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คำสั่งโรงเรียนนครขอนแก่น
ที่ 408 / 2561
เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมำยงำนให้บุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ ประจำปีกำรศึกษำ 2561 (เพิ่มเติม)
..................................................
เพื่อให้การบริหารงานภายในโรงเรียนนครขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 มีความต่อเนื่องและ
เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สนองนโยบาย วิสัยทัศน์และเป้าหมายของโรงเรียน จึงอาศัย
อานาจตามความในมาตรา 39 (วรรคแรก) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
และมาตรา 27 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และคาสั่ง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 34/2546 ฉบับลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2546 จึงแต่งตั้งและ
มอบหมายงานให้บุคลากรโรงเรียนนครขอนแก่นปฏิบัติหน้าที่ ประจาปีการศึกษา 2561 ดังนี้
1. ฝ่ำยวิชำกำร
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนนครขอนแก่น
นำงสำวดำรุณี งอสอน
หน้ำที่
1. เป็นประธานคณะกรรมการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
2. บริหารงานวิชาการของโรงเรียนให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับนโยบายของโรงเรียน
3. เป็นที่ปรึกษาของผู้อานวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานวิชาการ การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
4. กากับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายวิชาการ เพื่อให้งานดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง
ตามระเบียบของทางราชการและเป็นปัจจุบัน
5. จัดทาแผนการเรียนให้สอดคล้องกับโครงสร้างของหลักสูตร ความพร้อมของโรงเรียนและความ
สนใจของนักเรียนและผู้ปกครอง
6. ควบคุม ดูแล ติดตาม การจัดการเรียนการสอน การจัดทาตารางสอน และการเปิดรายวิชาต่าง ๆ
7. นิเทศการสอนและการประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในด้านการสอน การใช้สื่อการ
สอน การวัดผลประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ
8. ควบคุมดูแลและจัดทางบประมาณของฝ่ายวิชาการ
9. วางแผนการพั ฒ นางานฝ่ า ยวิ ช าการตามระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ บ รรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ของโรงเรียน พร้อมทั้งประสานงานฝ่าย และงานอื่นภายในโรงเรียน
10. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายวิชาการ/กลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อให้เกิด
คุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดแก่ราชการ
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11. เป็นผู้ประสานงานด้านวิชาการกับหน่วยงานอื่น ๆ
12. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านวิชาการ
13. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ชุมชน ท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา/
ให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน
14. สรุปรายงานผลการดาเนินการงานในรอบปีของฝ่ายวิชาการ
15. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรโรงเรียนฝ่ำยวิชำกำร
นำยคณิต วรรณภักดี
หน้ำที่
1. ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานผู้อานวยการโรงเรียนและรองผู้อานวยการโรงเรียน กากับดูแลงานในฝ่าย
วิชาการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
2. ร่วมประชุมวางแผนการพัฒนางานวิชาการ และการกาหนดปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ
3. ประสานงานกับทุกงานในฝ่ายวิชาการและฝ่ายอื่น ๆ เพื่อให้งานสามารถดาเนินการตามแผนปฏิบัติ
การอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อานวยการโรงเรียน เมื่อรองผู้อานวยการโรงเรียนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร
นำยลิขิต พรหมพลเมือง
หน้ำที่
1. ปฏิบั ติห น้ าที่ช่ว ยงานผู้ อานวยการโรงเรียน รองผู้ อานวยการโรงเรียนและผู้ ช่วยผู้ อานวยการ
โรงเรียนกากับ ดูแลงานในฝ่ายวิชาการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
2. ร่วมประชุม วางแผนการพัฒนางานวิชาการและการกาหนดปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ
3. ประสานงานกับทุกงานในฝ่ายวิชาการ เพื่อให้งานสามารถดาเนินการตามแผนปฏิบัติการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียน เมื่อผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียนไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.1 คณะกรรมกำรบริหำรงำนฝ่ำยวิชำกำร
1. นางสาวดารุณี
งอสอน
2. นายคณิต
วรรณภักดี
3. นายลิขิต
พรหมพลเมือง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
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4. นางอุมาพร
5. นางอัญชลี
6. นางนิศากร
7. นางวัชรี
8. นางสาวกัญญาวีร์
9. นางเครือวัลย์
10. นางสุธัมมา
11. นายอุทัย
12. นายวิทยากร
13. นางอรวรรณ
14. นางบุญญารัตน์
15. นางอัมพร โภคา
16. นางมัทสธรง์
17. นางพรพิศ
18. นายเถาวัลย์
19. นายนรินทร์
20. นายภัทรายุ
21. นายอัครเดช
22. นางสาวอุษา
23. นางมัณฑิกา
24. นางกงใจ
25. นายบรรยงค์เวทย์
26. นายชลาสิทธิ์

คานา
แสวงกิจ
มูลเพีย
ชื่นใจ
อังสนุ
พนมหิรัญ
นามวงษา
แท่นแก้ว
ยาสิงห์ทอง
กองพิลา
วิศัลย์พิทยากร
ฮาเดน
อบมา
แก้วบ้านเหล่า
สันวิลาศ
สมบูรณ์
เจริญพันธุวงศ์
สมานฉันท์
โพธิ์อุดม
กันตวิรุฒ
เก้งโทน
ศิริสาร
สุพรรณท้าว

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

หน้ำที่
1. วางแผนการปฏิบัติงานในฝ่ายวิชาการ
2. วางแผนการปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายและกลุ่มงานอื่น ๆ ในโรงเรียน
3. สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในฝ่ายวิชาการ
4. กากับ ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายวิชาการ
5. เป็นที่ปรึกษาของผู้อานวยการโรงเรียนในด้านวิชาการ
6. เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการทาหน้าที่บันทึกการประชุมฝ่าย
7. สรุปผลการปฏิบัติงานประจาปี
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1.2 คณะกรรมกำรบริหำรสำนักงำนฝ่ำยวิชำกำร
1. นางกงใจ
เก้งโทน
ประธานกรรมการ
2. นายสมภพ
รักษาพงศ์
กรรมการ
3. นางอุมาพร
คานา
กรรมการ
4. นางบุหลัน
ถาวิเศษ
กรรมการ
5. นายคุณากร
โทแหล่ง
กรรมการ
6. นายลิขิต
พรหมพลเมือง
กรรมการ
7. นางสาวอุษา
โพธิ์อุดม
กรรมการ
8. นายบรรยงค์เวทย์ ศิริสาร
กรรมการ
9. นางมัณฑิกา
กันตวิรุฒ
กรรมการและเลขานุการ
10. นายชลาสิทธิ์
สุพรรณท้าว
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้ำที่
1. กากับติดตามและดูแลงานสารบรรณฝ่ายให้เป็นไปตามระเบียบราชการ
2. กากับติดตามงานพัสดุฝ่ายให้มี/เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในฝ่าย
3. จัดระบบและดูแลสานักงานให้เป็นระเบียบ สะอาดเรียบร้อย
4. ติดต่อประสานงานและอานวยความสะดวกในการให้บริการแก่บุคลากร
5. จัดทาพรรณนางาน/ปฏิทินงานฝ่ายวิชาการ
6. จัดทาข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ
7. ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการฝ่ายในการประชุมของฝ่ายวิชาการ
8. ปฏิบัติหน้าที่ปฏิคมฝ่ายวิชาการ
9. ประสาน/ออกหนังสือรับรองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1.3 คณะกรรมกำรงำนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ
1. นางอรวรรณ
กองพิลา
2. นางสาวกัญญาวีร์
อังสนุ
3. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
4. นางสุนันทา
บุระคา
5. นางสาวอัจฉรา
สีสุกอง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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หน้ำที่
1. วางแผนการดาเนินงานหลักสูตรสถานศึกษา
2. ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา กาหนดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้
รองรั บ หลั กสู ตรแกนกลางฯ หลั กสู ตรโรงเรียนมาตรฐานสากล หลั กสู ตรห้ องเรียนพิเศษ หลั กสู ตร STAR
STEMS และหลักสูตรอื่นๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น
3. กาหนดแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา โดยใช้ PLC-KKSec 25 Model
เป็นแนวทางสาหรับสถานศึกษาในการนากระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติ เพื่อมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของงานสู่ความเป็นเลิศ
4. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดทาหลักสูตรกลุ่มสาระ ให้มีคาอธิบายรายวิชาครบทุก
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่น และกาหนดให้มีหน่วยการเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกระดับชั้น
5. ประสานงานกับครูผู้สอนเพื่อจัดทาหลักสูตรรายวิชาให้มีแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละภาคเรียน
6. ร่วมมือกับคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตรวจสอบคาอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา
หน่วยการเรียนรู้ของครูผู้สอนให้สอดคล้องกัน
7. จัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรกลุ่มสาระและหลักสูตรรายวิชา
เพื่อเป็นคู่มือใช้ในการจัดการเรียนการสอน
8. ติดตามและดูแลการใช้หลักสูตรรายวิชา เพื่อให้มีการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับแผนการจัดการ
เรียนรู้ มีการวัดประเมินผลการเรียนรู้ครบตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรมาตรฐานสากล
หลักสูตรท้องถิ่น
9. ประสานความร่วมมือกับบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ และชุมชนเพื่อให้ การใช้หลักสูตรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
10. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการใช้หลักสูตรแก่นักเรียนและผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องและ
นาข้อมูลป้อนกลับจากฝ่ายต่าง ๆ มาพิจารณาเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
11. สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.4 คณะกรรมกำรงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. นายบรรยงค์เวทย์ ศิริสาร
2. นายลิขิต
พรหมพลเมือง
3. นางอรวรรณ
กองพิลา
4. นางมัณฑิกา
กันตวิรุฒ
5. นายสมภพ
รักษาพงศ์
6. นายคุณากร
โทแหล่ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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7. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ
8. นางสาวอุษา
โพธิ์อุดม
9. นายชลาสิทธิ์
สุพรรณท้าว

