ๆ  

9. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

 

 

/5. กลุมกิจการนักเรียน... 
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5. กลุมกิจการนักเรียน 
นายธนัช  ฐากุลธเนศ รองผูอำนวยการกลุมกิจการนักเรียน 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติหนาที่รองผูอำนวยการโรงเรียนขอนแกนวิทยายน โดยปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายจาก

ผูอำนวยการโรงเรียนขอนแกนวิทยายน ในการบริหารกิจการของโรงเรียน การวางแผนการปฏิบัติงานการควบคุมกำกับ 
ดูแล เก่ียวกับการบริหารงานกิจการนักเรียน และงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1. บริหารกิจการของสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ นโยบาย
และวัตถุประสงคของสถานศึกษา 

2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษา 
3. จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
4. เปนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
5. เปนประธานคณะกรรมการกลุมกิจการนักเรยีน 
6. เปนที่ปรึกษาและใหขอมูลตอผูอำนวยการโรงเรียนในสวนที่เกี่ยวของกับงานกลุม

กิจการนักเรียน 
7. ปฏิบัติราชการแทนผูอำนวยการโรงเรียนในกรณีผูอำนวยการไมอยูหรือผูอำนวยการ

มอบหมาย 
8. ศึกษาระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหารกลุมกิจการนักเรียน 
9. ประชุมวางแผนปฏิบัติงานรวมกับคณะกรรมการใหเปนไปตามจุดมุงหมาย ปรัชญา  

อัตลักษณ นโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และแผนพัฒนาโรงเรียนใหสอดคลองกับระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

10. กำกับ ติดตาม ดูแล ใหมีการดำเนินงานตามแผนพัฒนางาน/โครงการ งบประมาณ 
ระบบสารสนเทศ และจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานของกลุมกิจการนักเรียน 

11. กำกับ ติดตาม ดูแล การปฏิบัติงานของครูบุคลากรทุกงานในกลุมกิจการนักเรียน 
และรายงานผลตอผูอำนวยการโรงเรียน 

12. วิเคราะหประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมกิจการนักเรียนเพ่ือเปนขอมูล 
ในการดำเนินการปรับปรุงแกไขพัฒนาใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 

13. จัดทำรายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานกลุมกิจการนักเรียนประจำปเปนรูปเลม 
14. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามขอบขายและภารกิจตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

 
 
 
 

/5.1 คณะกรรมการ... 
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5.1 คณะกรรมการบริหารกลุมกิจการนักเรียน 
นายภูพัน  รัตนจักร ท่ีปรึกษา 
นายศักฏิ์ชัย  เชษฐบุตร ท่ีปรึกษา 
1. นายธนัช  ฐากุลธเนศ ประธานกรรมการ 
2. นายกิตติพงษ  สะทานบัว รองประธานกรรมการ 
3. นางสุภัทรา  โพธิ์หลา กรรมการ 
4. นางสาวอาทิตยา  มวลเมืองสอง กรรมการ 
5. นายนิรันดร  กาทอง กรรมการ 
6. นายกลาณรงค  มวงภูเขียว กรรมการ 
7. นางสาวนันทนภัส อุดมรักษ กรรมการ 
8. นางศิริลักษณ  นิสสัยพันธุ กรรมการ 
9. นางเพลินจิต  หิรัญคำ กรรมการ 
10. นางธนิดา  ทาวนาง กรรมการ 
11. นายปฐมพงศ  คำจันทรดี กรรมการ 
12. นายอนันตสิทธิ์  พระแสงแกว กรรมการ 
13. นางสาวนิชดา  บุญชิด กรรมการ 
14. นายสุจิน  นามสทอน กรรมการ 
15. นางสาวธิดารัตน  ชางจัตุรัส กรรมการ 
16. นางอัศวีนา  มวงภูเขียว กรรมการ 
17. นายภาคิไนย  กะสินรมัย กรรมการ 
18. นายทินกร   อนุพันธ กรรมการ 
19. นางเพชรัตน  จารุตัน กรรมการ 
20. นางบุษกร  เทืองนอย กรรมการ 
21. นางรัชนีวัลย  พรหมแสง กรรมการและเลขานุการ 
22. นางสาวพิชยา  พิทยาวัฒนชัย กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. วางแผนการดำเนินงานใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของโรงเร ียน 
ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรในการปฏิบัติงานตามโครงสรางสายงานของกลุมกิจการนักเรียน 

2. กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุมกิจการนักเรียน 
3. สงเสริมระเบียบวินัย พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนและแกไขปญหา

พฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมกับสภาพความเปนนักเรียน 
4. สงเสริมกิจกรรมสรางสรรคตาง ๆ ของนักเรียน อยางหลากหลาย เพื่อพัฒนา

นักเรียนในทุก ๆ ดาน 
5. กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนักเรียน และสภานักเรียน 
6. จัดทำโครงการตาง ๆ ของกลุมกิจการนักเรียน เพ่ือเสนอของบประมาณประจำป 

ตามแผนปฏิบัติราชการโรงเรียน และดำเนินการตามโครงการที ่ไดร ับอนุมัติใหประสบผลสำเร ็จตาม
วัตถุประสงค 

/7. สรุป… 
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7. สรุป ประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุมกิจการนักเรียนเสนอตอโรงเรียนทุกภาคเรียน 
8. ประสานงานกับ กลุมงานอื่น ๆ กลุมสาระการเรียนรู เพื่อใหเกิดความรวมมือ 

ในการปฏิบัติงาน 
9. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

5.2 หัวหนากลุมกิจการนักเรียน 

นายกิตติพงษ  สะทานบัว หัวหนากลุมกิจการนักเรียน 

มีหนาท่ี 1. สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานของกลุมกิจการนักเรียน 
2. เปนกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการ

บริหารกลุมอำนวยการ 
3. วางแผนการทำงานรวมกับบุคลากรในกลุมงาน จัดทำปฏิทินงาน โครงสรางสายงาน 
4. ติดตอ ประสานงานกับกลุมงาน /ฝายและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังในและนอกโรงเรียน 
5. กำกับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติงานกลุมกิจการนักเรียน งานสำนักงาน งานระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียน งานระดับชั้นเรียนและครูที่ปรึกษา งานเครือขายผูปกครอง งานสงเสริมประชาธิปไตย
และสภานักเรียน งานธนาคารความดี และงานประกันอุบัติเหตุ 

6. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

5.2.1 งานสำนักงานกลุมกิจการนักเรียน 

1. นางรัชนีวัลย  พรหมแสง ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจิราภรณ  ม่ิงขวัญ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสริิกุล กรรมการ 
4. นางสาวพิชยา  พิทยาวัตนชัย กรรมการ 
5. นายไพทูลย  เพ็งแจม กรรมการ 
6. นางสาวอภิชญา  สุพรรณนอก กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. วางแผน จัดระบบ กำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินงานของสำนักงานกลุมกิจการ
นักเรียนและอำนวยความสะดวกโดยจัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือท่ีจำเปนในการปฏิบัติงานใหเพียงพอแกงาน
ตาง ๆ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

2. ควบคุมดูแลดานการเงินและงบประมาณที่เกี ่ยวของกับงานของกลุมกิจการ
นักเรียนตามโครงการตาง ๆ ใหเปนไปตามระเบียบราชการ 

3. ดูแลดานสวัสดิการตาง ๆ ที ่จำเปนตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่ตาม
โครงสรางสายงาน 

4. ดำเนินการจัดเตรียมการประชุมและเอกสารการประชุมกลุมกิจการนักเรียน 
5. กำกับ ดูแล ติดตามการปฏิบัต ิงานกลุ มกิจการนักเร ียน งานสารบรรณ 

งานสารสนเทศ งานจัดซ้ือ/จัดจาง และงานการเงิน/สวัสดิการและงานปฏิคม 
6. ดูแลการทำบัตรประจำตัวนักเรียนชั่วคราว 
7. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

/5.2.1.1 งานสารบรรณ... 
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5.2.1.1 งานสารบรรณกลุมกิจการนักเรียน 

1. นางบุษกร  เทืองนอย ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอภิชญา  สุพรรณนอก กรรมการ 
3. นางสาวพิชยา  พิทยาวัฒนชยั กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. จัดทำบัญชีรายการ และดำเนินการเบิกจายงบประมาณตามโครงการตาง ๆของ
กลุมกิจการนักเรียน 

2. จัดทำรางคำสั่งและประกาศโรงเรียน ท่ีเก่ียวของกับงานของกลุมกิจการนักเรียน 
3. รวบรวมโครงการกลุมกิจการนักเรียน เพื่อนำเสนอของบประมาณประจำปตาม

แผนปฏิบัติราชการของโรงเรียน 
4. ออกหนังสือเชิญประชุมและเตรียมการจัดประชุมของกลุมกิจการนักเรียน และ

บันทึกการประชุม 
5. จัดทำบัญชี รับ-จาย หนังสือเขา-ออก และประสานงานกับผูที่มีสวนเกี่ยวของ

ตามเอกสาร 
6. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

5.2.1.2 งานสารสนเทศกลุมกิจการนักเรียน และ ICT 

1. นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสริิกุล ประธานกรรมการ 
2. นางบุษกร  เทืองนอย กรรมการ 
3. นายไพทูลย  เพ็งแจม กรรมการ 
4. นายธีระพงษ  ชัยบอน กรรมการ 
5. นางสาวพิชยา  พิทยาวัฒนชยั กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. ประสานงานกับงานตาง ๆ และรวบรวมขอมูลสารสนเทศของกลุ มกิจการ
นักเรียน 

2. ติดตาม ประเมินผล งานและโครงการตาง ๆ ของกลุมกิจการนักเรียน 
3. ตรวจสอบการบันทึกคะแนนความประพฤติและจัดทำใบรับรองความประพฤติ

นักเรียน 
4. จัดทำเว็บไซตของกลุมกิจการนักเรียนและดูแลสารสนเทศของกลุ มกิจการ

นักเรียน 
5. ประชาสัมพันธเผยแพรผลงาน/โครงการ/กิจกรรม ของกลุมกิจการนักเรียน 
6. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 
 

/5.2.1.3 งานพัสดุ… 
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5.2.1.3 งานพัสดุและจัดซ้ือจัดจางกลุมกิจการนักเรียน 

1. นางรัชนีวัลย  พรหมแสง ประธานกรรมการ 

2. นางสาวอภิชญา  สุพรรณนอก กรรมการ 
3. นางแกวทิพย  ภูงามเงิน กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. ดำเนินการจัดซื้อ จัดจาง พัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณตาง ๆ ที่จำเปนตองใชใน
สำนักงานและตามโครงการตาง ๆ ของกลุมกิจการนักเรียนใหถูกตองตามระเบียบราชการ 

2. จัดทำทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ ของกลุมกิจการนักเรียนใหถูกตองเปนปจจุบัน 
บำรุงรักษา ซอมแซมทรัพยสินของสำนักงาน ตลอดการจำหนายครุภัณฑท่ีชำรุดตามระเบียบราชการ 

3. สนับสนุนพัสดุ ครุภัณฑและอุปกรณตาง ๆที่จำเปนแกงานตาง ๆ ของกลุม
กิจการนักเรียน 

4. ประสานงานกับเจาหนาท่ีฝายจัดซ้ือ จัดจางของโรงเรียน 
5. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

5.2.1.4 งานการเงิน/สวัสดิการ/ปฏิคม กลุมกิจการนักเรียน 

1. นางบุษกร  เทืองนอย ประธานกรรมการ 
2. นางสาวพิชยา  พิทยาวัฒนชัย กรรมการ 
3. นางแกวทิพย  ภูงามเงิน กรรมการ 
4. นางสาวกัลยรัตน  หนันทุม กรรมการ 
5. นางสาวนิชดา  บุญชิด กรรมการ 
6. นางสาวอภิชญา  สุพรรณนอก กรรมการ 
7. นางสาวจีราภรณ  ม่ิงขวัญ กรรมการ 
8. นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. จัดทำบัญชีรายรับ รายจายเงินท่ีไดรับในการสนับสนุนงานกลุมกิจการนักเรียน 
2. ดูแลสวัสดิการตาง ๆ แกเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานตามโครงการตาง ๆ ของกลุม

กิจการนักเรียน 
3. ปฏิบัติหนาท่ีปฏิคมของกลุมกิจการนักเรียนทุกกิจกรรม 
4. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

/5.2.1.5 งานแผนงาน... 
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5.2.1.5 งานแผนงานและงบประมาณ กลุมกิจการนักเรียน 

1. นางรัชนีวัลย  พรหมแสง ประธานกรรมการ 
2. นายกิตติพงษ  สะทานบัว กรรมการ 
3. นางเพชรัตน  จารุตัน กรรมการ 
4. นางสาวนิชดา  บุญชิด กรรมการ 
5. นางสาวพิชยา  พิทยาวัฒนชยั กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปกลุมกิจการนักเรียน 
2. จัดทำงบประมาณโครงการประจำปกลุมกิจการนักเรียน 
3. ติดตาม ประเมินผล งานและโครงการตาง ๆ ของกลุมกิจการนักเรียน 
4. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

5.2.2 งานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

1. นางธนิดา  ทาวนาง ประธานกรรมการ 
2. นางสุภัทรา  โพธิ์หลา กรรมการ 
3. นางสาวอาทิตยา  มวลเมืองสอง กรรมการ 
4. นายนิรันดร  กาทอง กรรมการ 
5. นางพวงผกา  ศรีโบราณ กรรมการ 
6. นายศราวุฒิ  ชวยเงิน กรรมการ 
7. นางนงนุช  จันทรโสภณ กรรมการ 
8. นายพงศธร  ทิพรักษ กรรมการ 
9. นางจุฑามาศ  จันประเทือง กรรมการ 
10. นางศิริลักษณ  นิสสัยพันธุ กรรมการ 
11. นายกลาณรงค  มวงภูเขียว กรรมการ 
12. นางสาวนันทนภัส  อุดมรักษ กรรมการ 
13. นางจุรภีรณ  ปรินทอง กรรมการ 
14. นายภาคิไนย  กะสินรมัย กรรมการ 
15. นางประภารัตน  เนื่องแกว อารีลน กรรมการ 
16. นางสาวสิรินาถ  จันทะวงษ กรรมการ 
17. นางสาวนันทนา  แสนจำลาห กรรมการ 
18. นางสาวปุณณดา  จนัสูง กรรมการ 
19. นางสาวขัตติยา  ขัตติยะวงศ กรรมการ 
20. ครูท่ีปรึกษาประจำชั้นทุกหอง กรรมการ 
21. นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. วางแผนการปฏิบัติงานของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติเปนผลดีแกนักเรียน 

/2. จัดทำเอกสาร… 
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2. จัดทำเอกสารที ่จำเปนและเกี ่ยวของกับการปฏิบัติงานของระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 

3. สงเสริมและแกไขปญหาพฤติกรรมนักเรียน ใหปฏิบัติตนถูกตองตามระเบียบของ
โรงเรียน 

4. ประสานงานกับงานระดับชั้น หัวหนาระดับ ครูที่ปรึกษาประจำชั้น และงาน
สนับสนุนระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเพ่ือคัดกรองนักเรียน 

5. ประสานงานกับผูปกครองนักเรียน และองคกรภายนอกในการแกไขปญหานักเรียน 
6. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

5.2.3 งานระดับช้ันเรียนและครูท่ีปรึกษาประจำช้ัน 

1. นายกิตติพงษ  สะทานบัว ประธานกรรมการ 
2. นางรัชนีวัลย  พรหมแสง รองประธานกรรมการ 
3. นางธนิดา  ทาวนาง กรรมการและเลขานุการ 
4. นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

5.2.3.1 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 

1. นางสุภัทรา  โพธิ์หลา หัวหนาระดับ 
2. นางพวงผกา  ศรีโบราณ รองหัวหนาระดับ 
3. นายศราวุฒิ  ชวยเงิน รองหัวหนาระดับ 
4. นางสาวอุทัยวรรณ  สอนเจริญ หัวหนางานสารสนเทศ 
5. นางสาวเพ็ญนิภา  ทองโคตร กรรมการงานสารสนเทศ 
6. นางสาวอรติยา  เทียบพระ กรรมการงานสารสนเทศ 
7. นางชนกนาถ  วงศสุวรรณ หัวหนางานหองเรียนสีขาว 
8. นางทินดา  หอมเนตร กรรมการงานหองเรียนสีขาว 
9. นางชนิดาภา  โสหา กรรมการงานหองเรียนสีขาว 
10. นางสมถวิล  หม่ืนภักดี หัวหนางานเหรัญญิก 
11. นางสาวหทัยชนก  ธรรมศร ี กรรมการงานเหรัญญิก 
12. ครูท่ีปรึกษาประจำชั้นทุกหองเรียน กรรมการ 
13. นางสุกัลยา  ดอนม่ิงคุณ กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสาวกฤติมา  กึกกอง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
 
 
 
 

/5.2.3.2 ระดับชั้น... 
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5.2.3.2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒ 

1. นางสาวอาทิตยา  มวลเมืองสอง หัวหนาระดับ 
2. นางนงนุช  จันทรโสภณ รองหัวหนาระดับ 
3. นางสาวกัลยรัตน  หนันทุม รองหัวหนาระดับ 
4. นายมนตรี  กุลหนองแดง หัวหนางานสารสนเทศ 
5. นางพิมกมล  บัวละคร กรรมการงานสารสนเทศ 
6. นางสาวยลรดี  ศุภรพินิตกุล กรรมการงานสารสนเทศ 
7. นางเพชรัตน  จารุตัน หัวหนางานหองเรียนสีขาว 
8. นางอังคณา  ใจตรง กรรมการงานหองเรียนสีขาว 
9. นางจุไรรัตน  แอมนนท กรรมการงานหองเรียนสีขาว 
10. นางกัญญา  เก้ือกูล หัวหนางานเหรัญญิก 
11. นางสาววริยา  คำหนูไทย กรรมการงานเหรัญญิก 
12. ครูท่ีปรึกษาประจำชั้นทุกหองเรียน กรรมการ 
13. นางสาวสุบรรณ  ชยัคำดี กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสาวนชิดา  บุญชิด กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

5.2.3.3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 

1. นายนิรันดร  กาทอง หัวหนาระดับ 
2. นายพงศธร  ทิพรักษ รองหัวหนาระดับ 
3. นางจุฑามาศ  จันประเทือง รองหัวหนาระดับ 
4. นายประกาศิษย  แทบมะลัย หัวหนางานสารสนเทศ 
5. นางสาวแพรวพรรณ  เพ็งบุญ กรรมการงานสารสนเทศ 
6. นางสาวจันทิมาพร  ชีวะสวสัดิ ์ กรรมการงานสารสนเทศ 
7. นางอัศวีนา  มวงภูเขียว หัวหนางานหองเรียนสีขาว 
8. นางปาริญญา  กุลหนองแดง กรรมการงานหองเรียนสีขาว 
9. นางปทมา  กุลชาต ิ กรรมการงานหองเรียนสีขาว 
10. นางณัฐชฎา  ชชัวาลย หัวหนางานเหรัญญิก 
11. นางสาวเชาวนาท  กราพันธ กรรมการงานเหรัญญิก 
12. ครูท่ีปรึกษาประจำชั้นทุกหองเรียน กรรมการ 
13. นางรัชนีวัลย  พรหมแสง กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสาวกุลภสัสร  ศิริพรรณ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
 
 
 
 

/5.2.3.4 ระดับชั้น... 
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5.2.3.4 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ 

1. นายกลาณรงค  มวงภูเขียว หัวหนาระดับ 
2. นางจุรีภรณ  ปรินทอง รองหัวหนาระดับ 
3. นายภาคิไนย  กะสินรัมย รองหัวหนาระดับ 
4. นายสวัสดิ ์ จันทรไตรรัตน หัวหนางานสารสนเทศ 
5. นายปฏิญญา  มุงหมาย กรรมการงานสารสนเทศ 
6. นางทัศนี  แสงศรีเรือง กรรมการงานสารสนเทศ 
7. นางสาวภัทรวดี  นามวงษ หัวหนางานหองเรียนสีขาว 
8. นางสาวขัตติยา  ขัตติยะวงศ กรรมการงานหองเรียนสีขาว 
9. นางสาวนันทภัค  แซโคง กรรมการงานหองเรียนสีขาว 
10. นางสาวกุลธิดา  ทีนอย หัวหนางานเหรัญญิก 
11. นางอัจฉริยา  พหลทัพ กรรมการงานเหรัญญิก 
12. ครูท่ีปรึกษาประจำชั้นทุกหองเรียน กรรมการ 
15. นางสาวอาริศรา  อรรคษร กรรมการและเลขานุการ 
16. นางสาวกัณฐิกา  มาวัน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

5.2.3.5 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๕ 

1. นางสาวนันทนภสั  อุดมรักษ หัวหนาระดับ 
2. นางประภารัตน  เนื่องแกว อารีลน รองหัวหนาระดับ 
3. นางสาวสิรินาถ  จันทะวงษ รองหัวหนาระดับ 
4. นางธนิดา  ทาวนาง หัวหนางานสารสนเทศ 
5. นายณัชทัต  ลิมปเศวต กรรมการงานสารสนเทศ 
6. นางสาวสถาพร  แซจาว กรรมการงานสารสนเทศ 
7. นางสาววราภรณ  หลาหาร หัวหนางานหองเรียนสีขาว 
8. นายอนันตสิทธิ์  พระแสงแกว กรรมการงานหองเรียนสีขาว 
9. นางสาวอภินุช  นาเลาห กรรมการงานหองเรียนสีขาว 
10. นางสาวจิราภรณ  ลักขณานุกูล หัวหนางานเหรัญญิก 
11. นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล กรรมการงานเหรัญญิก 
12. ครูท่ีปรึกษาประจำชั้นทุกหองเรียน กรรมการ 
13. นางสาวมิยาวดี  หาโกสีย กรรมการและเลขานุการ 
14. นายวิริยกุล  อุนออน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 

/5.2.3.6 ระดับชั้น... 
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5.2.3.6 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 

1. นางศิริลักษณ  นิสสัยพันธุ หัวหนาระดับ 
2. นางสาวนันทนา  แสนจำลาห รองหัวหนาระดับ 
3. นางสาวปุณณดา  จนัสูง รองหัวหนาระดับ 
4. นางสาวสธุนาพรรณ  ธนสลีังกูร หัวหนางานสารสนเทศ 
5. นางสิริพร  ระวีกุล กรรมการงานสารสนเทศ 
6. นางสาวพิชยา  พิทยาวัฒนชยั กรรมการงานสารสนเทศ 
7. นายวสัญ  จันทรพยา หัวหนางานหองเรียนสีขาว 
8. นายชัชวาล  นามปรีดา กรรมการงานหองเรียนสีขาว 
9. นายภาสกร  แสงนิกุล กรรมการงานหองเรียนสีขาว 
10. นางสาวจีราภรณ  ม่ิงขวัญ หัวหนางานเหรัญญิก 
11. นางสาววราภรณ  ชัยวิเชียร กรรมการงานเหรัญญิก 
12. ครูท่ีปรึกษาประจำชั้นทุกหองเรียน กรรมการ 
15. นางสาววษิรฎา  ไชยภ ู กรรมการและเลขานุการ 
16. นางสาวทิวาทิพย  ภูสะทด กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หัวหนาระดับและรองหัวหนาระดับ มีหนาท่ี ดังนี้ 
1. ประสานงานกับครูท่ีปรึกษาประจำชั้น 
2. จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาคุณธรรม และระเบียบวินัยนักเรียนในระดับ 
3. กำกับ ดูแลและใหการสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีของครูท่ีปรึกษาประจำชั้น 
4. กำกับ ดูแลประสานงานในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
5. ตรวจสอบ ติดตาม ชวยเหลือและใหคำปรึกษาเพื ่อปรับปรุงแกไขพฤติกรรม 

ท่ีไมพึงประสงคของนักเรียน 
6. กำหนดตรวจเฉพาะกิจนักเรียน จัดทำแบบตรวจเฉพาะกิจ กำกับ ดูแลการตรวจ

เฉพาะกิจของครูท่ีปรึกษาประจำชั้น 
7. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ครูท่ีปรึกษาประจำช้ัน มีหนาท่ี ดังนี้ 
1. ปฏิบัติหนาที่ของครูที่ปรึกษาประจำชั้นตามแนวปฏิบัติของระบบการดูแลชวยเหลือ

นักเรียน 
2. ประสานงานกับหัวหนาระดับ รองหัวหนาระดับ เพื ่อปรับปรุงแกไขพฤติกรรม 

ท่ีไมพึงประสงคของนักเรียน 
3. อบรมนักเรียนประจำชั้นในหองเรียนเพื่อสงเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ

ระเบียบวินัย 
4. สงแสริมกิจกรรมสรางสรรคตาง ๆแกนักเรียนหองประจำชั้น เพ่ือใหนักเรียนสามารถ

พัฒนาตนเองในทุก ๆ ดานอยางเหมาะสม 
/5. กำกับ... 
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5. กำกับ ติดตามนักเรียนหองประจำชั้น ใหปฏิบัติตนไดถูกตองตามระเบียบวินัยของ
โรงเรียน 

6. ตรวจเฉพาะกิจนักเรียนในท่ีปรึกษาประจำชั้น แจกบัตรเขาหองสอบ 
7. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

5.2.4 งานเครือขายผูปกครองนักเรียน 

1. นางเพชรัตน  จารุตัน ประธานกรรมการ 
2. นางสุภัทรา  โพธิ์หลา กรรมการ 
3. นางสาวอาทิตยา  มวลเมืองสอง กรรมการ 
4. นายนิรันดร  กาทอง กรรมการ 
5. นายกลาณรงค  มวงภูเขียว กรรมการ 
6. นางสาวนันทนภัส อุดมรักษ กรรมการ 
7. นางศิริลักษณ  นิสสัยพันธุ กรรมการ 
8. ครูท่ีปรึกษาประจำชั้นทุกหอง กรรมการ 
9. นางสาวนิชดา  บุญชิด กรรมการ 
10. นางสาวกัลยรัตน  หนันทุม กรรมการและเลขานุการ 
11. นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. ดำเนินการสรรหาคณะกรรมการเครือขายผูปกครองนักเรียนระดับหองเรียน
ระดับชั้นเรียนและคณะกรรมการเครือขายผูปกครองนักเรียนระดับโรงเรียน ตามธรรมนูญเครือขายผูปกครอง
นักเรียนโรงเรียนขอนแกนวทิยายน 

2. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเครือขายผูปกครองนักเรียนตามวาระท่ี
กำหนดไวในสมัยประชุม 

3. ประสานงานกับคณะกรรมการเครือขายผูปกครองนักเรียนในการสงเสริมพัฒนา
และการแกไขปญหาของนักเรียน 

4. ประสานความรวมมือกับคณะกรรมการเครือขายผูปกครองนักเรียนในการจัด
กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน 

5. กำหนดกรอบงานใหคณะกรรมการเครือขายผูปกครองปฏิบัติ เพื่อตอบนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการท่ีผูปกครองควรมีบทบาทตอโรงเรียน 

6. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 
 

/5.2.5 งานสงเสริม... 
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5.2.5 งานสงเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน 

1. นายอนันตสิทธิ์  พระแสงแกว ประธานกรรมการ 
2. นางยุพิน  ขุนทอง กรรมการ 
3. นางสาวจันทิมาพร  ชีวะสวสัดิ ์ กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. จัดกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยใหแกนักเรียน 
2. ดำเนินการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน สรรหาคณะอนุกรรมการ

นักเรียน และสมาชิกสภานักเรียนตามระเบียบโรงเรียนขอนแกนวิทยายนวาดวยคณะกรรมการนักเรียนและ
สภานักเรียน 

3. กำกับ ดูแล ใหคำปรึกษาแกคณะกรรมการนักเรียน  และสภานักเรียน ในการ
ดำเนินงานกิจกรรมของนักเรียนดานตาง ๆ 

4. จัดการประชุมคณะกรรมการนักเรียน และสภานักเรียนตามวาระท่ีกำหนด 
5. สนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของนักเรียนท่ีเปนประโยชนตอสวนรวม 
6. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

5.2.6 งานธนาคารความดี 

1. นางสาวนิชดา  บุญชิด ประธานกรรมการ 
2. นางแกวทิพย  ภูงามเงิน กรรมการ 
3. นักเรียนจิตอาสา กรรมการ 
4. นางสาวจีราภรณ  ม่ิงขวัญ กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. วางแผน จัดระบบการปฏิบัติงานของธนาคารความด ี  
2. จัดทำเอกสารท่ีเก่ียวของกับระบบงานของธนาคารความดี 
3. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ ท่ีจำเปนตองใชในการปฏิบัติงาน 
4. จัดเจาหนาท่ีครูและนักเรียน ใหพรอมในการปฏิบัติงาน 
5. ดำเนินการจัดทำเอกสารรับฝากความดีของนักเรียนตามแผนการปฏิบัติงาน 
6. ดำเนินการจัดทำเกียรติบัตรและมอบใหแกนักเรียนตนแบบความดี 
7. ดำเนินการจัดทำเข็มคนดีศรี ว.ย. มอบใหแกนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบตาม

เกณฑท่ีกำหนด 
8. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 

/5.2.7 งานประกัน... 
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5.2.7 งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน 

1. นางสาวธิดารัตน  ชางจัตุรัส ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจิราภรณ  เตชะนอก กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. ดำเนินการคัดเล ือกบริษัทประกันชีว ิตประจำปตามระเบียบราชการเพ่ือ
รับประกันชีวิต (อุบัติเหตุ) แกนักเรียน 

2. รวบรวมขอมูลของนักเรียนและดำเนินการจัดทำประกันอุบัติเหตุใหครบทุกคน 
3. จัดอบรมความรูแกนักเรียนในเรื่องการทำประกันอุบัติแหตุ และการปองกัน

ตนเองเก่ียวกับภัยพิบัติตาง ๆ ในสังคมปจจุบัน 
4. ติดตามและดูแลผลประโยชนการทำประกันอุบัติเหตุของนักเรียน 
5. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

5.3 ฝายปกครองกลุมกิจการนักเรียน 

1. นายภูพัน  รัตนจักร ผูชวยผูอำนวยการฝายปกครอง 
2. นายทินกร  อนุพันธ หัวหนาฝายปกครอง 