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้ำที่
1. ศึกษา วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับชาติหรืออื่น ๆ
2. ให้ความรู้ครูในการจัดทาหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ส่งเสริม และพัฒนาครูในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
3. วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา
4. เสนอแนวทางการพัฒนา การแก้ปัญหา ในการดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
5. จัดทาตารางสอนรวม ตารางสอนรายบุคคล ตารางเรียนของนักเรียน และตารางการใช้ห้องเรียน
6. จัดทาปฏิทินงานกิจกรรมการเรียนการสอนและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. กาหนดแนวทางและส่งเสริมการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (4H) ได้อย่างเหมาะสม ทั้ง
ด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติ นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความสนใจและถนัดของแต่ละบุคคล
8. กาหนดแนวทางและออกแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์)
9. ประสาน และด าเนิ น การ ตามโครงการProgramme for International Student Assessment
(PISA)
10. ประสาน ดาเนินการ และรายงานผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจาปีการศึกษา
11. ดาเนินการตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (ติว O-NET)
12. ส่งเสริมให้ครูใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ส่งเสริมการจัดหา จัดทาใช้ บารุงรักษา
และการผลิตสื่ออุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ ประเมินผลในด้านการจัดการเรียนการสอน
13. จัดระบบการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประสานงานกับศูนย์ประประสบการณ์วิชาชีพครู และ
รวบรวมแบบประเมินผลการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของสถาบันนั้นๆ
14. ประสานและจัดกิจกรรมทัศนศึกษาตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา
15. กากับ ติดตาม และสรุปผล รายงาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแบบบันทึกติดตาม
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
16. สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
17. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.5 คณะกรรมกำรงำนพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอน
1. นายคณิต
วรรณภักดี
2. นางอัญชลี
แสวงกิจ
3. นางโฉมพร
นาคปุณณทองคา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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4. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
5. นางสาวกัญญาวีร์
อังสนุ

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้ำที่
1. ศึกษา วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรสถานศึกษา ความจาเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยี
เพื่อการจัดการเรียนการสอนและการ บริหารงานวิชาการ
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผลิต พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนการสอน
3. จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานด้านวิชาการ
4. ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา
5. การประเมินผลการพัฒนาการใช้หรืองานวิจัยสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.6 คณะกรรมกำรงำนทะเบียนนักเรียน
1. นางอุมาพร
คานา
ประธานกรรมการ
2. นายคุณากร
โทแหล่ง
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่
1. วางแผน วางระบบงานทะเบียน
2. จัดทาทะเบียนนักเรียน การลงทะเบียนเรียน
3. บันทึกและเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษา ของนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน
4. ออกหลักฐานการเป็นนักเรียน/การจบหลักสูตร
5. รายงานผลการเรียน แสดงวุฒิการศึกษา และรับรองผลการเรียนของผู้เรียน
6. ตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนักเรียนที่ลาออกและจบหลักสูตร
7. จัดทาแบบฟอร์มคาร้องและเอกสารที่ใช้ในงานทะเบียน
8. นานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการการดาเนินงานทะเบียน
9. สรุปผลการดาเนินงานรายงานผู้บริหารทราบ
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.7 คณะกรรมกำรงำนวัดผลและประเมินผล
1. นายคณิต
วรรณภักดี
2. นางบุหลัน
ถาวิเศษ
3. นายสมภพ
รักษาพงศ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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หน้ำที่
1. กาหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้สอดคล้อง
กับระเบียบการวัดและประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ
2. จัดกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2551
3. จัดทาเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของการศึกษา
4. วัดผลและประเมินผลการเรียนของนักเรียน
5. จัดให้มีการประเมินผลผลการเรียนทุกชั้น การซ่อมเสริม กรณีที่ผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
6. จัดให้มีการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนิ นการเกี่ยวกับการวัดและประเมิน พัฒนา
เครือ่ งมือในการวัดและประเมินผล
7. จั ดระบบสารสนเทศในการวัดประเมิ นผลและการเที ยบโอนผลการเรียนเพื่ อใช้ในการอ้ า งอิ ง
ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน
8. จัดทาคลังข้อสอบ ควบคุมข้อสอบกลางภาค และปลายภาคให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
9. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐาน ที่เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียน พร้อมทั้ง
จัดเก็บ ให้เป็นระบบ กากับติดตามการวิเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียน สรุปรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย น
ประจาภาคเรียน จัดทาสถิติผลการสอบระดับชาติ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรม
การเรียนการสอนดาเนินงานและจัดทาข้อมูลนักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดีและรางวัลเชิดชูเกียรติในด้านต่าง ๆ
10. ประสานการจัดทาข้อมูล GPA
11. กาหนดตารางการส่งงานวิชาการ ตารางสอบ ประจาภาคเรียนและรายงานผล
12. สรุปและรายงานผลการดาเนินการ
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.8 คณะกรรมกำรงำนนิเทศกำรศึกษำ
1. นางสาวดารุณี
งอสอน
2. นายคณิต
วรรณภักดี
3. นายลิขิต
พรหมพลเมือง
4. นางอัญชลี
แสวงกิจ
5. นางมัณฑิกา
กันตวิรุฒ
6. นางอรวรรณ
กองพิลา
7. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
8. นายบรรยงค์เวทย์ ศิริสาร
9. นางสาวอุษา
โพธิ์อุดม
10. นายชลาสิทธิ์
สุพรรณท้าว

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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หน้ำที่
1. กาหนดนโยบายการนิเทศภายในโรงเรียน
2. สร้างความตระหนักให้ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจ เห็นความสาคัญและประโยชน์ กระบวนการนิเทศ
ภายใน
3. ร่วมประชุมวางแผนกับคณะครูในโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
4. จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพทั่วถึงต่อเนื่อง เป็นระบบ
5. เปิดโอกาสให้คณะครูมีส่วนร่วมในการดาเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนและมีการประเมินตนเอง
6. จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของสานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
7. ติดตามประเมินผลและพัฒนาการดาเนินการนิเทศภายในโรงเรียน
8. ตรวจสอบและติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูในแต่ละกลุ่มสาระ ตรวจสอบเวลาเรียนของ
ผู้เรียน จัดให้มีการสอนซ่อมเสริม สอนชดเชยและการสอนแทน
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.9 คณะกรรมกำรงำนวิจัยและพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้
1. นางอัญชลี
แสวงกิจ
ประธานกรรมการ
2. นางสุธัมมา
นามวงษา
กรรมการ
3. นางอัมพร
บุษราคัม
กรรมการและเลขานุการ
4. นายคมสันต์
หลาวเหล็ก
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้ำที่
1. ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง
2. ส่งเสริมให้ครูพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสมโดยการนาผลสัมฤทธิ์จากการประเมิน
แต่ละครั้งมาศึกษา วิเคราะห์ร่วมกันเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
3. ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ
ความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์การประยุกต์ให้ความรู้เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้
4. ส่งเสริมให้จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้และ
การนาภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น มามีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้
ตามความเหมาะสม
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูทาวิจัยและพัฒนาผู้เรียน หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การใช้สื่อและ
อุปกรณ์การเรียนการสอน
6. รวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนให้ครูนาผลการวิจัย
มาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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7. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.10 คณะกรรมกำรงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
1. นางสุธัมมา
นามวงษา
ประธานกรรมการ
2. นางโฉมพร
นาคปุณณทองคา
กรรมการ
3. นางบุหลัน
ถาวิเศษ
กรรมการ
4. นางชฎา
วรรณภักดี
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่
1. จัดระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา
2. เสนอแต่งตั้งคณะทางาน ทบทวน ตรวจสอบรายงานมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
3. จัดทามาตรฐานคุณภาพระดับโรงเรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานของหน่วยงานต้นสังกัด
4. ประเมินคุณภาพภายใน จัดทารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนประจาปีและ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน
5. จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน
6. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.11 คณะกรรมกำรงำนกำรรับนักเรียน
1. นายคณิต
วรรณภักดี
ประธานกรรมการ
2. นางอุมาพร
คานา
กรรมการ
3. นายคุณากร
โทแหล่ง
กรรมการ
4. นางบุหลัน
ถาวิเศษ
กรรมการ
5. นายสมภพ
รักษาพงศ์
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่
1. จัดทาแผนการรับนักเรียน ตามนโยบายของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการ
การศึกษาจังหวัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 และโรงเรียนนครขอนแก่น
2. จัดทาประกาศการรับนักเรียนและดาเนินการรับนักเรียนตามนโยบายของคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการการศึกษาจั งหวัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 และตาม
นโยบาย โรงเรียนนครขอนแก่น
3. รายงานการรับนักเรียน
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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1.12 คณะกรรมกำรงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
1. นางบุญญารัตน์
วิศัลย์พิทยากร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2. นางมัทสธรง์
อบมา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3. นางพรพิศ
แก้วบ้านเหล่า
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
4. นางอัมพร
โภคา ฮาเดน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
5. นายอัครเดช
สมานฉันท์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
6. นายนรินทร์
สมบูรณ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
7. นายเถาวัลย์
สันวิลาศ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
8. นายภัทรายุ
เจริญพันธุวงศ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
9. นายอุทัย
แท่นแก้ว
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้ำที่
1. ส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. ส่งเสริมให้ครู จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นเนื้อหาสาระและกิจกรรม ให้สอดคล้องกับความสนใจ
ความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อ
ป้องกันและแก้ปัญหา การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและปฏิบัติการจริง การส่งเสริมให้รักการอ่าน ใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่อง การผสานความรู้ต่าง ๆ ให้สมดุลกัน ปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึ งประสงค์
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระกิจกรรม ทั้งนี้โดยจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการจัด
กระบวนการเรียนรู้และการนาภูมิปัญญาท้องถิ่น เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นมีส่วนร่วมจัดการเรียนการ
สอนตามความเหมาะสม
3. จัดให้มีนิทรรศการการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่าง ๆ โดยเน้นการนิเทศที่ร่วมมือช่วยเหลือ
กันแบบกัลยาณมิตร เช่น นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่ร่วมกันหรือแบบอื่น ๆ
ตามความเหมาะสม
4. สร้างเสริมแนวทางและปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระ
โดยได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายบริหาร
5. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม
6. สรุปรายงานการดาเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา
7. การจัดทาข้อมูลสารสนเทศ แผนงานและโครงการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระฯ
8. การดาเนิ น งานประเมิน ผลสั มฤทธิ์ ท างการเรี ยน คุณลั กษณะอั น พึง ประสงค์ และการอ่ า นคิ ด
วิเคราะห์ เขียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
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9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- ทาหน้าที่กาหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
นโยบาย
- ประสานงานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนเช่นเดียวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้เกิด 0
ประสิทธิภาพและส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนสูงสุด
- กากับ ติดตาม ดูแลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ ที่กาหนดไว้
ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแผนงาน โครงการ และจัดทาสรุปรายงานผล
เสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษาภาคเรียนละ 1 ครั้ง
- สรุปรายงานผลการดาเนินงานของกลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พร้อมข้อเสนอแนะอย่าง
น้อย ปีละ 1 ครั้ง
- มีแผน โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ให้อยู่
อย่างพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์ ให้สอดคล้องกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
- ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมชน ชมรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ส่งเสริมให้ครูประยุ กต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม หลักคาสอนทางศาสนาในการจัด
กิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ติดตามาผลการจัดกิจกรรมนักเรียนและการดาเนินกิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- นาผลการติดตามมาปรับปรุงพัฒนากิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามได้รับมอบหมาย
1.13 คณะกรรมกำรงำนบริหำรห้องเรียนพิเศษ
1. นางสาวกัญญาวีร์
อังสนุ
2. นางปรารถนา
โสสีหา
3. นายทินวัฒน์
วิญญาสุข
4. นางพรพิศ
แก้วบ้านเหล่า
5. นางมัทสธรง์
อบมา
6. นายอดุลย์
ศิริทองสุข
7. นายคุณากร
โทแหล่ง
8. นายวิทยากร
ยาสิงห์ทอง
9. นายวัชระ
ขันสังข์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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10. นางละมัย
11. นางสาววรางคณา
11. นางสาวนงลักษณ์
12. นางจิราพร