มีหนาท่ี 1. กำกับ ดูแล ติดตามงานปกครอง กลุมกิจการนักเรียน ดังนี้ งานพัฒนาคุณธรรม
นักเรียนดวยระบบดิจิตอล (Dcard) งานระเบียบวินยั งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด งานโรงเรียนปลอด
บุหรี่ งานหองเรียนสีขาว งานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม/โรงเรียนคุณธรรม งานระบบจราจร งานรักษา
ความปลอดภัย และงานกิจกรรมหนาเสาธง 

2. วางแผนและจัดระบบในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายปกครองใหสอดคลอง
กับแนวทางและนโยบายของฝายบริหารในการบริหารสถานศึกษา 

3. วางแผนและใหคำปรึกษาในการจัดทำโครงการและแผนปฏิบัติการของฝาย
ปกครองกำกับ ดูแล แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติของโรงเรียน 

4. กำกับ ดูแลรับผิดชอบในดานการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบรอยใน
โรงเรียน 

5. สรุป ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายปกครองเสนอ
ผูบริหาร 

6. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

/5.3.1 งานพัฒนา... 
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5.3.1 งานพัฒนาคุณธรรมนักเรียนดวยระบบประตูดิจิตอล (Dcard) 

1. นางสาวนราภรณ  หนองหลวง ประธานกรรมการ 
2. นางสุภัทรา  โพธิ์หลา กรรมการ 
3. นางสาวอาทิตยา  มวลเมืองสอง กรรมการ 
4. นายนิรันดร  กาทอง กรรมการ 
5. นายกลาณรงค  มวงภูเขียว กรรมการ 
6. นางสาวนันทนภัส  อุดมรักษ กรรมการ 
7. นางศิริลักษณ  นิสสัยพันธุ กรรมการ 
8. นายไพทูลย  เพ็งแจม กรรมการ 
9. นายรติ  จอกสำนัก กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. ประสานงานการทำบัตรประจำตัวนักเรียนดิจิตอล Dcard กับบริษัทที่ไดรับ
สัญญาการทำบัตรประจำตัวนักเรียน 

2. จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียนใหครบทุกคนเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียน 

3. จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียนแทนบัตรเกาท่ีหายหรือชำรุด 
4. แจกบัตรประจำตัวนักเรียน 
5. ดูแลระบบประตูดิจิตอล เขา-ออกโรงเรียนของนักเรียน 
6. จัดทำสารสนเทศขอมูลการใชระบบดิจิตอลระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน 
7. สรุปผลการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนดวยระบบดิจิตอล 
8. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

5.3.2 งานระเบียบวินัยและควบคุมความประพฤติ 

1. นางเพชรัตน  จารุตัน ประธานกรรมการ 
2. นายภาคิไนย  กะสินรัมย กรรมการ 
3. นางสุภัทรา  โพธิ์หลา กรรมการ 
4. นางสาวอาทิตยา  มวลเมืองสอง กรรมการ 
5. นายนิรันดร  กาทอง กรรมการ 
6. นายกลาณรงค  มวงภูเขียว กรรมการ 
7. นางสาวนันทนภัส  อุดมรักษ กรรมการ 
8. นางศิริลักษณ  นิสสัยพันธุ กรรมการ 
9. นายทินกร   อนุพันธ กรรมการ 
10. นายกิตติศักดิ์  ลีเลิศ กรรมการ 
11. นายปฐมพงศ  คำจันทรดี กรรมการ 
12. นายธีระพงษ  ชัยบอน กรรมการ 
13. ครูท่ีปรึกษาประจำชั้นทุกหอง กรรมการ 
14. นางสาวกัลยรัตน  หนันทุม กรรมการและเลขานุการ 

/มีหนาท่ี... 
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มีหนาท่ี 1. ควบคุม ดูแลใหนักเรียนปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของโรงเรียน 
2. แกไขปญหานักเรียนท่ีฝาฝนระเบียบขอบังคับ 
3. ตรวจเฉพาะกิจเกี่ยวกับการแตงตาย ทรงผม และอื่น ๆ รวมกับครูที ่ปรึกษา

ประจำชั้น 
4. บันทึกขอมูลนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมไมพึงประสงค 
5. พิจารณาอนุญาตการออกนอกบริเวณโรงเรียนของนักเรียน 
6. ประสานงานกับหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
7. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

5.3.3 งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและสารเสพติดในโรงเรียน 

1. นายทินกร  อนุพันธ ประธานกรรมการ 
2. นางสุภัทรา  โพธิ์หลา กรรมการ 
3. นางสาวอาทิตยา  มวลเมืองสอง กรรมการ 
4. นายนิรันดร  กาทอง กรรมการ 
5. นายกลาณรงค  มวงภูเขียว กรรมการ 
6. นางสาวนันทนภัส  อุดมรักษ กรรมการ 
7. นางศิริลักษณ  นิสสัยพันธุ กรรมการ 
8. นายธีระพงษ  ชัยบอน กรรมการ 
9. นายภาคิไนย  กะสนิรัมย กรรมการ 
10. ครูท่ีปรึกษาประจำชั้นทุกหอง กรรมการ 
11. นายกิตติศักดิ์  ลีเลิศ กรรมการ 
12. นายปฐมพงษ  คำจันทรดี กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. กำหนดมาตรการในการปองกันสารเสพติดในโรงเรียน 
2. ประสานงานรวมกับหัวหนาระดับ และครูที่ปรึกษาประจำชั้นเพื่อแกปญหา

นักเรียน 
3. จัดตั้งเครือขายเฝาระวัง ปองกันสารเสพติดในโรงเรียน 
4. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของภายนอกในการปองกัน และแกไขปญหา

เก่ียวกับยาเสพติดและสารเสพติด 
5. สุมตรวจปสสาวะนักเรียนกลุมเสี่ยง 
6. สงตอหนวยงานท่ีเก่ียวของหากพบมีผูใชสารเสพติด 
7. จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนและจัดกิจกรรมรณรงคตอตานสารเสพติด 
8. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

 
 
 

/5.3.4 งานโรงเรียน... 
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5.3.4 งานโรงเรียนปลอดบุหรี/่TO BE NUMBER ONE  

1. นางสาวธิดารัตน  ชางจัตุรัส ประธานกรรมการ 
2. นางแกวทิพย  ภูงามเงิน กรรมการ 
3. ครูท่ีปรึกษาประจำชั้นทุกหอง กรรมการ 
4. นายปฐมพงศ  คำจันทรดี กรรมการและเลขานุการ 
5. นางสาวจิราภรณ  เตชะนอก กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. จัดกิจกรรมสงเสริมความรูเก่ียวกับโทษภัยของบุหรี่ตอตนเองและสังคมแก
นักเรียน 

2. จัดกิจกรรมรณรงคตอตานการสูบบุหรี่ 
3. อบรมนักเรียนไมใหเก่ียวของกับบุหรี่และสารเสพติดชนิดตาง ๆ 
4. ปองกันและแกไขปญหานักเรียนท่ีติดบุหรี่และสารเสพติดชนิดตาง ๆ 
5. จัดตั้งเครือขายนักเรียนแกนนำตอตานการสูบบุหรี่ 
6. จัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE 
7. รายงานผลการดำเนินงานตอโรงเรียน 
8. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

5.3.5 งานหองเรียนสีขาว 

1. นางอัศวีนา  มวงภูเขียว ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจิราภรณ  เตชะนอก กรรมการ 
3. ครูท่ีปรึกษาประจำชั้นทุกหอง กรรมการ 
4. นายธีระพงษ  ชัยบอน กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. ประสานงานกับหัวหนาระดับและครูที ่ปรึกษาประจำชั ้นมอบหมายงานให
นักเรียนจัดนิทรรศการหองเรียนสีขาว ตามระเบียบการท่ีกำหนด 

2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ใหคะแนนและตัดสินการ
ประกวด 

3. มอบเกียรติบัตร และรางวัลแกนักเรียนและครูท่ีปรึกษาประจำชั้นหองท่ีชนะการ
ประกวด 

4. รายงานผลการดำเนินงานตอโรงเรียน 
5. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 

/5.3.6 งานสงเสริม… 
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5.3.6 งานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน  

1. นายภาคิไนย  กะสินรมัย ประธานกรรมการ 
2. นางสุภัทรา  โพธิ์หลา กรรมการ 
3. นางสาวอาทิตยา  มวลเมืองสอง กรรมการ 
4. นายนิรันดร  กาทอง กรรมการ 
5. นายกลาณรงค  มวงภูเขียว กรรมการ 
6. นางสาวนันทนภัส  อุดมรักษ กรรมการ 
7. นางศิริลักษณ  นิสสัยพันธุ กรรมการ 
8. นางเพชรรัตน  จารุตัน กรรมการ 
9. นายธีระพงษ  ชัยบอน กรรมการ 
10. นายปฐมพงศ  คำจันทรดี กรรมการ 
11. รองหัวหนาระดับทุกระดับชั้น กรรมการ 
12. ครูท่ีปรึกษาประจำชั้นทุกหอง กรรมการ 
13. นายกิตติศักดิ์  ลีเลิศ กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. ดำเนินการ สงเสริม คุณธรรมและจริยธรรม 
2. ดำเนินกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
3. ประสานงานกับหัวหนาระดับในการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเร ียน 

ทุกระดับชั้นในแตละสัปดาห 
4. จัดกิจกรรมและอบรมพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมนักเรียน 
5. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

5.3.7 งานระบบจราจรภายในโรงเรียน 

1. นายสุจิน  นามสทอน ประธานกรรมการ 
2. นายทินกร  อนุพันธ กรรมการ 
3. นายกิตติศักดิ์  ลิเลิศ กรรมการ 
4. พนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคน กรรมการ 
5. นายธีระพงษ  ชัยบอน กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. กำหนดมาตรการเก่ียวกับระบบการจราจรภายในบริเวณโรงเรียนใหเกิดความ
คลองตัว มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 

2. จัดระบบขอมูลเกี่ยวกับจำนวนรถยนต และรถจักรยานยนต มีระบบตรวจสอบ
การเขา-ออกบริเวณโรงเรียน 

3. กำหนดสถานที่จอดรถยนตสำหรับครู ผู ประกอบการ ผู มาติดตอราชการ 
ใหชัดเจนเปนระเบียบไมกีดขวางการจราจร และกำหนดสถานที่จอดรถจักรยานยนตสำหรับครูและนักเรียน 
ใหชัดเจน สามารถควบคุมดูแลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
/4. จัดเตรียม… 
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4. จัดเตรียมอุปกรณ และเครื่องมือที่จำเปนตองใชในการดำเนินงานดานจราจร 
ใหพรอมและเพียงพอ 

5. จัดอาสาสมัครอำนวยความสะดวกเก่ียวกับการจราจรใหพรอมในการปฏิบัติ  
6. สรางวินัยในการจราจรภายในโรงเรียน 
7. แกไขปญหาการจราจรภายในบริเวณโรงเรียน 
8. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

5.3.8 งานเวรยามรักษาความปลอดภัยกลางวัน กลางคืน และเวรตามสถานท่ี

ตาง ๆ ในโรงเรียน 

1. นางสาวกัลยรัตน  หนันทุม ประธานกรรมการ 
2. นายทินกร  อนุพันธ กรรมการ 
3. นายกิตติศักดิ์  ลิเลิศ กรรมการ 
4. นายปฐมพงษ  คำจันทรดี กรรมการ 
5. พนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคน กรรมการ 
6. นายธีระพงษ  ชัยบอน กรรมการและเลขานุการ 
7. นายศราวุฒิ  ชวยเงิน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. จัดเตรียมรางคำสั่งเวรประจำวัน เวรวันหยุด เวรกลางคืนตลอดปการศึกษา 
เสนอโรงเรียนแตงตั้ง เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีรักษาความปลอดภัยแกโรงเรียน 

2. จัดทำเอกสารบันทึกการปฏิบัติหนาท่ีตามจุดตาง ๆสำหรับครูเวร 
3. กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานของครูเวร ยามรักษาการณ ลูกจางเวร และรายงาน

การปฏิบัติหนาท่ีทุกสัปดาห 
4. กำหนดมาตรการการเขาออกบริเวณโรงเรียนเพ่ือความปลอดภัย 
5. ดำเนินการติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ ท่ีเก่ียวของกับการรักษาความปลอดภัย 
6. ประสานงานกับหนวยงานภายนอกที่เกี ่ยวของกับการรักษาความปลอดภัย 

เพ่ือระงับเหตุท่ีเกิดข้ึน 
7. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

5.3.9 งานพิธีกรหนาเสาธง 

นายประสาท  โนพันธุ ท่ีปรึกษา 
1. นางศิริลักษณ  นิสสัยพันธุ ประธานกรรมการ 
2. นางขวัญพิศ  ทองคำวงศ กรรมการ (วันจันทร) 
3. นายกิตตินิพนธ  สิรินทรภูมิ กรรมการ (วันอังคาร) 
4. นางสาวคัมภีรพรรณ  ไชยธรรม กรรมการ (วันพุธ) 
5. นายปฏิพัฒน  สุดงาม กรรมการ (วันพฤหัสบดี) 
6. นางสาวเพ็ญนิภา  ทองโคตร กรรมการและเลขานุการ (วันศุกร) 

 
/มีหนาท่ี... 
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มีหนาท่ี 1. เปนพิธีกรดำเนินการเก่ียวกับการเขาแถวเคารพธงชาติประจำวัน 
2. ประชาสัมพันธขาวสารใหนักเรียนทราบ และประกาศยกยองผู มีคุณธรรม

ประจำวัน 
3. อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนตามวันเวลาท่ีไดรับมอบหมาย 
4. ประสานงานกับเจาหนาท่ีประชาสัมพันธโรงเรียน กลุมงาน กลุมสาระการเรียนรู

ตาง ๆ ในการจัดกิจกรรมหนาเสาธง 
5. รวมกับกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พูดภาษาอังกฤษหนาเสาธงในวัน

จันทรทุกสัปดาห 
6. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

6. กลุมอำนวยการ 
นางลักษณมณี  แสงสุพิน รองผูอำนวยการโรงเรียนกลุมอำนวยการ 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติหนาที่รองผูอำนวยการโรงเรียนขอนแกนวิทยายน โดยปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

จากผูอำนวยการโรงเรียนขอนแกนวิทยายน ในการบริหารกิจการของโรงเรียน การวางแผนการปฏิบัติงานการควบคุม
กำกับ ดูแล เก่ียวกับการบริหารงานอำนวยการ และงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1. บริหารกิจการของสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ นโยบาย

และวัตถุประสงคของสถานศึกษา 
2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษา 
3. วางแผนบริหารงานบุคคล การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัยและ

การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ 
4. จัดทำมาตรฐานและภาระงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน

สถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของพนักงานครูและบุคลากรทางศึกษา 
5. สงเสริมและสนับสนุนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีการพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง 
6. ประสานความรวมมือกับชุมชนและทองถ่ิน ในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาและ

ใหบริการวิชาการแกชุมชน 
7. เปนกรรมการบรหิารโรงเรียน 
8. เปนประธานคณะกรรมการบริหารกลุมอำนวยการ 
9. ปฏิบัติหนาท่ีแทนผูอำนวยการในกรณีผูอำนวยการไมอยูหรือผูอำนวยการมอบหมาย 
10. เปนที่ปรึกษาและใหขอมูลตอผูอำนวยการสถานศึกษาในสวนที่เกี่ยวของกับงานของ 

กลุมอำนวยการ 
11. ศึกษาระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานกลุมอำนวยการ 
12. ปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการระเบียบปฏิบัติและแผนกลยุทธโรงเรียน 

/13. รวมกำหนด… 
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13. รวมกำหนดทิศทางแนวปฏิบัติและจัดทำแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนวิเคราะหสภาพ
ปจจุบันและปญหาของโรงเรียนเพ่ือการพัฒนาโรงเรียน 

14. ประช ุมวางแผนปฏิบ ัต ิงานกลุ มอำนวยการกับคณะกรรมการให เป นไปตาม
จุดมุงหมายปรัชญาระเบียบปฏิบัติวิสัยทัศนพันธกิจเปาประสงคและแผนพัฒนาโรงเรียน 

15. กำกับ ติดตาม ดูแล ใหมีการจัดทำโครงการแผนพัฒนางานงบประมาณระบบ
สารสนเทศและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานของกลุมอำนวยการ 

16. กำกับ ติดตาม ดูแล การปฏิบัติงานบุคลากรในกลุ ม/งาน งานสำนักงานกลุม
อำนวยการงานสารบรรณโรงเรียน งานบุคลากร งานสำนักงานผูอำนวยการโรงเรียน งานโภชนาการโรงเรียน 
งานปฏิคมงานประชาสัมพันธ งานยานพาหนะ งานพยาบาล และงานจัดทำและจำหนายสินคาของที่ระลึก
โรงเรียนขอนแกนวิทยายน (souvenir) ในสังกัดกลุมอำนวยการ 

17. กำกับ ติดตาม ดูแล การปฏิบัต ิงานครูและบุคลากรฝายอาคารสถานที ่และ
สิ่งแวดลอมและฝายสัมพันธชุมชน 

18. วิเคราะหประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดกลุมอำนวยการ 
19. จัดทำรายงานและสรุปผลงานกลุมอำนวยการใหผูอำนวยการสถานศึกษารับทราบ 
20. ดำเนินการและประสานงานภาคี 4 ฝาย 
21. ประสานงานการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการ

สมาคมศิษยเกาขอนแกนวิทยายนและคณะกรรมการมูลนิธิขอนแกนวิทยายน 
22. วางแผนการพัฒนางานกลุมอำนวยการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให

บรรลุตามเปาหมายความสำเร็จของโรงเรียน 
23. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อใหทราบถึงผลที่ไดรับและนำไปดำเนินการ

ปรับปรุงแกไขพัฒนาใหเหมาะสมตอไป 
24. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปเปนเอกสารอางอิงได 
25. กำกับ ดูแล การลงเวลามาปฏิบัติราชการของครูและบุคลากร 
26. บันทึกสมุดหมายเหตุรายวันเสนอผูอำนวยการ 
27. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามขอบขายและภารกิจตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

6.1 คณะกรรมการบริหารกลุมอำนวยการ 

นางนงลักษณ  เชาวพานิช ท่ีปรึกษา 
นางพาสุข  เลิศพรประสพโชค ท่ีปรึกษา 
นางจุฬาภรณ  ภูสดสูง ท่ีปรึกษา 
นางสาวนิยุบล  จารยโพธิ์ ท่ีปรึกษา 
นายพงษธนา  มูลแกว ท่ีปรึกษา 
นายมวลชน  เทศแกว ท่ีปรึกษา 
1. นางลักษณมณี  แสงสุพิน ประธานกรรมการ 
2. นายสุจินต  หอมสิน กรรมการ 
3. นายพายุพงศ  พายุหะ กรรมการ 
4. นายจักรี  ปรนิทอง กรรมการ 

/5. นางสาวกมลวรรณ… 
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5. นางสาวกมลวรรณ  ซ่ือตรง กรรมการ 
6. นางสาวสุธนาพรรณ  ธนสีลังกูร กรรมการ 
7. นางกุลวดี  บงแกว กรรมการ 
8. นางชุลีพร  จันทรไตรรัตน กรรมการ 
9. นายวสัญ  จันทรพยา กรรมการ 
10. นางสิริพร  ระวีกุล กรรมการ 
11. นายอรรถกร  เกษรแกว กรรมการ 
12. นางสาวพัชราภรณ  จันทรโคตร กรรมการ 
13. นางสุกัลยา  วิทยตะ กรรมการและเลขานุการ 
14. นางขนิษฐา  หอมสิน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
15. นางบังอร  ใตชัยภูมิ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
16. นางสาวทิวาทิพย  ภูสะทด กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. ศึกษาระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานกลุมอำนวยการ 
2. ปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบปฏิบัติกลยุทธโรงเรียน 
3. ประชุมวางแผนปฏิบัติงานกลุมอำนวยการใหเปนไปตามจุดมุงหมายปรัชญา

นโยบายวิสัยทัศนพันธกิจเปาประสงคและแผนพัฒนาโรงเรยีน 
4. รวมกำหนดทิศทางแนวปฏิบัติและจัดทำแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนวิเคราะห

สภาพปจจุบันและปญหาของโรงเรียนเพ่ือการพัฒนาโรงเรียน 
5. กำกับ ติดตาม ดูแล ใหมีการจัดทำโครงการแผนพัฒนางานงบประมาณระบบ

สารสนเทศและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานของกลุมอำนวยการ 
6. กำกับ ติดตาม ดูแล การปฏิบัติงานบุคลากรทุกงานในกลุมอำนวยการ 
7. กำกับ ติดตาม ดูแล การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณการโตตอบหนังสือ

การเก็บหนังสือการทำลายเอกสารท้ังในและนอกโรงเรียนของกลุมอำนวยการ 
8. วิเคราะหประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดกลุมอำนวยการ 
9. จัดทำรายงานและสรุปผลงานกลุมอำนวยการใหผูอำนวยการสถานศึกษารับทราบ 
10. ดำเนินการและประสานงานคณะกรรมการภาคี 4 ฝาย 
11. ประสานงานการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

คณะกรรมการสมาคมศิษยเกาขอนแกนวิทยายนและคณะกรรมการมูลนิธิขอนแกนวิทยายน 
12. วางแผนการพัฒนางานกลุ มอำนวยการตามระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาใหบรรลุตามเปาหมายความสำเร็จของโรงเรียน 
13. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื ่อใหทราบถึงผลที ่ไดร ับและนำไป

ดำเนินการปรับปรุงแกไขพัฒนาใหเหมาะสมตอไป 
14. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปเปนเอกสารอางอิงได 
15. กำกับ ดูแล การลงเวลามาปฏิบัติราชการของครูและบุคลากร 
16. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

/6.2 หัวหนากลุม… 
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6.2 หัวหนากลุมอำนวยการ 

นางสุกัลยา  วิทยตะ หัวหนากลุมอำนวยการ 

มีหนาท่ี 1. เปนกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการ
บริหารกลุมอำนวยการ 

2. ศึกษาระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานกลุมอำนวยการ 
3. ปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายกลยุทธโรงเรียน 
4. รวมกำหนดทิศทางแนวปฏิบัติและจัดทำแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนวิเคราะห

สภาพปจจุบันและปญหาของโรงเรียนเพ่ือการพัฒนาโรงเรียน 
5. ประชุมวางแผนปฏิบัติงานกลุมอำนวยการรวมกับคณะกรรมการใหเปนไปตาม

จุดมุงหมายปรัชญาระเบียบปฏิบัติวิสัยทัศนพันธกิจเปาประสงคและแผนพัฒนาโรงเรียน 
6. ปฏิบัติหนาที่แทนรองผู อำนวยการกลุมอำนวยการเมื ่อรองผู อำนวยการไป

ราชการหรือไมสามารถปฏิบัติราชการได 
7. กำกับ ติดตาม ดูแล ใหมีการจัดทำโครงการแผนพัฒนางานงบประมาณระบบ

สารสนเทศ 
8. วิเคราะหประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดในกลุมอำนวยการ 
9. พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานตามเกณฑประเมิน 
10. จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาใหความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน

ตามระบบท่ีกำหนดไว 
11. จัดระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ เพื่อมอบใหบุคลากรและจัดกิจกรรม

สงเสริมขวัญกำลังใจของโรงเรียนในโอกาสตาง ๆ  
12. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมอำนวยการ 
13. กำกับ ติดตาม ดูแล การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณการโตตอบหนังสือ

การเก็บหนังสือ 
14. วางแผนการพัฒนางานกลุ มอำนวยการตามระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาใหบรรลุตามเปาหมายความสำเร็จของโรงเรียน 
15. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื ่อใหทราบถึงผลที ่ไดร ับและนำไป

ดำเนินการปรับปรุงแกไขพัฒนาใหเหมาะสมตอไป 
16. ดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
17. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปภายในวงเงินงบประมาณท่ีกำหนด 
18. ติดตอประสานงานและใหการตอนรับแขกผูมีเกียรติท่ีมาตรวจเยี่ยมโรงเรียน 
19. รวบรวมผลการดำเนินงานกลุมอำนวยการวิเคราะหสรุปและรายงานผลการ

ปฏบิัติงานประจำป 
20. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 

/6.3.1 งานสำนักงาน… 
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6.2.1 งานสำนักงานกลุมอำนวยการ 

1. นางขนิษฐา  หอมสิน ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจิรภาพันธ  ไชยรา กรรมการ 
3. นางนงนุช  จันทรโสภณ กรรมการ 
4. นางภัสราภรณ  พินิจ กรรมการ 
5. นางสาวทิวาทิพย  ภูสะทด กรรมการ 
6. นางสาวปุณณดา  จันสูง กรรมการ 
7. นางอรทัย  พรมล ี กรรมการ 
8. นางสาวแพรวพรรณ  เพ็งบุญ กรรมการ 
9. นางสาวอรติยา  เทียบพระ กรรมการ 
10. นายชินณพัฒน  บงง้ึม กรรมการ 
11. นางสาวอุมบุญ  ธงภักดิ์ กรรมการ 
12. นายเกริกฤทธิ์  เอ่ียมปุน กรรมการ 
13. นางพชรภรณ  เสนาสิงห กรรมการและเลขานุการ 
14. นางณัฐชฎา  ชัชวาลย กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
15. นายเธียรวิชญ  ปรีประดิษฐ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. ศึกษาระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานของกลุมอำนวยการ 
2. ประชุมวางแนวปฏิบัติงานกลุมอำนวยการรวมกับคณะกรรมการบริหารกลุม

อำนวยการใหเปนไปตามจุดหมายปรัชญาระเบียบปฏิบัติวิสัยทัศนพันธกิจเปาประสงคและแผนพัฒนาโรงเรียน 
3. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป 
4. พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานตามเกณฑประเมิน 
5. ใหการบริการและอำนวยความสะดวกกับผูท่ีมาติดตอราชการกับทางโรงเรียน 
6. ประสานงานและใหการตอนรับแขกผูมีเกียรติที่มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนและใหลง

นามในสมุดเยี่ยม 
7. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานของกลุมอำนวยการและจัดทำคำสั่งกลุมอำนวยการ 
8. ประธานกรรมการ เปนกรรมการบริหารโรงเร ียนเปนกรรมการบร ิหาร 

กลุมอำนวยการและหัวหนาสำนักงานกลุมอำนวยการ 
9. ประธานกรรมการ กำกับ ติดตาม ดูแล การปฏิบัติงานของบุคลากรในงาน

สำนักงานกลุมอำนวยการใหเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 
10. ประธานกรรมการ ดำเนินการเกี่ยวกับการสรางขวัญกำลังใจครูและบุคลากร

ในโรงเรียน/งานศพ/งานแตงงาน/งานบุญประเพณีและการประกาศเกียรติคุณตาง ๆ 
11. ประธานกรรมการ ดำเนินการเกี่ยวกับงานสาธารณกุศลตาง ๆ เชนการสงเงิน

รวมทำบุญกฐินผาปาและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของพรอมเบิกจายเงินและทำหนังสือนำสง 
12. กรรมการลำดับท่ี 2 กำกับ ดูแล และจัดสวัสดิการน้ำดื่มท่ีสะอาดมีคุณภาพถูก

สุขอนามัยแกบุคลากรของโรงเรียนใหเพียงพอ 
/13. กรรมการ... 
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13. กรรมการลำดับท่ี 9 ดำเนินงานการประกวดปกสมุดตราสัญลักษณโรงเรียน
แตละปการศึกษา 

14. กรรมการและเลขานุการ ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและ สพฐ. โครงการ
สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

15. กรรมการและเลขานุการลำดับที่ 14 จัดหาและจัดเตรียมของขวัญวันคลายวัน
เกิดของคณะผูบริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา 

16. กรรมการและผูชวยเลขานุการลำดับที่ 15 ดำเนินการดูแลงานสูทเบลเซอร
ของโรงเรียนขาราชการและบุคลากรโรงเรียน 

17. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

6.2.1.1 งานสารบรรณกลุมอำนวยการ 
1. นางสาวปุณณดา  จันสูง ประธานกรรมการ 
2. นายเกริกฤทธิ์  เอ่ียมปุน กรรมการ 
3. นางนงนุช  จันทรโสภณ กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. ปฏิบัติงานในสำนักงานกลุมอำนวยการ 
2. ลงทะเบียนรับหนังสือราชการและจายหนังสือไปยังงานตาง ๆ ในกลุมอำนวยการ 
3. จัดทำระเบียบวาระการประชุมกลุมอำนวยการพรอมบันทึกรายงานการประชุม 

กลุมอำนวยการเสนอฝายบริหาร 
4. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

6.2.1.2 งานพัสดุกลุมอำนวยการ 
1. นางพชรภรณ  เสนาสิงห ประธานกรรมการ 
2. นางนงนุช  จันทรโสภณ กรรมการ 
3. นางสาวแพรวพรรณ  เพ็งบุญ กรรมการ 
4. นางอรทัย  พรมล ี กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. จัดทำโครงการจัดซื้อพัสดุอุปกรณสำหรับกลุมอำนวยการพรอมทั้งงบประมาณ
รายจายของปตอไปเพ่ือเสนอขออนุมัติตามข้ันตอน 

2. ดำเนินการจัดซ้ือ/จัดจางวัสดุ - อุปกรณของกลุมอำนวยการ 
3. ติดตอประสานงานกับรานคาภายนอกที่เกี่ยวของกับการจัดหาหรือสั่งซื้อวัสดุ

อุปกรณประจำสำนักงานหรือการซอมบำรุงอุปกรณสำนักงานตาง ๆ ของกลุมอำนวยการ 
4. จัดทำคูมือแผนปฏิบัติการของกลุมอำนวยการ 
5. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 