เหล่ามะลึก
พระลับรักษา
อัฐปัน
บุญเต็มสุข

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้ำที่
1. วางแผน/กาหนดคุณสมบัติ/คัดเลือกนักเรียน ให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน
2. ดาเนิ น การวางแผนการจั ดการเรียนการสอนห้ อ งเรี ยนพิเ ศษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี และประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ
3. จัดกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการเพิ่มเติม เช่น การเข้าค่าย การทาโครงงาน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ได้รับการ
พัฒนาโดยมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ ตามความสนใจของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.14 คณะกรรมกำรงำนนักเรียนเรียนรวม
1. นางวัชรี
ชื่นใจ
ประธานกรรมการ
2. นางสาวกานต์พิชชา เพชรขัน
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่
1. วางแผน สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับนักเรียนเรียนรวม
2. ประสานงานกับครูผู้สอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อคอยช่วยเหลือนักเรียนพิการ
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษ
4. สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.15 คณะกรรมกำรงำนแนะแนว
1. นางเครือวัลย์
พนมหิรัญ
2. นางปาริฉัตร
อามาตย์สมบัติ
3. นางสาวณฐมน
วันสืบ
4. นางสาวกานต์พิชชา เพชรขัน
5. นางสุพรรณี
แก่นบุดดี
6. นายธีรภัทร์
ศิริรส

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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หน้ำที่
1. วางแผนการแนะแนวการศึกษา
2. ให้บริการแนะแนว 5 บริการหลักโดยให้ครอบคลุมขอบข่ ายการแนะแนว ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้าน
การศึกษาด้านอาชีพ ด้านส่วนตัวและสังคม
3. ประสานงานกับคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการแก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียน
4. ติดตาม ประเมินผล และการสรุปผลการให้บริการให้บริการแนะแนว 5 บริการหลัก
5. เป็นคณะกรรมการร่วมพิจารณาการจัดทุนการศึกษาสาหรับนักเรียน
6. สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.16 คณะกรรมกำรงำนห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
1. นางนิศากร
มูลเพีย
ประธานกรรมการ
2. นางถวัลย์วงศ์
วรหาญ
กรรมการ
3. นางสุวิมล
พรอินทร์
กรรมการ
3. นางปาริฉัตร
อามาตย์สมบัติ
กรรมการ
4. นายวราวุธ
หลอดสว่าง
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่
1. กาหนดนโยบายและวางแผนการบริหารจัดการห้องสมุดให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
2. ประสานงาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานภายในและภายนอกห้องสมุด
3. พัฒนาระบบการให้บริการ กากับ ดูแล การปฏิบัติงานห้องสมุดและจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้
4. สนับสุนนการจัดกิจกรรม ส่งเสริมรักการอ่านในโรงเรียน
5. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS)
5. ดาเนินการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ห้องสมุดอย่างหลากหลาย
6. ตรวจสอบ จัดทาบรรณานุกรม ดูแล หนังสือ สิ่งพิมพ์ทุกชนิด ให้มีสภาพพร้อมบริการ
7. สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.17 คณะกรรมกำรงำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และไอซีที
1. นายวิทยากร
ยาสิงห์ทอง
2. นางปิยะรัตน์
มาหินกอง
3. นายบรรยงค์เวทย์ ศิริสาร
4. นายทินวัฒน์
วิญญาสุข

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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5. นางสาวจิรวดี
6. นางสาววรางคณา
7. นายธเนศ

นารีวิจิตร
พระลับรักษา
ชานิงาน

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้ำที่
1. วางแผนการดาเนินงานพัฒนาระบบไอซีที และกาหนดคุณลักษณะคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน
2. ดูแล ปรับปรุง แก้ไข เฝ้าระวังให้ระบบไอซีที ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์ของ
โรงเรียนใช้งานได้โดยราบรื่น
3. ดาเนินการดูแล ซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
4. สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.18 คณะกรรมกำรงำนภูมิญำลัย
1. นางอัมพร โภคา
ฮาเดน
ประธานกรรมการ
2. นายสกรรจ์
อุดมมาก
รองประธานกรรมการ
3. นายอภิรัฐ
จันทร์เทพ
กรรมการ
4. นายคมสันต์
หลาวเหล็ก
กรรมการ
5. นางสุวิมล
พรอินทร์
กรรมการ
6. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยโทกฤตชัย ชุมแสง
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่
1. วางแผนการดาเนินงานพัฒนางานภูมิญาลัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของโรงเรียน
2. ประสานงานกับ หน่ ว ยงาน องค์กรภายนอก หรือ ชุมชนในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับภูมิปัญญา
ชาวบ้านวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
3. จัดทาเอกสารเผยแพร่ความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1.19 คณะกรรมกำรงำนประกันคุณภำพภำยในฝ่ำย
1. นางบุหลัน
ถาวิเศษ
2. นางสาวอุษา
โพธิ์อุดม
3. นายคมสันต์
หลาวเหล็ก
4. นายชลาสิทธิ์
สุพรรณท้าว
5. นายสมภพ
รักษาพงศ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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หน้ำที่
1. ร่วมวางแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพงานในฝ่าย
2. ประสานงานให้เกิดการพัฒนาตามแผน ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
3. วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาความเสี่ยงตามโครงสร้างและภารกิจของโรงเรียน
4. กาหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในโรงเรียน
5. วางแผนจัดระบบตามหลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมภายในโรงเรียน
6. ประเมินผลการดาเนินงานและรายงานผล
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.20 คณะกรรมกำรงำนกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพ OBECQA ของสถำนศึกษำ
1. นางสาวดารุณี
งอสอน
ประธานกรรมการ
2. นางสุธัมมา
นามวงษา
กรรมการ
3. นางโฉมพร
นาคปุณณทองคา
กรรมการ
4. นางอรวรรณ
กองพิลา
กรรมการ
5. นางบุหลัน
ถาวิเศษ
กรรรมการ
6. นายคุณากร
โทแหล่ง
กรรมการ
7. นายคมสันต์
หลาวเหล็ก
กรรมการ
8. นางชฎา
วรรณภักดี
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่
1. จัดทาเครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน เพื่อใช้ในการประเมินการบริหารจัดการโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล
2. รวบรวมข้อมูล เอกสารหลักฐาน จากผู้รับผิดชอบในการตรวจประเมินระดับพัฒนาของสถานศึกษา
ประกอบด้วย 7 หมวด ตามเกณฑ์คุณภาพ ปี 2559 – 2560
3. ประชุ ม วิ เ คราะห์ วางแผน จั ด ท าโครงร่ า งองค์ ก ร ประกอบด้ ว ย ลั ก ษณะขององค์ ก ร และ
สภาวะการณ์ขององค์กร
4. จั ด ท าเอกสารตามเกณฑ์ ร างวั ล คุ ณ ภาพแห่ ง ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
(OBECQA) ปี 2559 – 2560 ประกอบด้วย
หมวดที่ 1 กำรนำองค์กร
1.1 การนาองค์กร โดยผู้นาระดับสูง
1.2 การกากับดูแลองค์กร และความรับผิดชอบต่อสังคม
หมวดที่ 2 กลยุทธ์
2.1 การจัดทากลยุทธ์
2.2 การนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
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หมวดที่ 3 นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.1 การรับฟังเสียงของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.2 ความผูกพันของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมวดที่ 4 กำรวัด กำรวิเครำะห์และกำรจัดกำรควำมรู้
4.1 การวัด การวิเคราะห์และการปรับปรุงผลการดาเนินการ
4.2 การจัดการสารสนเทศ ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 5 บุคลำกร
5.1 สภาพแวดล้อมในการทางาน
5.2 ความผูกพันของบุคลากร
หมวดที่ 6 กำรปฏิบัติกำร
6.1 ระบบงาน
6.2 กระบวนการทางาน
หมวดที่ 7 ผลลัพธ์
7.1 ผลลัพธ์ด้านหลักสูตรและกระบวนการ
7.2 ผลลัพธ์ด้านนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
7.3 ผลลัพธ์ด้านบุคคล
7.4 ผลลัพธ์ด้านการนาองค์กรและการกากับดูแลอาคาร
7.5 ผลลัพธ์ด้านการเงิน
1.21 งำนคลินิกลด 0, ร, มส และ มผ
1. นายชัยขจร
บัวช่วย
2. นายบรรยงค์เวทย์ ศิริสาร
3. นายอัครเดช
สมานฉันท์
4. นายทินวัฒน์
วิญญาสุข
5. นายอัฐพร
ปลอดจินดา
6. นายวราวุธ
หลอดสว่าง
7. นายอดุลย์
ศิริทองสุข
8. นายวัชระ
ขันสังข์
9. นางฐิตาภรณ์
พิทยาวัฒนชัย
10. นางสาวอุษา
โพธิ์อุดม
11. นายอุทัย
แท่นแก้ว
12. นายสุนัน
บุระกรณ์
13. นายสมภพ
รักษาพงศ์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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14. นายคมสันต์