/6.2.1.3 งานสารสนเทศ… 
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6.2.1.3 งานสารสนเทศกลุมอำนวยการ 
1. นายเธียรวิชญ  ปรีประดิษฐ ประธานกรรมการ 
2. นางขนิษฐา  หอมสิน กรรมการ 
3. นางชุลีพร  จันทรไตรรัตน กรรมการ 
4. นางสาวทิวาทิพย  ภูสะทด กรรมการ 
5. นายนำพงศ  สุขสบาย กรรมการ 
6. นางสาวสุธนาพรรณ  ธนสีลังกูร กรรมการ 
7. นางสาวกฤติมา  กึกกอง กรรมการ 
8. นางปณิชา  พัฒนานนท กรรมการ 
9. นายไกรสร  รัตนวงศ กรรมการ 
10. นางสาวเดือนเพ็ญ  ธรรมพิทักษ กรรมการ 
11. นางดุษฎี  สุวรรณวงศ กรรมการ 
12. นางสาวเพ็ญนิภา  ทองโคตร กรรมการ 
13. นางสาวยลรดี  ศุภรพนิตกุล กรรมการ 
14. นางนงนุช  จันทรโสภณ กรรมการและเลขานุการ 
15. นางสาวอรติยา  เทียบพระ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1.ประธานกรรมการเป นกรรมการบร ิหารโรงเร ียนและเป นกรรมการบร ิหาร 
กลุมอำนวยการ 

2. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป 
3. กำหนดรูปแบบและเนื้อหาสาระของการรายงานผลการปฏิบัติงานของแตละ

กลุม/งาน 
4. จัดทำรายงานและสรุปผลงานงานสำนักงานกลุมอำนวยการใหรองผูอำนวยการ 

กลุมอำนวยการรับทราบ 
5. จัดทำสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุมอำนวยการ 
6. กรรมการ รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุม/งาน 
7. จัดทำโครงสรางงานและพรรณนางานกลุมอำนวยการ 
8. ติดตามเอกสารของกลุม/งานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อเก็บรวบรวมเพื่อใชเปน

ขอมูลในการสรุปสารสนเทศ 
9. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

/6.2.2 งานสารบรรณ… 
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6.2.2 งานสารบรรณโรงเรียน 

1. นางสาวทิวาทิพย  ภูสะทด ประธานกรรมการ 
2. นางสาววรรณภา  อริยา กรรมการ 
3. นางนงนุช  จันทรโสภณ กรรมการ 
4. นางภัสราภรณ  พินิจ กรรมการ 
5. นางอรติยา  เทียบพระ กรรมการ 
6. นายชินณพัฒน  บงง้ึม กรรมการและเลขานุการ 
7. นางสาวอุมบุญ  ธงภักดิ์ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
8. นายเกริกฤทธิ์  เอ่ียมปุน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. ประธานกรรมการเปนกรรมการบริหารโรงเรียนและเปนกรรมการบริหารกลุมอำนวยการ 
2. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป  
3. จัดเก็บ คนควา ติดตาม ใหยืม หรือทำลายหนังสือเอกสารตาง ๆ ตามระเบียบ 

งานสารบรรณรางหนังสือโตตอบ ทำบันทึก ยอเรื่อง สรุปความเห็นและตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร 
4. รวบรวมเอกสารหลักฐานระเบียบและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของใหเปนปจจุบันและ

เวียนใหผูท่ีเก่ียวของทราบ 
5. ติดตอประสานงานกับ สพม.ขอนแกน หรือหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและ

ภายนอกโรงเรียน 
6. ประสานงานและดำเนินการใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนตาม

ระเบียบท่ีกำหนด 
7. จัดทำระเบียบวาระการประชุมของโรงเรียน พรอมบันทึกรายงานการประชุม

โรงเรียนเสนอฝายบริหาร 
8. ปฏิบัติงานสารบรรณโรงเรียนใน ระบบ AMSS และระบบ E-Office สพม.

ขอนแกนปฏิบัติงานระบบ ลงทะเบียนรับหนังสือราชการ ผาน LINE Official Account 
9. กำกับ ติดตาม  การรับ-สงหนังสือไปยังกลุม/งานตาง ๆ ทางระบบ ผาน LINE 

Official Account หรือเปนเอกสารใหทันกำหนดเวลา 
10. รับหนังสือราชการจากหนวยงานตาง ๆ ท่ีสงมาหรือรับทางสื่อออนไลน  
11. ราง พิมพ ตรวจทานหนังสือราชการทุกประเภท เชน คำสั่ง หนังสือภายนอก 

หนังสือภายใน ประกาศโรงเรยีนขอนแกนวิทยายน  
12. ออกหนังสือรับรองครูและบุคลากรของโรงเรียน และการขอมีบัตรประจำตัว

เจาหนาท่ีรัฐ 
13. บรกิารรับ-สงหนังสือราชการทางไปรษณีย ทุกชองทางการสื่อสาร 
14. บริการรับสงจดหมายและพัสดุทางไปรษณียของโรงเรียน 
15. เก็บรักษาหนังสือราชการใหเปนระบบเพ่ือความสะดวกในการสืบคนไดงายและรวดเร็ว 
16. สรุปประเมินผลงานสารบรรณเพ่ือรายงานตอผูบังคับบัญชา เพ่ือใหทราบถึงผล

ท่ีไดรับและนำไปดำเนินการปรับปรุงแกไขพัฒนาใหเหมาะสมตอไป 
17. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

/6.2.3 งานสำนักงาน… 
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6.2.3 งานสำนักงานผูอำนวยการโรงเรียน 

1. นายพายุพงศ  พายุหะ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเพลินพิศ  พระโคตร กรรมการ 
3. นายนำพงศ  สุขสบาย กรรมการและเลขานุการ 
4. นายศราวุฒิ  ชวยเงิน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. ประธานกรรมการเปนกรรมการบริหารกลุมอำนวยการ 
2. วางแผนการปฏิบัติงานสำนักงานผูอำนวยการใหเปนไปตามนโยบายของโรงเรียน 
3. กำกับ ดูแล ใหงานสำนักงานผูอำนวยการเปนไปตามแผนและแนวทางท่ีกำหนดไว 
4. ประสานระหวางหัวหนากลุม/งานและประสานงานกับฝายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
5. ตรวจสอบและจำแนกหนังสือเขา - ออกกอนเสนอผูอำนวยการ 
6. เขียนรายงาน 
7. จัดเตรียมการประชุม 
8. การจัดทำแผนงานประจำวันของผูอำนวยการ 
9. จัดตกแตงสำนักงานใหเหมาะสม 
10. ดูแลจัดระเบียบงานในสำนักงาน 
11. พิจารณากลั่นกรองงานจากแฟมตาง ๆ กอนเสนอผูอำนวยการพิจารณา 
12. อำนวยความสะดวกและติดตอประสานงานกับหนวยงานตนสังกัดหนวยงาน

ราชการองคกรเอกชนและบุคคลท่ัวไป 
13. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

6.2.3.1 งานสหวิทยาเขต 
1. นายพายุพงศ  พายุหะ ประธานกรรมการ 
2. นางอัจฉริยา  พหลทัพ กรรมการ 
3. นางสาวเพลินพิศ  พระโคตร กรรมการ 
4. นายนำพงศ  สุขสบาย กรรมการและเลขานุการ 
5. นายศราวุฒิ  ชวยเงิน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. ติดตอประสานงานกับ สพม.ขอนแกนและโรงเรียนในสหวิทยาเขตเมืองขอนแกน 
2. ประสานงานและดำเนินการประชุมคณะกรรมการสหวิทยาเขตเมืองขอนแกน 
3. จัดทำระเบียบวาระการประชุมประสานการประชุมของสหวิทยาเขตเมืองขอนแกน 
4. ลงทะเบียนรับ-สงหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณงานสหวิทยาเขต

เมืองขอนแกน 
5. จัดเก็บคนควาติดตามเรื่องหรือทำลายเอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับสหวิทยาเขตเมือง

ขอนแกนตามระเบียบงานสารบรรณ 
6. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 

/6.2.4 งานบุคลากร... 
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6.2.4 งานบุคลากร 

1. นางบังอร  ใตชัยภูมิ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวบุษบากร  บงแกว กรรมการ 
3. นางดวงรัตน  ดียา กรรมการ 
4. นางจิรภัทร  ทองชุม กรรมการ 
5. นางพิชญากานต  วาทโยธา กรรมการ 
6. นางสาวสถาพร  แซจาว กรรมการ 
7. นายอนันตสิทธิ์  พระแสงแกว กรรมการ 
8. นายนฤพล  สีนอยขาว กรรมการ 
9. นางอัจฉริยา  พหลทัพ กรรมการและเลขานุการ 
10. นางสาวกฤติมา  กึกกอง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. ประธานกรรมการเปนกรรมการบริหารโรงเรียนและเปนกรรมการบริหารกลุมอำนวยการ 
2. ศึกษาระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของกับงานบุคลากร 
3. รวมประชุมวางแผนปฏิบัติงานกลุมอำนวยการใหเปนไปตามจุดมุงหมายปรัชญา

นโยบายวิสัยทัศนพันธกิจเปาประสงคและแผนพัฒนาโรงเรยีน 
4. วางแผนและจัดทำโครงการแผนพัฒนางานงบประมาณระบบสารสนเทศและ

ปฏิทินปฏิบัติงานของงานบุคลากร 
5. ดำเนินการเรื่องเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและเลื่อนข้ันคาจางลูกจางประจำ 
6. ดำเนินงานการเลื่อนเงินเดือนกรณีปกติและกรณีพิเศษ 
7. ดำเนินงานการเลื่อนเงินเดือนกรณีถึงแกความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติ

หนาท่ีราชการ 
8. ดำเนินงานการเลื่อนเงินเดือนเพ่ือไปศึกษาตอฝกอบรมดูงานหรือปฏิบัติวิจัย 
9. ดำเนินการจัดทำหลักฐานการปฏิบัติราชการของครูและบุคลากร 
10. จัดทำโครงการ/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากร 
11. สงเสริมการพัฒนาบุคลากรของครูดานวิชาการโดยการอบรมประชุมสัมมนา

ท้ังภายในโรงเรียนและหนวยงานภายนอก 
12. ประสานงานการรายงานผลการอบรมประชุมสมัมนาของบุคลากรครู 
13. ดำเนินการเรื่องการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรดานการปฏิบัติตนและ

การปฏิบัติงานการเลื่อนตำแหนงเลื่อนวิทยฐานะการเพ่ิมวุฒิและการปรับวุฒิ 
14. ดำเนินการเรื่องการบรรจุแตงตั้งการโอนยายสับเปลี่ยนอัตราการเปลี่ยนแปลงประวัติ 
15. ดำเนินการเรื่องใบประกอบวิชาชีพครู 
16. จัดทำทะเบียนคุมและรายงานประจำปการไปราชการของครแูละบุคลากร 
17. การขออนุญาตใหขาราชการครูไปตางประเทศการขออนุญาตลาไปอุปสมบท

การลาศึกษาตอและการยกยองเชิดชูเกียรติงานวินัยและการรักษาวินัยของครูและบุคลากร 
18. กำกับควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของลูกจางชั่วคราว 
 

/19. ดำเนินการ… 



 คูมือการปฏิบตัิงานขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนขอนแกนวิทยายน ปการศึกษา 2565 

 

  

91 

19. ดำเนินการเก่ียวกับการจางลูกจางชั่วคราวการทำสัญญาจางการลาออกการทำ
ประกันสังคมหรือหลักฐานอ่ืน ๆ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานหรือ
ท่ีโรงเรียนกำหนด 

20. รวมวางแผนการพัฒนางานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหบรรลุ
ตามเปาหมายของโรงเรียน 

21. สรุปผลการดำเนินงานและความพึงพอใจของผูรับบริการรายงานเปนรูปเลมสง 
เม่ือสิ้นปการศึกษา 

22. ดำเนินการเกี ่ยวกับการขอพระราชทานเครื ่องราชอิสริยาภรณตรวจสอบ
คุณสมบัติผูมีคุณสมบัติครบถวนสมควรไดรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

23. ดำเนินการในเรื่องการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญ
จักรพรรดิมาลาแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

24. จัดทำทะเบียนผู ไดรับเครื ่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา
เครื่องราชอิสริยาภรณดิเรกคุณาภรณและผูคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ 

25. ปฏิบตัิหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

6.2.5 งานโภชนาการโรงเรียน 

1. นางสาวกมลวรรณ  ซ่ือตรง ประธานกรรมการ 
2. นางปณิชา  พัฒนานนท กรรมการ 
3. นางมณีรัตน  จันทรพิสิษฐ กรรมการ 
4. นางภัทรานที  ธัญพัศกรณ กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. ประธานกรรมการเปนกรรมการบริหารกลุมอำนวยการ 
2. ศึกษาระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของกับงานโภชนาการโรงเรียน 
3. รวมประชุมวางแผนปฏิบัติงานกลุมอำนวยการใหเปนไปตามจุดมุงหมายปรัชญา

นโยบายวิสัยทัศนพันธกิจเปาประสงคและแผนพัฒนาโรงเรยีน 
4. วางแผนและจัดทำโครงการแผนพัฒนางานงบประมาณระบบสารสนเทศและ

ปฏิทินปฏิบัติงาน 
5. วางแผนการพัฒนางานโภชนาการโรงเรียนตามระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาใหบรรลุตามเปาหมายความสำเร็จของโรงเรียน 
6. กำกับ ดูแล การจัดการงานโรงอาหารรานคารานบริการภายในโรงเรียน 
7. กำกับ ติดตาม ดูแล การปฏิบัติงานของบุคลากรงานโรงอาหารและโภชนาการ 
8. ดำเนินการจัดหา/รับสมัครผูประกอบการจำหนายอาหารหรือรานคาในโรงเรียน 
9. กำหนดระเบียบการและแนวปฏิบัติการจำหนายอาหารควบคุมดูแลใหความรูใน

การจำหนายอาหารใหสะอาดถูกสุขลักษณะเปนไปตามหลักโภชนาการรวมทั้งตรวจสอบคุณภาพอาหารท่ี
จำหนายใหเหมาะสมกับราคา 

10. ควบคุมการตรวจสอบการชำระลางภาชนะการกำจัดขยะมูลฝอยการทำความ
สะอาดโรงอาหารและบริเวณท่ีนั่งรับประทานอาหารของนักเรียน 

/11. จัดใหมีการ… 
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11. จัดใหมีการตรวจสุขภาพผูเกี่ยวของกับโภชนาการและผูประกอบการรานคา
ประจำทุกป 

12. ควบคุมดูแลการจัดเก็บอาหารภาชนะเครื่องใชของรานคาผูประกอบการและ
สภาพแวดลอมของโรงอาหารใหถูกสุขลักษณะจัดใหมีการสุมตรวจคุณภาพอาหารภาชนะอุปกรณท่ีเก่ียวของกับ
โภชนาการอยางนอย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

13. วางแผนการตรวจติดตามประเมินคุณภาพผูประกอบการรานคาทุกรานที่มา
จำหนายอาหาร 

14. วางมาตรการและจัดระเบียบการจำหนายอาหารในบริเวณโรงเรียน 
15. ดูแลเรื่องสุขวิทยาสวนบุคคลของผูประกอบการอาหารอยางตอเนื่อง 
16. จัดเก็บรายไดจากผู ที ่เขามาประกอบการเกี ่ยวกับการจำหนายอาหาร - 

เครื่องดื่มในโรงเรียนแลวนำเงินสงงานการเงินโรงเรียน 
17. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานโภชนาการเพื่อใหทราบถึงผลที่ไดรับและ

นำไปดำเนินการปรับปรุงแกไขพัฒนาใหเหมาะสมตอไป 
18. สรปุและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปเปนรูปเลมเสนอโรงเรียน 
19. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

6.2.6 งานพยาบาล 

1. นางสาวพัชราภรณ  จันทรโคตร ประธานกรรมการ 
2. นางจุไรรตัน  แอมนนท กรรมการ 
3. นายไกรสร  รัตนวงศ กรรมการ 
4. นางสาวนราวดี  จังหาร กรรมการและเลขานุการ 
5. นางสาวอัจฉราภรณ  ออนละมุล กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. ประธานกรรมการเปนกรรมการบริหารกลุมอำนวยการ 
2. วางแผนการดำเนินงานการใชจายงบประมาณที่ไดรับใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด 
3. ดำเนินงานการใหบริการรักษาพยาบาลเบื้องตนใหเปนไปดวยความเรียบรอย

และเกิดความพึงพอใจกับผูรับบริการ 
4. ควบคุมกำกับ ติดตาม ใหการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไว 
5. จัดหาจัดเตรียมเวชภัณฑยารวมทั้งวัสดุอุปกรณทางการแพทยที่มีคุณภาพให

เพียงพอตอการใหบริการ 
6. ใหความรูคำแนะนำคำปรึกษาดานสุขภาพแกครูบุคลากรและนักเรียนของโรงเรียน 
7. ดูแลระบบการสงผูปวยไปรักษาตอท่ีมีคุณภาพรวมถึงกรณีผูปวยอุบัติเหตุให

ไดรับสิทธิประโยชนตามโครงการประกันอุบัติเหตุของโรงเรียน 
8. รับผิดชอบโครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอในโรงเรียน 
9. ดำเนินงานดานสงเสริมสุขภาพอนามัยและใหความรูแกครูบุคลากรและนักเรียน 
10. รับผิดชอบโครงการบริจาคโลหิต 

/11. จัดใหครู… 
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11. จัดใหครูและบุคลากรของโรงเรียนไดรับการตรวจสุขภาพประจำปทุกป ปละ 1 ครั้ง 
12. จัดหองไดรับการตรวจสุขภาพ 
13. รายงานผลการปฏิบัตงิานประจำเดือนและประจำป 
14. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

6.2.7 งานปฏิคม 

นางสาวนิยุบล  จารยโพธิ์ ท่ีปรึกษา 
1. นายวสัญ  จันทรพยา ประธานกรรมการ 
2. นางณัฐชฎา  ชัชวาลย กรรมการ 
3. นางนิยรัตน  แกวกันยา กรรมการ 
4. นางณัฏฐิญา  คุมตะบุตร กรรมการ 
5. นางสาวอนงค  บุญเลิศ กรรมการ 
6. นางอุมาพร  สุขสอาด กรรมการ 
7. นางนงนุช  จันทรโสภณ กรรมการ 
8. นางสาวกัณฐิกา  มาวัน กรรมการ 
9. นายปฏิพัฒน  สุดงาม กรรมการ 
10. นางสาวหทัยชนก  ธรรมศรี กรรมการ 
11. นายไกรสร  รัตนวงศ กรรมการ 
12. นายอนันตสิทธิ์  พระแสงแกว กรรมการ 
13. นางแกวทิพย  ภูงามเงิน กรรมการ 
14. นางภัสราภรณ  พินิจ กรรมการ 
15. นางสาวปุณณดา  จันสูง กรรมการและเลขานุการ 
16. นางสาวเดือนเพ็ญ  ธรรมพิทักษ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. ประธานกรรมการเปนกรรมการบริหารกลุมอำนวยการ 
2. ศึกษาระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของกับงานปฏิคม 
3. กำกับ ติดตาม ดูแล การปฏิบัติงานของบุคลากรในงานปฏิคม 
4. รวมประชุมวางแผนปฏิบัติงานกลุมอำนวยการใหเปนไปตามจุดมุงหมายปรัชญา

นโยบายวิสัยทัศนพันธกิจเปาประสงคและแผนพัฒนาโรงเรียน 
5. วางแผนและจัดทำโครงการแผนพัฒนางานปฏิคมตามงบประมาณและปฏิทิน

ปฏิบัติงานของงานปฏิคมใหบรรลุตามเปาหมายความสำเร็จของโรงเรียน 
6. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานปฏิคมเพื่อใหทราบถึงผลที่ไดรับและนำไป

ดำเนินการปรับปรุงแกไขพัฒนาใหเหมาะสมตอไป 
7. ปฏิบัติหนาที่ดูแลใหการตอนรับบุคลากรภายในบุคคลและหนวยงานภายนอก 

อยางท่ัวถึงและมีคุณภาพท้ังสถานท่ีภายในและภายนอกโรงเรียน 
8. จัดทำทะเบียนและควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณที่จำเปนในงานปฏิคมใหเพียงพอ

สะอาดสะดวกสามารถใชการไดอยางเหมาะสมและคุมคา 
/9. ดูแลรักษา… 
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9. ดูแลรักษาวัสดุครุภัณฑสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ ของงานปฏิคมใหเปนปจจุบัน 
10. ประสานงานการใหบริการอาหารและเครื่องดื่มแกบุคลากรของโรงเรียนใน

โอกาสท่ีมีกิจกรรมพิเศษตาง ๆ  
11. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปเปนรูปเลมเสนอรองผูอำนวยการ

โรงเรียนกลุมอำนวยการ 
12. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

6.2.8 งานยานพาหนะ 

นายพงษธนา  มูลแกว ท่ีปรึกษา 
นายมวลชน  เทศแกว ท่ีปรึกษา 
1. นายจักรี  ปรินทอง ประธานกรรมการ 
2. นางดุษฎี  สุวรรณวงศ กรรมการ 
3. นายกนกพล  แกววิเศษ กรรมการ 
4. นายจตุพร  สะตะ กรรมการ 
5. นายศราวุธ  ดวงพันนา กรรมการ 
6. นายศราวุฒิ  ชวยเงิน กรรมการและเลขานุการ 
7. นายกรรณ  หม่ันเดช กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
8. นายธน  อมรรัตนวรรณ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
9. นายประพฤทธิ์  หม่ันเดช กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. ประธานกรรมการเปนกรรมการบริหารกลุมอำนวยการ 
2. กำกับ ติดตาม ดูแล การปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

งานยานพาหนะ 
3. วางแผนและจัดทำโครงการแผนพัฒนางานงบประมาณระบบสารสนเทศและ

ปฏิทินปฏิบัติงานของงานยานพาหนะ 
4. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป 
5. ศึกษาระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของกับงานยานพาหนะของทางราชการ 
6. กำกับ ดูแล การใหบริการการใชยานพาหนะของโรงเร ียนใหเปนไปตาม

กฎระเบียบอยางเครงครัด 
7. กำกับ ดูแล รถดูดฝุนของโรงเรียนใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
8. กำกับนิเทศมารยาทการขับข่ียานพาหนะของทางราชการแกพนักงานขับรถ 
9. จัดทำเอกสารจัดซ้ือ/จัดจางเก่ียวกับการซอมบำรุงรถโรงเรียน 
10. ตรวจ-เช็คซอมบำรุงและตรวจสอบสภาพรถโรงเรียนกับศูนยบริการหรืออูซอม 

ใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
11. ปฏิบัติหนาที่ประจำหองงานยานพาหนะเพื่อรับเรื ่องการขออนุญาตใชรถ

โรงเรียนในแตละวันและติดตอประสานงานกับพนักงานขับรถเพ่ือใหสามารถบริการไดอยางทันเหตุการณ 
 

/13. บำรุงรักษา… 
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13. บำรุงรักษาและทำความสะอาดรถโรงเรียนทั ้งภายนอกและภายในหอง
ผูโดยสารเปนประจำ 

14. ดำเนินการเรื ่องตอทะเบียนรถยนตโรงเรียนประจำปและการทำประกันภัย
รถยนตและผูโดยสาร 

15. ใหบริการครูบุคลากรและนักเรียนที ่ขออนุญาตใชรถโรงเรียนหลังจาก
ผูอำนวยการอนุมัติ 

16. รับและสงหนังสือราชการกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
17. ปฏิบัติหนาท่ีพนักงานขับรถกระบะโรงเรียนพรอมดูแลบำรุงรักษาใหพรอมใชงาน 
18.ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถเสนอตอผูบังคับบัญชาเพื่อให

ทราบถึงปญหาและผลท่ีไดรับเพ่ือนำไปดำเนินการปรับปรุงแกไขพัฒนาใหเหมาะสมตอไป 
19.ประสานงานการจัดหาสวัสดิการเพื่อเปนขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานขับรถยนต 
20.ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

6.2.9 งานประชาสัมพันธ 

นางจุฬาภรณ  ภูสดสูง ท่ีปรึกษา 
1. นางกุลวดี  บงแกว ประธานกรรมการ 
2. นางสาวแพรวพรรณ  เพ็งบุญ กรรมการ 
3. นางสาวเพ็ญนิภา  ทองโคตร กรรมการ 
4. นางสาวคัมภีรพรรณ  ไชยธรรม กรรมการ 
5. นายปฏิพัฒน  สุดงาม กรรมการ 
6. นางสาวอนงค  บุญเลิศ กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. ประธานกรรมการเปนกรรมการบริหารโรงเรียนและเปนกรรมการบริหารกลุมอำนวยการ 
2. กำกับ ติดตาม ดูแล การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดงานประชาสัมพันธ 
3. รวมประชุมวางแผนปฏิบัติงานกลุมอำนวยการใหเปนไปตามจุดมุงหมายปรัชญา

นโยบายวิสัยทัศนพันธกิจเปาประสงคและแผนพัฒนาโรงเรยีน 
4. วางแผนและจัดทำโครงการแผนพัฒนางานงบประมาณระบบสารสนเทศและ

ปฏิทินปฏิบัติงานของงานประชาสัมพันธ 
5. ประสานงานวางแผนการประชาสัมพันธของโรงเรียนโดยการมีสวนรวมของครู

บุคลากรนักเรียนชุมชนองคกรสถาบันและสื่อมวลชนในทองถ่ินเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารตาง ๆ  
6. ปฏิบัติหนาที่ประชาสัมพันธและกระจายเสียงภายในโรงเรียนงานพิธีกรและ

ชุมชนสัมพันธงานเอกสารเผยแพรเพ่ือประชาสัมพันธ 
7. ประสานงานและใหการตอนรับแขกผูมีเกียรติท่ีมาตรวจเยี่ยมโรงเรียน 
8. ประสานดำเนินการเกี่ยวกับขวัญกำลังใจครูและบุคลากรเชนงานวันคลายวัน

เกิด/งานศพ/การเลื่อนวิทยฐานะ/ประกาศเกียรติคุณตาง ๆ ของโรงเรียน 
9. เปนศูนยกลางในการติดตอและประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานภายนอกโรงเรียน 

/10. เผยแพรขาว… 
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10. เผยแพรขาวสารของโรงเรียนทางอินเทอรเน็ตใหบุคคลภายในและภายนอก
โรงเรียนไดทราบ 

11. เก็บรวบรวมภาพขาวกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนไวใชประโยชนอางอิง 
12. จัดทำหลักฐานเอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการดำเนินกิจการ

ตาง ๆ ของโรงเรียน 
13. จัดพิธีมอบรางวัลตาง ๆ เชนถวยเกียรติยศโลรางวัลและเกียรติบัตรครูบุคลากร

และนักเรียนบริเวณหนาเสาธงหอประชุมโรงเรียนหองโสตฯหรือสถานท่ีอ่ืน ๆ ท่ีโรงเรียนกำหนด 
14. ประชาสัมพันธขาวสารทางสื่ออินเทอรเน็ตและสถานีวิทยุ/โทรทัศน 
15. พัฒนาครูบุคลากรและนักเรียนผูรับผิดชอบงานประชาสัมพันธใหมีความรู

ความสามารถในการดำเนินการประชาสัมพันธผลงานของโรงเรียนสูชุมชน 
16. จัดใหมีเครือขายการประสานงานประชาสัมพันธและสรางกิจกรรมการ

ประชาสัมพันธใหหลากหลายรูปแบบเพื่อประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานของโรงเรียนตอ
สาธารณชนซ่ึงจะกอใหเกิดความรูความเขาใจเจตคติท่ีดีเลื่อมใสศรัทธาตอโรงเรียน 

17. ประเมินผลการประชาสัมพันธเพื่อใหทราบถึงผลที่ไดรับและนำไปดำเนินการ
ปรับปรุงแกไขพัฒนาใหเหมาะสมตอไป 

18. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

6.2.10 งานจัดทำและจำหนายสินคาของท่ีระลึกโรงเรียนขอนแกนวิทยายน (Souvenir) 

1. นางสิริพร  ระวีกุล ประธานกรรมการ 
2. นายสวัสดิ์  จันทรไตรรัตน กรรมการ 
3. นายอรรถกร  เกษรแกว กรรมการ 
4. นางภัทรานที  ธัญพัศกรณ กรรมการ 
5. นางกุนตี  ภูพานเพชร กรรมการ 
6. นายรติ  จอกสำนัก กรรมการ 
7. นายกิตตินิพนธ  สิรินทรภูมิ กรรมการและเลขานุการ 
8. นางสาวยลรดี  ศุภรพนิตกุล กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. ประธานกรรมการเปนกรรมการบริหารกลุมอำนวยการ 
2. วางแผนดำเนินงานออกแบบจัดทำและจัดจำหนายสินคาของที่ระลึกโรงเรียน

ขอนแกนวิทยายน 
3. สำรวจความตองการและจัดซื้อ/จัดจางของที่ระลึกที่แสดงความเปนเอกลักษณ

“ขอนแกนวิทยายน” 
4. จัดทำบัญชีผลิตภัณฑเพ่ือจัดจำหนาย 
5. จัดจำหนายผลิตภัณฑและทำบัญชีรายรับ-รายจายใหเปนปจจุบัน 
6. ประชาสัมพันธผลิตภัณฑทางสื่อออนไลนหรือสื ่อตาง ๆ ใหกับครูบุคลากร

นักเรียนศิษยเกาและบุคคลภายนอกท่ีสนใจทราบ 
7. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

/6.2.11 งานโสตทัศนูปกรณ... 
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6.2.11 งานโสตทัศนูปกรณและเทคโนโลยี  

1. นางสาวสธุนาพรรณ  ธนสลีังกูร ประธานกรรมการ 
2. นายจักรี  ปรนิทอง กรรมการ 
3. นายวีระชน  แสงศรีเรือง กรรมการ 
4. นางสาวนราภรณ  หนองหลวง กรรมการ 
5. นางสิริพร  ระวีกุล กรรมการและเลขานุการ 
6. นายพิทักษ  สิริเลิศธีรกุล กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. ประธานกรรมการ เปนกรรมการบรหิารโรงเรียนเปนกรรมการบรหิาร 
กลุมอำนวยการ 

2. วางแผนบริหารงานจัดทำแผนโครงการโสตทัศนศึกษา 
3. สงเสริม สนับสนนุ กิจกรรม โครงการ และบริการชุมชน 
4. จัดบริการดานโสตทัศนูปกรณเม่ือจัดกิจกรรมโครงการและบริการชุมชน 
5. จัดหาซอมบำรุงรักษาดูแลควบคุมการใชสื่อเทคโนโลยีเพื่องานกิจกรรมตาง ๆ 