หลาวเหล็ก

กรรมการและเลขานุการ

มีหน้ำที่
1. ร่วมจัดทาแผนปฏิบัติงานและปฏิทินปฏิบัติงานของคลินิกลด 0, ร, มส และ มผ
2. รวบรวมและเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู้ของครูประจาวิชาและนักเรียน
3. ประสานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูประจาวิชา และนักเรียนในการดาเนินการเรื่องการสอบแก้ตัว
4. รวบรวมสถิติการสอบผ่าน การติด 0, ร, มส และ มผ
5. กาหนดเวลาสอบแก้ตัว ตารางสอบแก้ตัวและประกาศผลการสอบแก้ตัว
6. ประสานกับครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียน ในกรณีที่ตรวจพบว่านักเรียนมีปัญหาเรื่องผลการ
เรียนและการจบหลักสูตร
7. ดาเนินการหาวิธีแก้ไข ในกรณีที่นักเรียนมีปัญหาตกค้าง โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนนครขอนแก่น
นำงสำวพิทย์ธิดำ พิทยสกุล
หน้ำที่
1. เป็นประธานคณะกรรมการบริหารงานแผนงานและงบประมาณโรงเรียน
2. บริหารงานแผนงานและงบประมาณของโรงเรียนให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับนโยบาย
ของโรงเรียน
3. เป็นที่ปรึกษาของผู้อานวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานแผนงานและงบประมาณของโรงเรียน
4. กากับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายแผนงานและงบประมาณ เพื่อให้งานดาเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและเป็นปัจจุบัน
5. จัดทาแผนงานและงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน
6. ควบคุมดูแลจัดทางบประมาณติดตามงานแผนงานและงบประมาณ
7. วางแผนการพัฒนางานแผนงานและงบประมาณ ให้บรรลุตามเป้าหมาย
8. ติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิบัติ ง านของบุค ลากรฝ่ า ยแผนงานและงบประมาณเพื่ อ ให้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดแก่ราชการ
9. เป็นผู้ประสานงานด้านแผนงานและงบประมาณกับหน่วยงานอื่น ๆ
10. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาบุ ค ลากร ให้ มี ก ารพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในด้ า นแผนงานและ
งบประมาณ
11. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ชุมชน ท้องถิ่น ในการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา
และให้บริการด้านแผนงานและงบประมาณ และอาคารสถานที่แก่ชุมชน
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12. สรุปรายงานผลการดาเนินงานในรอบปีของฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ
นำยสุชำติ ชัยทอง
หน้ำที่
1. ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานผู้อานวยการโรงเรียนและรองผู้อานวยการโรงเรียน กากับดูแลงานในฝ่ าย
แผนงานและงบประมาณให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
2. ร่วมประชุมวางแผนการพัฒนางานแผนงานและงบประมาณและการกาหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
3. ประสานงานกับทุกงานในฝ่ายแผนงานและงบประมาณและงานในฝ่ายอื่น ๆ เพื่อให้งานสามารถ
ดาเนินการไปได้ตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อานวยการโรงเรียน เมื่อรองผู้อานวยการโรงเรียนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หัวหน้ำฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ
นำยสนอง พรมที
หน้ำที่
1. ปฏิบั ติห น้ าที่ช่ว ยงานผู้ อานวยการโรงเรียนรองผู้ อานวยการโรงเรียน และผู้ ช่ว ยผู้ อานวยการ
โรงเรียน กากับดูแลงานในฝ่ายแผนงานและงบประมาณให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
2. ร่วมประชุมวางแผนการพัฒนางานแผนงานและงบประมาณและการกาหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
3. ประสานงานกับทุกงานในฝ่ายแผนงานและงบประมาณเพื่อให้งานดาเนินการไปตามแผนปฏิบัติการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียน เมื่อผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียนไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.1 คณะกรรมกำรบริหำรฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ
1. นางสาวพิทย์ธิดา
พิทยสกุล
2. นายสุชาติ
ชัยทอง
3. นายสนอง
พรมที
4. นายชูเกียรติ
วิเศษกุลพรหม
5. นางสาวณฐมน
วันสืบ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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6. นางมยุรี
7. นางปิยะรัตน์
8. นางปรารถนา

ชาติอุดมพันธ์
มาหินกอง
โสสีหา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้ำที่
1. วางแผนการปฏิบัติงานในฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
2. วางแผนการปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายและกลุ่มงานอื่น ๆ ในโรงเรียน
3. สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
4. กากับ ดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย
5. เป็นที่ปรึกษาของผู้อานวยการโรงเรียนในด้านแผนงานและงบประมาณ
6. เลขานุการทาหน้าที่บันทึกการประชุมฝ่าย
7. สรุปผลการปฏิบัติงานประจาปี
2.2 คณะกรรมกำรบริหำรสำนักงำนฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ
1. นางสาวณฐมน
วันสืบ
2. นางปิยะรัตน์
มาหินกอง
3. นางมยุรี
ชาติอุดมพันธ์
4. นางเอื้องพร
คาอ้อ
5. นางสาวสวรส
เห็มคุณ
6. นางปรารถนา
โสสีหา
7. นางสาวอุไรวรรณ
บัวพันธ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้ำที่
1. กากับติดตามและดูแลงานสารบรรณฝ่ายให้เป็นไปตามระเบียบราชการ
2. กากับติดตามงานพัสดุฝ่ายให้มี/เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในฝ่าย
3. จัดระบบและดูแลสานักงานให้เป็นระเบียบ สะอาดเรียบร้อย
4. ติดต่อประสานงานและอานวยความสะดวกในการให้บริการแก่บุคลากร
5. จัดทาพรรณนางาน/ปฏิทินงานฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
6. จัดทาข้อมูลสารสนเทศฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
7. ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการฝ่ายในการประชุมของฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
8. ปฏิบัติหน้าที่ปฏิคมฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
9. ออกหนังสือรับรองต่าง ๆ
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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2.3 คณะกรรมกำรงำนกำรเงิน
1. นางสาวณฐมน
2. นางฐิตาภรณ์
3. นางสาวชุติมา
4. นางสาวอุไรวรรณ

วันสืบ
พิทยาวัฒนชัย
อัศวพรรณา
บัวพันธ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้ำที่
1. เบิ กรั บ – จ่ าย เงิน งบประมาณ เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน เงินบริจาค เงินบารุง
การศึกษาเงินรายได้สถานที่ เงินเบ็ดเตล็ด
2. นาส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน
3. ชาระค่าประกันสังคม ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าน้าและค่าไฟฟ้าทุกเดือน
4. เก็บค่าบารุงสถานที่ค่าน้าค่าไฟฟ้าจากผู้ประกอบการและผู้อยู่อาศัยในบ้านพักของราชการ
5. จัดทา จัดหาเอกสารทางการเงินเช่นใบเสร็จรับเงิน ใบสาคัญรับเงินให้ครบและเพียงพอ
6. ดาเนินการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการของครู บุคลากรค่าจ้างของอัตราจ้างทุกประเภทและอื่น ๆ
7. ประสาน/ดาเนินการในเรื่องการรับเงินบารุงการศึกษาและจ่ายเงินตามโครงการเรียนฟรี
8. ดาเนินการจัดทาเอกสารทางการเงินให้ครบสมบูรณ์ตามระเบียบงานการเงิน
9. ติดตามทวงถามเอกสารการล้างใบยืม
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.4 คณะกรรมกำรงำนกำรบัญชี
1. นางปิยะรัตน์
มาหินกอง
2. นางสาวชุติมา
อัศวพรรณา
3. นางฐิตาภรณ์
พิทยาวัฒนชัย
หน้ำที่
1. การจัดทาบัญชีการเงินทุกประเภท
2. การจัดทารายงานทางการเงินและงบการเงิน
3. จัดทาและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน
4. ติดตาม รายงานการล้างหนี้เงินยืมร่วมกับเจ้าหน้าที่การเงิน
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

22


2.5 คณะกรรมกำรงำนพัสดุ
1. นายสุชาติ
2. นางมยุรี
3. นางเอื้องพร
4. ว่าที่ร้อยโทกฤตชัย
5. นางสาวจิรวดี
6. นางสาวสวรส

ชัยทอง
ชาติอุดมพันธ์
คาอ้อ
ชุมแสง
นารีวิจิตร
เห็มคุณ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้ำที่
1. ดาเนินการงานพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง ทารายงานการจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบราชการ
2. จัดทาบัญชีพัสดุ ทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์ การเบิก – จ่าย และการจาหน่ายครุภัณฑ์
3. ประสานงานกับคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
4. ประสานงานกับการเงินในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการหักล้างใบยืม
5. เป็นคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.6 คณะกรรมกำรงำนแผนงำนและโครงกำร
1. นายชูเกียรติ
วิเศษกุลพรหม
2. เจ้าหน้าที่งานแผนงานกลุ่มสาระฯ/ฝ่าย
3. นางจิราพร

บุญเต็มสุข

หน้ำที่
1. จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
2. จัดทาแผนกลยุทธ์
3. กากับดูแลการปฏิบัติงานของโรงเรียนให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
4. ประสานงานในการโอน/การขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
5. ตรวจสอบติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามแผน/โครงการ
6. รายงานการสาธารณูปโภคของโรงเรียนประจาไตรมาส
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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2.7 คณะกรรมกำรงำนข้อมูลและสำรสนเทศ
1. นางปรารถนา
โสสีหา
ประธานกรรมการ
2. นางอุมาพร
คานา
กรรมการ
3. นายคุณากร
โทแหล่ง
กรรมการ
4. เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศกลุ่มสาระฯ/ฝ่าย
กรรมการ
5. นายสนอง
พรมที
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่
1. ดาเนินการจัดกระทาข้อมูลสารเทศโรงเรียนเกี่ยวกับเอกสารสารสนเทศ การบันทึกข้อมูลพื้นฐานลง
ในโปรแกรมต่าง ๆ ทางอินเตอร์เน็ต ให้เสร็จสมบูรณ์ตามกาหนดเวลาและพร้อมใช้เพื่อการบริหารจัดการ
การศึกษา
2. พัฒนา ปรับปรุง ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้พร้อม
ใช้งาน และมีความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบงานสารสนเทศ
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2.8 คณะกรรมกำรงำนระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนเพื่อกำรศึกษำ
1. นางมยุรี
ชาติอุดมพันธ์
2. นายนรินทร์
สมบูรณ์
3. นางเอื้องพร
คาอ้อ
4. ว่าที่ร้อยโทกฤตชัย ชุมแสง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้ำที่
1. ระดมทุนและทรัพยากรเพื่อประโยชน์แก่ราชการและนักเรียน
2. งานจัดหาผลประโยชน์จากสินทรัพย์ของโรงเรียน
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2.9 คณะกรรมกำรงำนระบบควบคุมภำยใน
1. นายนรินทร์
สมบูรณ์
2. นางมยุรี
ชาติอุดมพันธ์
3. ว่าที่ร้อยโทกฤตชัย ชุมแสง
4. นางสาวสวรส
เห็มคุณ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้ำที่
1. ร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพ ควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ
2. ประสานงานให้เกิดการพัฒนาตามแผน ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
3. วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาความเสี่ยงตามโครงสร้างและภารกิจของโรงเรียน
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4. กาหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในโรงเรียน
5. วางแผนจัดระบบตามหลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมภายในโรงเรียน
6. ประเมินผลการดาเนินงานและรายงานผล
2.10 คณะกรรมกำรงำนประกันคุณภำพภำยในฝ่ำย
1. นายนรินทร์
สมบูรณ์
2. นางมยุรี
ชาติอุดมพันธ์
3. ว่าที่ร้อยโทกฤตชัย ชุมแสง
4. นางสาวสวรส
เห็มคุณ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้ำที่
1. ร่วมวางแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพงานในฝ่าย
2. ประสานงานให้เกิดการพัฒนาตามแผน ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
3. วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาความเสี่ยงตามโครงสร้างและภารกิจของโรงเรียน
4. กาหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในโรงเรียน
5. วางแผนจัดระบบตามหลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมภายในโรงเรียน
6. ประเมินผลการดาเนินงานและรายงานผล
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ฝ่ำยบริหำรงำนบริหำรทั่วไป
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนนครขอนแก่น
นำยองอำจ สิมเสน
หน้ำที่
1. เป็นประธานคณะกรรมการบริหารงานบริหารทั่วไป
2. บริ ห ารงานบริ ห ารทั่ว ไปของโรงเรียนให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายของ
โรงเรียน
3. เป็นที่ปรึกษาของผู้อานวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปของโรงเรียน
4. กากับ ดูแล การปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป เพื่อให้งานดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
ถูกต้อง ตามระเบียบของทางราชการและเป็นปัจจุบัน
5. จัดทาแผนงานและงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน
6. ควบคุม ดูแล ติดตามงานบริหารทั่วไป
7. ควบคุมดูแลและจัดทางบประมาณของฝ่ายบริหารทั่วไป
8. วางแผนการพัฒนางานบริหารทั่วไป ให้บรรลุตามเป้าหมาย
9. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายฝ่ายบริหารทั่วไปเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดแก่ราชการ
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10. เป็นผู้ประสานงานด้านงานบริหารทั่วไปกับหน่วยงานอื่น ๆ
11. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านงานบริหารทั่วไป
12. ประสานความร่วมมือกับชุมชน ท้องถิ่น ในการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษาและให้บริการ
ด้านงานบริหารทั่วไปแก่ชุมชน
13. สรุปรายงานผลการดาเนินการงานของฝ่ายบริหารทั่วไป
14. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรโรงเรียนฝ่ำยบริหำรทั่วไป
นำยบุญมำ คำชนะชัย
หน้ำที่
1. ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานผู้อานวยการโรงเรียนและรองผู้อานวยการโรงเรียน กากับ ดูแลงานในฝ่าย
บริหารทั่วไปให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
2. ร่วมประชุมวางแผนการพัฒนางานบริหารทั่วไป และการกาหนดปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายบริหาร
ทั่วไป
3. ประสานงานกับทุกงานในฝ่ายบริหารทั่วไปและงานในฝ่ายอื่น ๆ เพื่อให้งานสามารถดาเนินการ
ไปได้ตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อานวยการโรงเรียน เมื่อรองผู้อานวยการโรงเรียนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป
นำยเถำวัลย์ สันวิลำศ
หน้ำที่
1. ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานผู้ อานวยการโรงเรียน รองผู้อานวยการโรงเรียน และผู้ช่วยผู้อานวยการ
โรงเรียน กากับดูแลงานในฝ่ายบริหารทั่วไปให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
2. ร่วมประชุมวางแผนการพัฒนางานบริหารทั่วไป และการกาหนดปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายบริหาร
ทั่วไป
3. ประสานงานกับทุกงานในฝ่ายบริหารทั่วไป เพื่อให้งานสามารถดาเนินการไปได้ตาแผนปฏิบัติการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียน เมื่อผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียนไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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3.1 คณะกรรมกำรบริหำรฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
1. นายองอาจ
สิมเสน
ประธานกรรมการ
2. นายบุญมา
คาชนะชัย
รองประธานกรรมการ
3. นายเถาวัลย์
สันวิลาศ
กรรมการ
4. นายสุนัน
บุระกรณ์
กรรมการ
5. นางสาวอมรา
นามพรหม
กรรมการ
6. นางเครือวัลย์
ศรีนรจันทร์
กรรมการ
7. นางอัมพร โภคา
ฮาเดน
กรรมการ
8. นายจตุพล
สิทธิ
กรรมการ
9. นางกัญญ์ภัทร์
ปทุมมชาติ
กรรมการ
10. นางอัมพร
บุษราคัม
กรรมการ
11. ว่าที่ ร.ต.หญิงสุกันยา แสงศรีเรือง
กรรมการ
12. นายกอบตระกูล
นะรินยา
กรรมการ
13. นางพรพิศ
แก้วบ้านเหล่า
กรรมการ
14. นางสาวสายสุนีย์ นาอุดม
กรรมการ
15. นางวรางคณา
พระลับรักษา
กรรมการ
16. นางสุมณฑา
จันทราช
กรรมการ
17. นางพนมพร
นามกุล
กรรมการ
18. นางวนิดา
คารังษี
กรรมการ
19. นางวิยะดา
จ้านอก
กรรมการ
20. นางสาวรัชฎาภรณ์ เพียรี
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่
1. วางแผนการปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารทั่วไป
2. วางแผนการปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายและกลุ่มงานอื่น ๆ ในโรงเรียน
3. สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรในฝ่ายบริหารทั่วไป
4. กากับ ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย
5. เป็นที่ปรึกษาของผู้อานวยการโรงเรียนในด้านบริหารทั่วไป
6. กากับ ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย
7. สรุปผลการปฏิบัติงานประจาปี
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3.2. คณะกรรมกำรงำนบริหำรสำนักงำนฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
1. นางสาวอมรา
นามพรหม
ประธานกรรมการ
2. นายบุญมา
คาชนะชัย
กรรมการ
3. นายเถาวัลย์
สันวิลาศ
กรรมการ
4. นายกอบตระกูล
นะรินยา
กรรมการ
5. นายสุนัน
บุระกรณ์
กรรมการ
6. นางสุมณฑา
จันทราช
กรรมการ
7. นางพรพิศ
แก้วบ้านเหล่า
กรรมการ
8. นางสาวสายสุนีย์
นาอุดม
กรรมการ
9. นางวนิดา
คารังษี
กรรมการ
10. นางสาวรัชฎาภรณ์ เพียรี
กรรมการ
11. นางวิยะดา
จ้านอก
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่
1. กากับติดตามและดูแลงานสารบรรณฝ่ายให้เป็นไปตามระเบียบราชการ
2. กากับติดตามงานพัสดุฝ่ายให้มี/เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในฝ่าย
3. จัดระบบและดูแลสานักงานให้เป็นระเบียบ สะอาดเรียบร้อย
4. ติดต่อประสานงานและอานวยความสะดวกในการให้บริการแก่บุคลากร
5. จัดทาพรรณนางาน/ปฏิทินงานฝ่ายบริหารทั่วไป
6. จัดทาข้อมูลสารสนเทศฝ่ายบริหารทั่วไป
7. ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการฝ่ายในการประชุมของฝ่ายบริหารทั่วไป
8. ปฏิบัติหน้าที่ปฏิคมฝ่ายบริหารทั่วไป
9. ออกหนังสือรับรองต่าง ๆ
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3.3 คณะกรรมกำรงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1. นางวนิดา
คารังษี
2. นางเครือวัลย์
พนมหิรัญ
3. นางสาวอมรา
นามพรหม
4. นางวิยะดา
จ้านอก
5. นางสาวสายสุนีย์
นาอุดม
6. ครูที่ปรึกษาประจาชั้น
7. หัวหน้าคณะสี
8. หัวหน้าระดับชั้น