ในโรงเรียน 
6. ติดตามและประเมินผลงานโสตทัศนูปกรณและเทคโนโลยี 
7. จัดทำสารสนเทศและเอกสารงานบริหารงานโสตทัศนูปกรณและเทคโนโลย ี
8. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

6.3 ฝายอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอม 

นายสุจินต  หอมสิน หัวหนาฝายอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม 

มีหนาท่ี 1. เปนกรรมการบรหิารโรงเรียนและเปนกรรมการบริหารกลุมอำนวยการ 
2. วางแผนและวางระบบในการปฏิบัติงานของบุคคลากรฝายอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับแนวทางและนโยบายของฝายบริหารในการบริหารสถานศึกษา 
3. วางแผนและใหคำปรึกษาในการจัดทำโครงการและแผนปฏิบัติการของ 

ฝายอาคารสถานที่ฯและกำกับ ดูแล แกไขปญหาในการปฏิบัติงานเพื่อใหเปนไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ
ของโรงเรียน 

4. วางแผนและใหคำปรึกษาในการใชซอมบำรุงและพัฒนาอาคารสถานที ่และ
สิ่งแวดลอมเพื่อสนับสนุนตอการเรียนการสอนและเอื้อตอกิจกรรมจากหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน 

5. สรุปติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอมเสนอผูบังคับบัญชา 

6. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 
 

/6.3.1 งานสำนักงาน... 
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6.3.1 งานสำนักงานฝายอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอม 

1. นางจิราพร  ฉิมหลวง ประธานกรรมการ 
2. นางขนิษฐา  หอมสิน กรรมการ 
3. นางปรีดา  ตวนชัยภูมิ กรรมการ 
4. นางรตันาพร  นอยลำ กรรมการ 
5. นางทิพวรรณ  บุปผาพรหม กรรมการและเลขานุการ 
6. นางอุมาพร  สุขสอาด กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. วางแผนและจัดระบบงานสารบรรณงานอาคารสถานที่ฯเพื ่อใหเปนไปตาม
ระเบียบงานสารบรรณของโรงเรียนและกำกับ ดูแล งานสำนักงานเพื่อใหเอื้อตอภารกิจของฝายอาคารสถานท่ี
และสิ่งแวดลอม 

2. วางแผนดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณเพ่ือสนับสนุนภารกิจในฝายอาคารสถานท่ี
และสิ่งแวดลอมจัดทำทะเบียนเบิกจายและติดตามตรวจสอบวัสดุคงเหลือเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด 

3. กรรมการลำดับที่ 3 ลงทะเบียนรับ – สงหนังสือราชการของงานอาคารสถานท่ีฯ 
จัดทำหนังสือราชการประสานงานกับผูเก่ียวของตามระบบสารบรรณจนสิ้นสุดกระบวนการ 

4. กรรมการและเลขานุการลำดับที่ 5 วางแผนและกำกับ ดูแล งานพนักงานทำ
ความสะอาดจัดจางพนักงานทำความสะอาดและจัดทำบัญชีเบิกจายคาตอบแทนของพนักงานทำความสะอาด
และประสานงานท่ัวไป 

5. กรรมการและผู ชวยเลขานุการลำดับที ่ 6 และกรรมการลำดับที ่ 4 จัดทำ
ระบบงานพัสดุครุภัณฑดำเนินการจัดซื้อ/จัดจางในฝายอาคารสถานที่ฯเพื่อใหเปนไปตามระเบียบและแนว
ปฏิบัติของโรงเรียน จัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อสนับสนุนภารกิจในงานอาคารสถานที่ฯ และจัดทำทะเบียนเบิกจาย
พรอมตรวจสอบวัสดุคงเหลือจัดเก็บอยางเปนระบบเปนปจจุบัน 

6. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

6.3.2 งานอาคารเรียนอาคารประกอบ 

1. นายวิทยา  จอมทอง ประธานกรรมการ 
2. นายพงศธร  ทิพรักษ กรรมการ 

และดูแลรับผิดชอบอาคาร 1 กลุมสาระฯวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
3. นายภาคิไนย  กะสินรมัย กรรมการ 

และดูแลรับผิดชอบอาคาร 2 กลุมสาระฯคณิตศาสตร 
4. นางปรีดา  ตวนชัยภูมิ กรรมการ 

และดูแลรับผิดชอบอาคาร 3 งานแนะแนว 
5. นางทิพวรรณ  บุปผาพรหม กรรมการ 

และดูแลรับผิดชอบอาคาร 4 กลุมสาระฯสังคมศึกษาฯ 
6. นางพิชญสมร  อินทรจักรพงษ กรรมการ 

และดูแลรับผิดชอบอาคาร 5 กลุมสาระฯภาษาไทย 
/7. นางขนิษฐา… 
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7. นางขนิษฐา  หอมสิน กรรมการ 
และดูแลรับผิดชอบอาคาร 6 กลุมสาระฯศิลปะ 

8. นางจิราพร  ฉิมหลวง กรรมการ 
และดูแลรับผิดชอบอาคาร 7 กลุมสาระฯภาษาตางประเทศ 

9. นายจักรี  ปรินทอง กรรมการ 
และดูแลรับผิดชอบอาคาร 8 กลุมสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษาและ
หอประชุมหองโสตทัศนศึกษา 

10. นายปรีชา  สอนศรี กรรมการ 
และดูแลรับผิดชอบอาคาร 9 กลุมสาระฯการงานอาชีพ 

11. นางสาวกมลวรรณ  ซ่ือตรง กรรมการ 
และดูแลรับผิดชอบโรงอาหาร 

12. นางขวัญพิศ  ทองคำวงศ กรรมการ 
และดูแลรับผิดชอบอาคาร 10 โครงการ English Program 

13. นายวสัญ  จันทรพยา กรรมการและเลขานุการ 
และดูแลรับผิดชอบอาคาร 11 

มีหนาท่ี 1. กำกับ ดูแล อาคารเรียนอาคารประกอบใหสะอาดปลอดภัยและพรอมใชใหเกิด
ประโยชนแกครูบุคลากรนักเรียนและสถานศึกษา 

2. สำรวจสภาพอาคารเรียนอาคารประกอบวัสดุอุปกรณและประจำอาคารใหพรอม
ใชงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

3. รายงานปญหาความเสียหายหรือการชำรุดของสิ่งตาง ๆ ประจำอาคารพรอม
ประสานงานติดตามซอมแซมจนกวาจะใชงานไดตามปกติ 

4. ซอมแซมวัสดุอุปกรณครุภัณฑตาง ๆ ตามที่ไดรับการประสานงานหรือตองซอม
แซมจากกลุมงาน/กลุมสาระตาง ๆ  

5. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

6.3.3 งานสาธารณูปโภคส่ิงปฏิกูลและซอมแซมท่ัวไป 

1. นายสุจินต  หอมสิน ประธานกรรมการ 
2. นายจักรี  ปรินทอง กรรมการ 
3. นายกนกพล  แกววิเศษ กรรมการ 
4. นายวิทยา  จอมทอง กรรมการ 
5. นางทิพวรรณ  บุปผาพรหม กรรมการ 
6. นางอุมาพร  สุขสอาด กรรมการ 
7. นายวสัญ  จันทรพยา กรรมการ 
8. นายสุขสรรค  มะระครอง กรรมการ 
9. นายกนกพล  แกววิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
10. แมบานและนักภารโรงทุกคน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

/มีหนาท่ี... 
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มีหนาท่ี 1. จัดทำแผนพัฒนาตามแผนปฏิบัติการดานการปรับปรุงซอมแซมสาธารณูปโภค
และสิ่งปฏิกูลและซอมแซมท่ัวไปตลอดปการศึกษา 

2. ติดตามดูแลสำรวจระบบสารณูปโภคสิ่งปฏิกูลและงานซอมแซมทั่วไปเพื่อให
สถานศึกษาไดรับการดูแลอยางท่ัวถึงมีสาธารณูปโภคท่ีครบถวน 

3. ประสานงานดูแลการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในโรงเรียนไมใหมีขยะ
ตกคางหรือสิ่งปฏิกูลรั่วไหลเพ่ือปองกันการเกิดมลพิษดานอากาศและเปนแหลงเพาะพันธุเชื้อโรค 

4. ประสานงานติดตามดูแลแกปญหาเม่ือเกิดกรณีท่ีตองแกไข 
5. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

6.3.4 งานภูมิทัศนและส่ิงแวดลอม 

1. นายกนกพล  แกววิเศษ ประธานกรรมการ 
2. นายสุจินต  หอมสิน กรรมการ 
2. นายวิทยา  จอมทอง กรรมการ 
3. นายธนาผล  ลากุล กรรมการและเลขานุการ 
4. แมบานและนักภารโรงทุกคน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

มีหนาท่ี 1. จัดทำแผนพัฒนาภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน 
2. จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาปรับปรุงดานภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมตามแผนปฏิบัติ

การตลอดปการศึกษา 
3. ดูแลพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหสะอาดรมรื ่นสวยงามและ

ปลอดภัย 
4. ประสานงานติดตามดูแลแกปญหาเม่ือเกิดกรณีท่ีตองไดรับแกไข 
5. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

6.3.5 งานดูแลนักการภารโรง 

1. นายสุจินต  หอมสิน ประธานกรรมการ 
2. นายจักรี  ปรินทอง กรรมการ 
3. นายวิทยา  จอมทอง กรรมการ 
4. นายสุขสรรค  มะระครอง กรรมการ 
5. นายกนกพล  แกววิเศษ กรรมการ 
6. นายปรีชา  สอนศรี กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหนาท่ี 1. วางแผนมอบหมายภาระงานการทำความสะอาดในเขตรับผิดชอบของแตละบุคคล 
2. กำกับ ติดตาม การซอมแซมปรับปรุงอาคารสถานท่ีวัสดุครุภัณฑใหพรอมใชงาน

อยางมีประสิทธิภาพและเปนปจจุบัน 
3. ดูแลติดตามแนะนำการปฏิบัติหนาท่ีตามเขตรับผิดชอบอยางสม่ำเสมอ 
4. กำกับ ดูแล ประสานงานติดตามผลการปฏิบัติงานเฉพาะหนาหรืองานสนามอ่ืน 

ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
5. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

/6.3.5.1 งานนักการ… 
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6.3.5.1 งานนักการภารโรง 

นายวิรัตน  สุวรรณสาร ท่ีปรึกษา 
นายอดุลย  ดวงพันนา ท่ีปรึกษา 
1. นายพิทักษ  สิริเลิศธีรกุล ประธานกรรมการ 
2. นายทักษิณ  อดุลยพงษ กรรมการ 
3. นายทัพพเทพ  ราชโพธิ์ศรี กรรมการ 
4. นายจตุพร  สะตะ กรรมการ 
5. นายศราวุธ  ดวงพันนา กรรมการ 
6. นายพงษศิลป  นามโยธ ี กรรมการ 
7. นายบัณฑิต  มิตรอุดม กรรมการ 
8. นายอนันต  อภิรมยานนท กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. ปฏิบัติตนและปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบของลูกจางสวนราชการ 
2. พัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมในโรงเรียนใหมีความสวยงามรม

รื่นและปลอดภัย 
3. รักษาความสะอาดในพื้นที่ตามอาคารหรือสถานท่ีตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมายใหมี

ความสะอาดเรียบรอยเอ้ือตอแกการจัดการเรียนการสอน 
4. ซอมบำรุงโตะ-เกาอ้ีและอุปกรณตาง ๆ ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 
5. ดูแล/ตรวจสอบ/ซอมบำรุงระบบไฟฟาและเครื่องใชไฟฟาในโรงเรียน 
6. ดูแล/ตรวจสอบระบบนำ้ประปาของโรงเรียนรวมท้ังระบบถังน้ำดื่มในโรงเรียน 
7. ปฏิบัติงานสวนรวมหรืองานเฉพาะกิจใหเกิดความเรียบรอยตามท่ีผูบังคับบัญชากำหนด 
8. สนับสนุนงานตาง ๆ ในงานอาคารสถานที่ฯและใหอำนวยความสะดวกตอ

กิจกรรมตาง ๆ ในการจัดตกแตงสถานท่ีและการดูแลดานภูมิทัศนในบริเวณโรงเรียน 
9. จัดเก็บขยะมูลฝอยและการรักษาความสะอาดรองระบายน้ำและอื ่น ๆ  

ท่ีเก่ียวของในเขตรับผิดชอบ 
10. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/6.3.6 งานดูแล... 
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6.3.6 งานดูแลพนักงานทำความสะอาด 

1. นายวสัญ  จันทรพยา ประธานกรรมการ 
2. นางขนิษฐา  หอมสิน กรรมการ 
3. นางมณฑนา  นามวิจิตร กรรมการ 
4. นางทิพวรรณ  บุปผาพรหม กรรมการ 
5. นางรตันาพร  นอยลำ กรรมการ 
6. นางอุมาพร  สุขสอาด กรรมการ 
7. นางปรีดา  ตวนชัยภูมิ กรรมการ 
8. นางจิราพร  ฉิมหลวง กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. ประสานงานกับกลุมงานกลุมสาระตาง ๆ เพื่อทราบขอมูลปญหาและอุปสรรค 
ท่ีเก่ียวของกับงานอาคารสถานท่ีเพ่ือการติดตามปรับปรุงซอมแซมใหพรอมใชงาน 

2. วางแผนมอบหมายภาระงานการทำความสะอาดในเขตร ับผ ิดชอบของ 
แตละบุคคล 

3. กำกับ ต ิดตาม แนะนำการปฏิบ ัต ิหน าท ี ่ของพนักงานทำความสะอาด 
ตามเขตรับผิดชอบอยางใกลชิด 

4. กำกับ ดูแล ประสานงานติดตามผลการปฏิบัติงานเฉพาะหนาหรืองานภาคสนาม
อ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

5. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

5.3.6.1 งานพนักงานทำความสะอาด 
1. นางเตือนใจ  ศรีพันธ ประธานกรรมการ 
2. นางศิริลักษณ  โพธิ์หนองไฮ กรรมการ 
3. นางสำรวย  เกษมสุข กรรมการ 
4. นางสวาท  เอาะนอย กรรมการ 
5. นางสุบรร  เชื่อนอก กรรมการ 
6. นางพิสมัย  ตรีชาลี กรรมการ 
7. นางสมภาร  เคนดา กรรมการ 
8. นางประภสัสรณ  ชาอุน กรรมการ 
9. นางเสาวณี  นามเสรี กรรมการ 
10. นางปรวณีา  รอบรู กรรมการ 
11. นางนุชจรี  ภูมิเขต กรรมการ 
12. นางสงกรานต  วงษคำชาว กรรมการ 
13. นางนิวัน  แกวโลก กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 

/มีหนาท่ี... 
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มีหนาท่ี 1. ปฏิบัติตนและปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบของลูกจางสวนราชการ 
2. พัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมในโรงเรียนใหมีความสวยงาม 

รมรื่นและปลอดภัย 
3. รักษาความสะอาดในพื้นที่ตามอาคารหรือสถานท่ีตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