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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9. ว่าที่ ร.ต.หญิงสุกันยา แสงศรีเรือง
10. นางสุพรรณี
แก่นบุดดี

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้ำที่
1. จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศนักเรียน วางระบบการช่วยเหลือ สนับสนุน เพื่อให้นักเรียนสามารถแก้ไข
ปัญหาและสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตของตนเองได้ถูกต้อง
2. ประสานกับผู้ปกครอง หน่วยงานต่าง ๆ บุคลากร เพื่อเป็นแหล่งทุน หรือสถานที่ที่จะสามารถ
สนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.4 คณะกรรมกำรงำนครูที่ปรึกษำและหัวหน้ำระดับชั้น
1. นายกอบตระกูล
นะรินยา
ประธานกรรมการ
2. นายเถาวัลย์
สันวิลาศ
กรรมการ
3. ว่าที่ ร.ต.หญิงสุกันยา แสงศรีเรือง
กรรมการ
4. นางสาวอมรา
นามพรหม
กรรมการ
5. นางสาววรางคณา พระลับรักษา
กรรมการ
6. นางสาวสายสุนีย์
นาอุดม
กรรมการ
7. นางวิยะดา
จ้านอก
กรรมการ
8. นางวนิดา
คารังษี
กรรมการ
9. นางสาวรัชฎาภรณ์ เพียรี
กรรมการ
10. นายสุนัน
บุระกรณ์
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่
1. ประสานและดาเนินการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้น
2. กากับ ดูแล เพื่อให้ครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้นได้ดาเนินการตามบทบาทหน้าที่
3. ประสานและดาเนินการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจาชั้น ครูที่ปรึกษาคณะสีได้ดาเนินการตามบทบาท
หน้าที่
4. ประสานและดาเนินการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาคณะสีปฏิบัติหน้าที่เวรสวัสดิการประจาวัน
5. จัดทาสมุดบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคณะสี
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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3.5 คณะกรรมกำรงำนกิจกรรมนักเรียน
1. นายบุญมา
คาชนะชัย
ประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์
สมบูรณ์
กรรมการ
3. นางมัทสธรง์
อบมา
กรรมการ
4. นางเอื้องพร
คาอ้อ
กรรมการ
5. นางพนมพร
นามกุล
กรรมการ
6. นางสุมณฑา
จันทราช
กรรมการ
7. นางพรพิศ
แก้วบ้านเหล่า
กรรมการ
8. นางสาวสายสุนีย์
นาอุดม
กรรมการ
9. นายทศยันต์
โยชัย
กรรมการ
10. นางปรารถนา
โสสีหา
กรรมการ
11. ว่าที่ร้อยโทกฤตชัย ชุมแสง
กรรมการ
12. นายอัครเดช
สมานฉันท์
กรรมการ
13. นายลิขิต
พรหมพลเมือง
กรรมการ
14. นายจักรพันธุ์
แก้วกัณหา
กรรมการ
15. นายอภิสิทธิ์
แสงโรชา
กรรมการ
16. นายสุนัน
บุระกรณ์
กรรมการ
17. นางสาววรางคณา พระลับรักษา
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่
1. ดาเนินงานตามโครงการส่งเสริมทักษะความสามารถพิเศษของนักเรียนทั้ง กีฬา กรีฑา ศิลปะ
ดนตรี หรือหรือทักษะอื่น ๆ
2. นานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้นเพื่อสร้างประสบการณ์ให้นักเรียน
3. ดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน หรือจัดนิทรรศการผลงานของนักเรียนที่เกิดขึ้น
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.6 คณะกรรมกำรงำน TO BE NUMBER ONE
1. นางสาววรางคณา พระลับรักษา
2. นางวนิดา
คารังษี
3. นางสาวรัชฎาภรณ์ เพียรี
4. นายจักรพันธุ์
แก้วกัณหา
5. นายชลาสิทธิ์
สุพรรณท้าว
6. นายสุนัน
บุระกรณ์
7. นายอุทัย
แท่นแก้ว

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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8. นางสาวสายสุนีย์

นาอุดม

กรรมการและเลขานุการ

หน้ำที่
1. ด าเนิ น งานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE จั ด ที่ โ ครงการ/โครงงานที่ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะ
ความสามารถพิเศษของนักเรียน ทั้งกีฬา กรีฑา ศิลปะ ดนตรี หรือทักษะอื่น ๆ
2. นานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้นเพื่อสร้างประสบการณ์ ให้นักเรียน
3. ดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน หรือจัดนิทรรศการผลงานของนักเรียนที่เกิดขึ้น
4. ติดตาม สรุป ประเมินผลและรายงานการดาเนินงาน / โครงการต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
5. ปฏิบัติงานอืน่ ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.7 คณะกรรมกำรงำนเสริมสร้ำงวินัยนักเรียน
1. นายกอบตระกูล
นะรินยา
ประธานกรรมการ
2. นายบุญมา
คาชนะชัย
กรรมการ
3. นายเถาวัลย์
สันวิลาศ
กรรมการ
4. นางมัทสธรง์
อบมา
กรรมการ
5. นายทินกร
สดสุชาติ
กรรมการ
6. นายอุทัย
แท่นแก้ว
กรรมการ
7. นางเอื้องพร
คาอ้อ
กรรมการ
8. นางพนมพร
นามกุล
กรรมการ
9. ว่าที่ร้อยโทกฤตชัย ชุมแสง
กรรมการ
10. นางปรารถนา
โสสีหา
กรรมการ
11. นายลิขิต
พรหมพลเมือง
กรรมการ
12. ครูที่ปรึกษาประจาชั้น
กรรมการ
13. หัวหน้าคณะสี
กรรมการ
14. นายสุนัน
บุระกรณ์
กรรมการ
15. นายทศยันต์
โยชัย
กรรมการ
16. นายยุทธนา
วงศ์ษา
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่
1. กากับดูแล นักเรียนให้มีพฤติกรรม เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน
2. ป้องกันแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
3. ส่ งเสริ ม พัฒ นา พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ติดตามความประพฤติของนักเรียน รักษาความสงบ
เรียบร้อย
4. อนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน ออกใบรับรอง/เอกสารต่าง ๆ
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5. ประสานงานกับ ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับชั้น หัวหน้าคณะสี ผู้ปกครอง บุคลากรทุกฝ่ายเพื่อให้
งานเสริมสร้างวินัยนักเรียน ให้บรรลุนโยบายที่โรงเรียนได้กาหนดไว้
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.8 คณะกรรมกำรงำนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
1. นางกัญญ์ภัทร์
ปทุมมชาติ
ประธานกรรมการ
2. นายบุญมา
คาชนะชัย
กรรมการ
3. ว่าที่ ร.ต.หญิงสุกันยา แสงศรีเรือง
กรรมการ
4. นางสาววรางคณา พระลับรักษา
กรรมการ
5. นายเถาวัลย์
สันวิลาศ
กรรมการ
6. นายสกรรจ์
อุดมมาก
กรรมการ
7. นายสุนัน
บุระกรณ์
กรรมการ
8. นางสาวสายสุนีย์
นาอุดม
กรรมการ
9. นางพิมพ์ปวีณ์
รมณ์ชิต
กรรมการ
10. นางสาวถิระนันต์ ฤทธิทิศ
กรรมการ
11. ว่าที่ร้อยโทกฤตชัย ชุมแสง
กรรมการ
12. นางอัมพร โภคา ฮาเดน
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่
1. จัดทาโครงการ/โครงงานที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
2. กากับ ดูแล การสวดมนต์ไหว้พระของนักเรียน
3. จัดประกวดคุณธรรมจริยธรรม นานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนาร่วมกับชุมชน/
สังคม
4. ประสานงานกับทุกฝ่ายเพื่อจัดอบรมนักเรียน จัดทาบุญโรงเรียน สนับสนุนนักเรียนให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบของโรงเรียน มีความรู้คู่คุณธรรม ตามปรัชญาของโรงเรียน
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.9 คณะกรรมกำรงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
1. นายสุนัน
บุระกรณ์
2. นายเถาวัลย์
สันวิลาศ
3. นายบุญมา
คาชนะชัย
4. นายจตุพล
สิทธิ
5. นางสาววรางคณา พระลับรักษา
6. นายชัยขจร
บัวช่วย
7. นางวนิดา
คารังษี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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8. นายทศยันต์
9. นายกอบตระกูล

โยชัย
นะรินยา

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้ำที่
1. จัดทาแผน/โครงการงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. ดาเนินการตรวจ เฝ้าระวังเพื่อมิให้นักเรียนเสพ/จาหน่ายยาเสพติด
3. ประสานงานกับ งานระบบดู แลช่ว ยเหลื อ นัก เรีย น ประสานงานกั บหน่ว ยงานอื่ นเช่น ตารวจ
สานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือหน่วยงานอื่น ๆ เพื่ออบรมให้ความรู้นักเรียน ให้เข้าใจและ
ตระหนักรู้ถึงโทษของยาเสพติด
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.10 คณะกรรมกำรงำนส่งเสริมประชำธิปไตย
1. นางอัมพร โภคา
ฮาเดน
ประธานกรรมการ
2. นายกอบตระกูล
นะรินยา
กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยโทกฤตชัย ชุมแสง
กรรมการ
4. นางสาวสายสุนีย์
นาอุดม
กรรมการ
5. นางพรพิศ
แก้วบ้านเหล่า
กรรมการ
6. นายจักรพันธุ์
แก้วกัณหา
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่
1. จั ดทาโครงการ/โครงงานที่ส่งเสริมประชาธิปไตยให้ นักเรียน ทั้งในภาพรวมของโรงเรียนและ
ในระดับชั้นมีคณะกรรมการ/หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ
2. นานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยกับหน่วยงานต่าง ๆ ส่งเสริมให้นักเรียนกล้ า
แสดงออกมีความเป็นผู้นา จัดประกวดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมประชาธิปไตย
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.11 คณะกรรมกำรงำนป้องกันอุบัติภัย และกำรจรำจร
1. นายเถาวัลย์
สันวิลาศ
2. นายจตุพล
สิทธิ
3. นายทินกร
สดสุชาติ
4. นายทศยันต์
โยชัย
5. นายชูเกียรติ
วิเศษกุลพรหม
6. นายสกรรจ์
อุดมมาก
7. นางพรพิศ
แก้วบ้านเหล่า
8. นายสุนัน
บุระกรณ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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หน้ำที่
1. จัดทาโครงการ/ดาเนินงานป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย ภัยพิบัติและระบบการจราจรของโรงเรียน
2. ดาเนินการรับ – ส่งนักเรียนในช่วงการมาโรงเรียน และช่วงกลับบ้านของนักเรียน
3. ดาเนินการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตารวจ เทศบาล หรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
มาให้ความรู้อบรม หรือการขับขี่ที่ถูกกฎจราจร
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.12 คณะกรรมกำรงำนอนำมัยโรงเรียน
1. นางพนมพร
นามกุล
ประธานกรรมการ
2. นางรัตติยากร
แก้ววิเศษ
กรรมการ
3. นายชัยขจร
บัวช่วย
กรรมการ
4. นายอัครเดช
สมานฉันท์
กรรมการ
5. นางสาวรัชฎาภรณ์ เพียรี
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่
1. ให้การรักษา/บริการเบื้องต้นแก่นักเรียน บุคลากรทุกฝ่าย โดยมีเจ้าหน้าที่เวรรับผิดชอบให้บริการ
และแนะนาเกี่ยวกับการใช้ยาสามัญประจาบ้าน
2. บริการให้ยาเฉพาะโรคปัจจุบัน ภายในขอบเขตของการพยาบาลโรงเรียน
3. จัดบุคลากรให้พักในห้องพยาบาลกรณีเจ็บป่วย ติดตามผลนักเรียนที่เจ็บป่วยที่ไปรับการตรวจรักษา
4. การขอรับบริการยาและการเข้าไปใช้บริการห้ องพยาบาลต้องทาตามกฎระเบียบห้องพยาบาล
ทุกประการ
5. จัดทาระเบียนสุ ขภาพนั กเรีย น ติดต่อประสานงานกับหน่ว ยงานสาธารณสุ ข เพื่อให้ความรู้ แก่
บุคลากรตรวจสุขภาพประจาปี
3.13 คณะกรรมกำรงำนโภชนำกำร
1. นายสุชาติ
ชัยทอง
2. นางดวงจันทร์
เจือกุดขมิ้น
3. นางรัตติยากร
แก้ววิเศษ
4. นายจตุพล
สิทธิ
5. นางขวัญกมล
พลเยี่ยม
6. นางพนมพร
นามกุล
7. นายวัชระ
ขันสังข์
8. นางสาวถิระนันท์
ฤทธิทิศ
9. นางสาวจิราลักษณ์ ถุงออด
10. นายจักรพันธุ์
แก้วกัณหา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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หน้ำที่
1. ทาแผนและโครงการงานโภชนาการ
2. ควบคุมดูแลการจาหน่ายอาหารในโรงเรียนและการปรุงอาหารของแม่ค้าให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ
3. ดูแลความสะอาดบริเวณจัดจาหน่ายอาหารและรับประทานอาหารให้ถูกสุขหลักสุขาภิบาล
4. ให้ความรู้โภชนาการแก่นักเรียน
5. ให้คาแนะนาการประกอบอาหารแก่ผู้จาหน่ายอาหารตามหลักสุขาภิบาล
6. จัดทาข้อมูลสารสนเทศของงานโภชนาการเพื่อเผยแพร่
7. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
8. สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและโครงการ
3.14 คณะกรรมกำรงำนชมรมคุ้มครองผู้บริโภค ( อ.ย. น้อย )
1. นางพนมพร
นามกุล
ประธานกรรมการ
2. นางรัตติยากร
แก้ววิเศษ
กรรมการ
3. นางนิศากร
มูลเพีย
กรรมการ
4. นางสุวิมล
พรอินทร์
กรรมการ
5. นายจักรพันธุ์
แก้วกัณหา
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่
1. ประชาสั ม พั น ธ์ รณรงค์ ใ ห้ ค วามรู้ แ ก่ นั ก เรี ย นเกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพ ได้ แ ก่ อาหาร ยา
เครื่องสาอาง วัตถุมีพิษที่ใช้ในบ้านเรือน และเครื่องมือแพทย์
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ นักเรียนแกนนา อ.ย.น้อย ทากิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุ ขภาพทั้งใน
โรงเรียนและในชุมชน
3. เผยแพร่ความรู้เรื่องการป้องกันโรค NCDS (โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง) โดยการลดการกินอาหาร หวาน
มัน เค็ม เพื่อป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงและโรคไต
4. เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคอุจจาระร่วงภายในโรงเรียน โดยควบคุมดูแลให้ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารปรุงอาหารให้ถูกหลักสุขาภิบาล
5. บูรณาการกิจกรรมของ อ.ย.น้อย คุ้มครองผู้บริโภคกับกิจกรรมหลักของโรงเรียน
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.15 คณะกรรมกำรงำนชุมชนสัมพันธ์
1. นางสุมณฑา
จันทราช
2. นางนิศากร
มูลเพีย
3. นายจตุพล
สิทธิ
4. นางนงนภา
พื้นแสน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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5. นายณรงค์
6. นางอุมาพร
7. นายกอบตระกูล
8. นางสาวรัชฎาภรณ์

ชัยสิงห์เหนือ
คานา
นะรินยา
เพียรี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้ำที่
1. วางแผนการ กาหนดแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน
2. วางแผนการ กาหนแนวปฏิบัติให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.16 คณะกรรมกำรงำนอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม
1. นางอัมพร
บุษราคัม
ประธานกรรมการ
2. นางพนมพร
นามกุล
กรรมการ
3. นางเอื้องพร
คาอ้อ
กรรมการ
4. นายจตุพล
สิทธิ
กรรมการ
5. นายทินกร
สดสุชาติ
กรรมการ
6. นายยุทธนา
วงศ์ษา
กรรมการ
7. นายวิทยากร
ยาสิงห์ทอง
กรรมการ
8. นายทศยันต์
โยชัย
กรรมการ
9. นายชลาสิทธิ์
สุพรรณท้าว
กรรมการ
10. นางสาวนิภาพร
ทินช่วย
กรรมการ
11. นายธเนศ
ชานิงาน
กรรมการ
12. นางอัญชลี
แสวงกิจ
กรรมการและเลขานุการ
13. นางพรพิศ
แก้วบ้านเหล่า
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้ำที่
1. ประชาสัมพันธ์งานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้ครู นักเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
2. จัดทาระเบียบ แนวปฏิบัติและระบบของงานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3. รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการงานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและดาเนินตามโครงการ
4. ประเมินผลและจัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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3.17 คณะกรรมกำรงำนประชำสัมพันธ์
1. นางเครือวัลย์
ศรีนรจันทร์
2. นางวัชรี
ชื่นใจ
3. นางกัญญ์ภัทร์
ปทุมมชาติ
4. นายทศยันต์
โยชัย
5. นางพรพิศ
แก้วบ้านเหล่า
6. นางวนิดา
คารังษี
หน้ำที่
1. ให้บริการเสียงตามสาย ประกาศแจ้งเรื่องต่าง ๆ
2. ดาเนินการตามแผนงาน/โครงการงานประชาสัมพันธ์
3. บริการให้คาแนะนาแก่ผู้ที่มาติดต่อราชการในโรงเรียน
4. สรุป ประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานให้ผู้บริหารทราบ
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