ใหมีความสะอาดเรียบรอยเอ้ือตอแกการจัดการเรียนการสอน 
4. ดูแล/ตรวจสอบระบบนำ้ประปาของโรงเรียนรวมท้ังระบบถังน้ำดื่มในโรงเรียน 
5. ปฏิบัติงานสวนรวมหรืองานเฉพาะกิจใหเกิดความเรียบรอยตามที่ผูบังคับบัญชา

กำหนด 
6. สนับสนุนงานตาง ๆ ในงานอาคารสถานที ่ฯและใหอำนวยความสะดวก 

ตอกิจกรรมตาง ๆ ในการจัดตกแตงสถานท่ีและการดูแลดานภูมิทัศนในบริเวณโรงเรียน 
7. จัดเก็บขยะมูลฝอยและการรักษาความสะอาดรองระบายน้ำและอ่ืน ๆ 
8. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

6.3.7 งานบานพักครู 

1. นางลักษณมณี  แสงสุพิน ประธานกรรมการ 
2. นางกฤษณา  กานตรังสรรค กรรมการ 
3. นางณัฏฐิญา  คุมตะบุตร กรรมการ 
4. นายวิทยา  จอมทอง กรรมการ 
5. นายภาคิไนย  กะสิรัมย กรรมการ 
6. นายฐานพัฒน  พรมทา กรรมการ 
7. นายศุภชัย  กองเกิด กรรมการ 
8. นายวสัญ  จันทรพยา กรรมการ 
9. นางนฏัทกร  ศรีทำบุญ กรรมการ 
10. นายเฉลิมชัย  พันธุรักษ กรรมการและเลขานุการ 
11. นางปรีดา  ตวนชัยภูมิ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
12. นายศิวะ  ปนะสา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. จัดระบบและรวบรวมขอมูลครูและบุคลากรที่พักอาศัยในบานพักครูใหเปน
ระบบและเปนปจจุบัน 

2. ดูแลและรายงานสภาพบานพักครูเพื่อการดูแลซอมแซมปรับปรุงใหทรัพยสิน 
ของราชการมีสภาพพรอมใชงานอยางมีคุณภาพ 

3. พิจารณาจัดสรรบานพักครูใหกับบุคลากรของโรงเรียนรวมกับคณะกรรมการ
ตามคำสั่งแตงตั้ง (กรรมการ เปนตัวแทนจากกลุมสาระการเรียนรู เพื่อมีสวนรวมในการพิจารณาใหครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไดเขาพักบานพักสวัสดิการโรงเรียน) 

4. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

/6.4 ฝาย... 
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6.4 ฝายสัมพันธชุมชน 

นางนงลักษณ  เชาวพานิช ผูชวยผูอำนวยการฝายสัมพันธชุมชน 

มีหนาท่ี 1. เปนกรรมการบริหารโรงเรียนและเปนรองประธานกรรมการบริหารกลุม
อำนวยการ 

2. กำกับ ดูแล ดำเนินการจัดทำแผนงานโครงการปฏิทินการปฏิบัติงานของฝาย
สัมพันธชุมชนและดำเนินการปฏิบัติตามแผนท่ีกำหนด 

3. กำกับ ดูแล และพัฒนาระบบการดำเนินงานฝายสัมพันธชุมชนตามโครงสราง
การบริหารโรงเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 

4. กำกับ ดูแล บริหารจัดการงานสารบรรณพัสดุของฝายสัมพันธชุมชน 
5. สงเสริมประสานงานการดำเนินงานของงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานโรงเรยีนขอนแกนวิทยายน 
6. สงเสริมประสานงานการดำเนินงานของงานสมาคมศิษยเกาขอนแกนวิทยายน 
7. สงเสริมประสานงานการดำเนินงานของงานมูลนิธิขอนแกนวิทยายน 
8. สงเสริม กำกับ ดูแล พัฒนาการดำเนินการของงานชุมชนสัมพันธ 
9. กำกับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการดำเนินงานฝายสัมพันธชุมชน 
10. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของฝายสัมพันธชุมชน 
11. ประเมินผลสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอตอโรงเรียน 
12. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

6.4.1 งานสำนักงานฝายสัมพันธชุมชน 

นางนงลักษณ  เชาวพานิช ท่ีปรึกษา 
นางพาสุข  เลิศพรประสพโชค ท่ีปรึกษา 
1. นางชุลีพร  จันทรไตรรัตน ประธานกรรมการ 
2. นางสุกัลยา  วิทยตะ กรรมการ 
3. นางสาวจิรภาพันธ  ไชยรา กรรมการ 
4. นางพชรภรณ  เสนาสิงห กรรมการ 
5. นางสาวนันทนา  แสนจำลาห กรรมการ 
6. นางสาวนงนุช  ทองภูบาล กรรมการ 
7. นางนัฏทกร  ศรีทำบุญ กรรมการ 
8. นายสวัสดิ์  จันทรไตรรัตน กรรมการ 
9. นางวิไลวรรณ  สิมโฮง กรรมการ 
10. นางปทิดา  เจตรัตนโภคิน กรรมการ 
11. นายศิวะ  ปนะสา กรรมการ 
12. นางจันจิรา  ทวยนันท กรรมการ 

 
 

/13. นายกิตตินิพนธ… 
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13. นายกิตตินิพนธ  สิรินทรภูมิ กรรมการ 
14. นางสาวอภินุช  นาเลาห กรรมการ 
15. นางสาวนันทนภัส  อุดมรักษ กรรมการ 
16. นางธนิดา  ทาวนาง กรรมการ 
17. นางสาวอุทัยวรรณ  สอนเจริญ กรรมการและเลขานุการ 
18. นางจุฑามาศ  จันประเทือง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. พัฒนางานสำนักงานฝายสัมพันธชุมชนใหเกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ 
2. จัดทำแผนงานโครงการปฏิทินปฏิบัติงานสำนักงานฝายสัมพันธชุมชนเสนอ

คณะกรรมการฝายสัมพันธชุมชนและเผยแพรเม่ือไดผานความเห็นชอบของโรงเรียน 
3. ใหความรวมมือกับหนวยงานราชการเอกชนและชุมชนภายนอกในงานเทศกาล 

งานประจำปหรืองานสังคมตาง ๆ  
4. เตรียมการ/จัดการประชุมและบันทึกการประชุมฝายสัมพันธชุมชน 
5. ปฏิบัติหนาท่ีดานธุรการและงานสารบรรณของฝายสัมพันธชุมชน 
6. จัดเก็บหนังสือราชการประกาศและคำสั่งโรงเรียนของหนวยงานตนสังกัดและ

หนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับฝายสัมพันธชุมชน 
7. จัดเก็บกฎระเบียบขอบังคับแนวปฏิบัติที ่เกี ่ยวของกับฝายสัมพันธชุมชนและ

เผยแพร ใหครูนักเรียนและผูปกครองไดรับทราบ 
8. จัดทำเอกสารหลักฐานพัสดุของฝายสัมพันธชุมชนและประสานการดำเนินการ

จัดซ้ือ/จัดจางในสวนของฝายสัมพันธชุมชนกับเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของในโรงเรียน 
9. ประสานงานกับกลุม/งานและกลุมสาระฯภายในโรงเรียนในกรณีท่ีมีภารกิจและ 

งานท่ีเก่ียวของ 
10. บันทึกขอมูลและจัดทำสารสนเทศของฝายสัมพันธชุมชน 
11. ประเมินผลสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอตอโรงเรียน 
12. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

6.4.2 งานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและชุมชนสัมพันธ 

1. นายสวัสดิ์  จันทรไตรรัตน ประธานกรรมการ 
2. นางชุลีพร  จันทรไตรรัตน กรรมการ 
3. นายศิวะ  ปนะสา กรรมการ 
4. นางจุฑามาศ  จันประเทือง กรรมการ 
5. นางสาวอุทัยวรรณ  สอนเจริญ กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. ประธานกรรมการเปนกรรมการบริหารกลุมอำนวยการ 
2. พัฒนางานประสานการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

และงานชุมชนสัมพันธใหเกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ 
 

/3. จัดทำ… 
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3. จัดทำแผนงานโครงการปฏิทินปฏิบัติงานของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและงาน
ชุมชนสัมพันธเสนอคณะกรรมการฝายสัมพันธชุมชนและเผยแพรเม่ือไดผานความเห็นชอบของโรงเรียน 

4. กำหนดวิธีการดำเนินการและแนวปฏิบัติของงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและงานชุมชนสัมพันธในการประสานงานติดตอการจัดเตรียมการประชุมและการบันทึกการประชุมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานแลวดำเนินการตามวิธีการท่ีกำหนด 

5. รวบรวมบันทึกขอมูลจัดทำสารสนเทศงานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ 
งานชุมชนสัมพันธ 

6. ประเมินผลสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอตอโรงเรียน 
7. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

6.4.3 งานโรงเรียนประธานสาขาสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 

แหงประเทศไทย 

1. นายพายุพงศ  พายุหะ ประธานกรรมการ 
2. นายสวัสดิ์  จันทรไตรรัตน กรรมการ 
3. นางชุรีพร  จันทรไตรรัตน กรรมการ 
4. นางสาวเพลินพิศ  พระโคตร กรรมการ 
5. นายนำพงศ  สุขสบาย กรรมการและเลขานุการ 
6. นายศราวุฒิ  ชวยเงิน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. ติดตอประสานการดำเนินงานกับสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแหง
ประเทศไทย 

2. ลงทะเบียนรับ-สงหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณสำหรับงานของ
สาขาสมาคมกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานแหงประเทศไทย 

3. จัดเก็บคนควาติดตามเรื่องหรือทำลายเอกสารตาง ๆ ตามระเบียบงานสารบรรณ 
4. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

6.4.4 งานสมาคมศิษยเกาขอนแกนวิทยายนและมูลนิธิขอนแกนวิทยายน 

1. นายอรรถกร  เกษรแกว ประธานกรรมการ 
2. นางชุลีพร  จันทรไตรรัตน กรรมการ 
3. นางสาวอาริศรา  อรรคษร กรรมการ 
4. นางสาวกุลธิดา  ทีนอย กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. ประธานกรรมการเปนกรรมการบริหารกลุมอำนวยการ 
2. พัฒนางานประสานการดำเนินงานของงานสมาคมศิษยเกาขอนแกนวิทยายน

และงานมูลนิธิขอนแกนวิทยายนใหเกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ 
3. จัดทำแผนงานโครงการและปฏิทินปฏิบัติงานของงานสมาคมศิษยเกาขอนแกน

วิทยายนและงานมูลนิธิขอนแกนวิทยายนเสนอคณะกรรมการฝายสัมพันธชุมชนและเผยแพรสูสาธารณชน 
/4. กำหนด… 
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4. กำหนดวิธีการดำเนินการและแนวปฏิบัติของงานสมาคมศิษยเกาขอนแกน
วิทยายนและงานมูลนิธิขอนแกนวิทยายนแลวดำเนินการตามวิธีการท่ีกำหนด 

5. รวบรวมบันทึกขอมูลจัดทำสารสนเทศงานสมาคมศิษยเกาขอนแกนวิทยายน
และงานมูลนิธิขอนแกนวิทยายน 

6. ประเมินผลสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอตอโรงเรียน 
7. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีดวยความเอาใจใส
และรับผิดชอบใหรองผู อำนวยการโรงเรียนหรือหัวหนากลุม งานติดตามนิเทศงานที่มอบหมาย เพื ่อให 
การดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย เกิดผลดีตอโรงเรียนและราชการสืบไป 

 

ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป 
 

สั่ง ณ วันท่ี 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 
 
 
 

(นายศักดาเดช  ทาซาย) 
ผูอำนวยการโรงเรยีนขอนแกนวิทยายน 
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คณะผูจัดทำ 

1) คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

1. นายศักดาเดช  ทาซาย ประธานกรรมการ 
2. นายอดุลยเดช  ฐานะ กรรมการ 
3. นางชุรีพร  นาเลาห กรรมการ 
4. นายธนัช  ฐากุลธเนศ กรรมการ 
5. นางลักษณมณี  แสงสุพิน กรรมการและเลขานุการ 

 
2) คณะกรรมการดำเนินงาน 

นายบัญชา  วิพัฒวิบูลกิจ ท่ีปรึกษา 

นายภูพัน  รัตนจักร ท่ีปรึกษา 

นางนงลักษณ  เชาวพานิช ท่ีปรึกษา 

นางพาสุข  เลิศพรประสพโชค ท่ีปรึกษา 

1. นางลักษณมณี  แสงสุพิน ประธานกรรมการ 
2. นางอักษรศรี  ชาติศรี กรรมการ 

3. นายยศวัฒน  พาผล กรรมการ 

4. นางสาวกุลภัสสร  ศิริพรรณ กรรมการ 

5. นายทินกร  อนุพันธ กรรมการ 

6. นายสุจินต  หอมสิน กรรมการ 
7. นายรัฐศักดิ์  แกวหานาม กรรมการ 

8. นางลักษณาวดี  ศรีสุข กรรมการ 

9. นางกฤษณา  กานตรังสรรค กรรมการ 

10. นางวีรวรรณ  จันทรเทพ กรรมการ 

11. นายเฉลิมชัย  พันธุรักษ กรรมการ 

12. นายวิทยา  จอมทอง กรรมการ 

13. นางณัฏฐิญา  คุมตะบุตร กรรมการ 

14. นายศุภชัย  กองเกิด กรรมการ 

15. นางสาววรรณภา  อริยา กรรมการ 

16. นายประสาท  โนพันธุ กรรมการ 

17. นางณัฐฎกันย  พิมพนารากร กรรมการและเลขานุการ กลุมแผนงานและงบประมาณ 

18. นายนิวัติ  ตอนี กรรมการและเลขานุการ กลุมวิชาการ 

19. นายกิตติพงษ  สะทานบัว กรรมการและเลขานุการ กลุมกิจการนักเรียน 

20. นางสุกัลยา  วิทยตะ กรรมการและเลขานุการ กลุมอำนวยการ 

21. นางเพ็ญศิลป  แสนใจวุฒิ กรรมการและผูชวยเลขานุการ กลุมแผนงานและงบประมาณ 

/22. นายศิริกุล… 
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22. นายศิริกุล  ทาแดง กรรมการและผูชวยเลขานุการ กลุมวิชาการ 

23. นางรัชนีวัลย  พรหมแสง กรรมการและผูชวยเลขานุการ กลุมกิจการนักเรียน 

24. นางขนิษฐา  หอมสิน กรรมการและผูชวยเลขานุการ กลุมอำนวยการ 

 

3) คณะกรรมการจัดพิมพและรวบรวมขอมูล 

นางพาสุข  เลิศพรประสพโชค ท่ีปรึกษา 

1. นางลักษณมณี  แสงสุพิน ประธานกรรมการ 

2. นางณัฐฎกันย  พิมพนารากร กรรมการ กลุมแผนงานและงบประมาณ 

3. นายนิวัติ  ตอนี กรรมการ กลุมวิชาการ 

4. นายกิตติพงษ  สะทานบัว กรรมการ กลุมกิจการนักเรียน 

5. นางสุกัลยา  วิทยตะ กรรมการและเลขานุการ 
6. นายชินณพัฒน  บงง้ึม กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
7. นางสาวอุมบุญ  ธงภักดิ์ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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