3.18 คณะกรรมกำรงำนวำรสำรโรงเรียน
1. นางนิศากร
มูลเพีย
ประธานกรรมการ
2. นายวราวุธ
หลอดสว่าง
กรรมการ
3. นางปาริฉัตร
อามาตย์สมบัติ
กรรมการ
4. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
กรรมการ
5. นายทศยันต์
โยชัย
กรรมการ
6. นายธเนศ
ชานิงาน
กรรมการ
7. นายวิทยากร
ยาสิงห์ทอง
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่
1. ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบโครงการ งานวารสาร และจุลสารของโรงเรียน
2. เผยแพร่เอกสารวารสารโรงเรียนสู่องค์การ หน่วยงานภายในและภายนอก
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.19 คณะกรรมกำรงำนธนำคำรโรงเรียน
1. นางสุมณฑา
จันทราช
2. นางวัชราภรณ์
บุญปัญญา
3. นางสุวิมล
พรอินทร์
4. นางพิมพ์ปวีณ์
รมณ์ชิต

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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หน้ำที่
1. ส่งเสริมการประหยัด และออมของครู บุคลการ และนักเรียนโรงเรียนนครขอนแก่น
2. ดาเนินการธุรกรรมกับธนาคารที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.20 คณะกรรมกำรงำนยำนพำหนะ
1. นายองอาจ
สิมเสน
ประธานกรรมการ
2. นายนพดล
นันท์ดี
กรรมการ
3. นายประสงค์
บุริวรรณ
กรรมการ
5. นายบุญส่ง
คาสิงห์
กรรมการ
5. นายสุรัตน์
สระบ้านก่อ
กรรมการ
6. นายยุทธนา
วงศ์ษา
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่
1. จัดทาแผนงาน/โครงการ เกี่ยวกับการจัดหา บารุงรักษา การให้บริการยานพาหนะแก่คณะครูและ
บุคลากรของโรงเรียนตลอดจนกาหนดงบประมาณเสนอขออนุมัติ
2. กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ความรู้ พนักงานขับรถ ตลอดจนพิจารณา จัดและให้บริการ
พาหนะแก่บุคลากร
3. กากับ ติดตาม จัดทาข้อมูล สถิติ การใช้ และให้บริการยานพาหนะของโรงเรียน
4. กาหนดแผนตรวจสอบ ซ่อมบารุง เพื่อให้พาหนะใช้การได้ และปลอดภัยตลอดเวลา ให้คาแนะนา
เสนอผู้มีอานาจอนุมัติ
5. ประเมินสรุปผลการดาเนินงานประจาปี
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3.21 คณะกรรมกำรงำนอำคำรสถำนที่
1. นายจตุพล
สิทธิ
2. นางดวงจันทร์
เจือกุดขมิ้น
3. นายสกรรจ์
อุดมมาก
4. นายณรงค์
ชัยสิงห์เหนือ
5. นางขวัญกมล
พลเยี่ยม
6. นางเอื้องพร
คาอ้อ
7. นายอุทัย
แท่นแก้ว
8. นางพนมพร
นามกุล
9. นางสาวอุษา
โพธิ์อุดม
10. นางสาวแคทลียา ปักโคทานัง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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11. นายคมสันต์
หลาวเหล็ก
12. ว่าที่ร้อยโทกฤตชัย ชุมแสง
13. นายชลาสิทธิ์
สุพรรณเท้า
14. นายจักรพันธุ์
แก้วกัณหา
15. นางสาวสวรส
เห็มคุณ
16. นางสาวจิราลักษณ์ ถุงออด
17. นางสาวจิรวดี
นารีวิจิตร
18. นักการภารโรงทุกคน
19. แม่บ้านทุกคน
20. ยามรักษาการณ์ทุกคน
20. นายยุทธนา
วงศ์ษา
21. นางอัจฉรา
แท่นแก้ว

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมกา ร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้ำที่
1. วางแผนกาหนดงาน/โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
ตลอดจนการติดตามการปฏิบัติงานของนักการ แม่บ้านทาความสะอาด
2. วางแผนร่วมกับแผนงานโรงเรียน พัสดุโรงเรียน เพื่อเสนอของบประมาณจัดสร้างอาคารเรียน และ
อาคารประกอบ เช่น ห้องเรียน ห้องบริการ ห้องพิเศษให้เพียงพอ กับการใช้บริการของโรงเรียน
3. จัดซื้อ จัดหาโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์การสอน อุปกรณ์ทาความสะอาดห้องเรียน ห้องบริการห้องพิเศษ
ให้เพียงพอและอยู่ในสภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลา
4. จัดเครื่องมือรักษาความปลอดภัยในอาคาร ติดตั้งในที่ที่ใช้งานได้สะดวกใช้งานได้ทันที
5. จัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน ตกแต่งอย่างสวยงาม เป็นระเบียบ ประตูหน้าต่างอยู่ในสภาพดี
ดูแลสีอาคารต่าง ๆ ให้เรียบร้อย มีป้ายบอกอาคารและห้องต่าง ๆ
9. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการซ่อมแซมอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้ และอื่น ๆ ให้อยู่
ในสภาพที่เรียบร้อย
10.ดูแลความสะอาดทั่วไปของอาคารเรียน ห้องน้า ห้องส้วมให้สะอาด ปราศจากกลิ่นรบกวน
8. ติดตาม ดูแลให้คาแนะนาในการใช้อาคารสถานที่ โดยการอบรมนักเรียนในด้านการดูแลรักษา
ทรัพย์สินสมบัติของโรงเรียน
9. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการจาหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพออกจากบัญชีพัสดุ
10. ประสานงานกับหัวหน้าอาคาร โดยนาข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงงานให้ทันเหตุการณ์และความ
ต้องการ ของบุคลากรในโรงเรียน
11. อานวยความสะดวกในการใช้อาคารสถานที่แก่บุคคลภายนอก รวมทั้งวัสดุอื่น ๆ จัดทาสถิติการ
ให้บริการและรวบรวมข้อมูล
12. ประดับ ตกแต่งเวทีหอประชุมหรือสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน
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13. จัดดอกไม้เพื่อใช้ในการประดับตกแต่งสถานที่ต่างๆให้พร้อมในการใช้งาน
14. ประเมิน สรุป และรายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจาปีการศึกษา
15. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3.22 คณะกรรมกำรงำนโสตทัศนูปกรณ์
1. นายองอาจ
สิมเสน
ประธานกรรมการ
2. นางสาววรางคณา พระลับรักษา
กรรมการ
3. นายทินวัฒน์
วิญญาสุข
กรรมการ
4. นายอัฐพร
ปลอดจินดา
กรรมการ
5. นายธเนศ
ชานิงาน
กรรมการ
6. นายวิทยากร
ยาสิงห์ทอง
กรรมการและเลขานุการ
7. นายทศยันต์
โยชัย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้ำที่
1. จัดทาแผนงาน โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของโรงเรียน
2. ประสานและร่วมงานกับหมวดวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ ของโรงเรียนในการดาเนินงานโสตฯ
3. จัดซื้อ จัดหาโสตทัศนูปกรณ์ให้เพียงพอกับความต้องการ
4. จัดระบบและจัดสถานที่ในการเก็บรักษาให้เหมาะสม สะดวก ปลอดภัย
5. จัดระเบียบการใช้และการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์
6. จัดกิจกรรมส่งเสริม ให้คาแนะนาวิธีการและเทคนิคการใช้โสตทัศนูปกรณ์
7. จัดให้มีสถานที่สาหรับให้บริการใช้โสตทัศนูปกรณ์โดยเฉพาะ เช่น ห้องโสตฯ ห้องฉายภาพยนตร์
ห้องควบคุมเสียง
11.จัดทาระเบียบวัสดุ ครุภัณฑ์เกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์โดยเฉพาะ
9. จัดให้มีการบารุงรักษา ซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์อยู่ตลอดเวลา
10. จัดและดาเนินการเกี่ยวกับระบบเสียงภายในโรงเรียน
11. บริการระบบเสียงภายในโรงเรียนและชุมชนตามโอกาสอันควร
12. ให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ทุกประเภทในวาระพิเศษต่าง ๆ
13. บริการบันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
14. จัดระบบรวบรวมภาพกิจกรรมให้เป็นปัจจุบันและง่ายต่อการนาออกไปเผยแพร่
15. สารวจและจัดทาทะเบียนสื่อการสอนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันโดยการประสานกับหมวดวิชา
16. ให้คาแนะนา ช่วยเหลือ การผลิตสื่อการสอนแก่ครูอาจารย์ทั่วไป
17. ช่วยงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
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18. จัดทา รวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับงานโสตฯ และจัดทารายงานประจาปีของงานโสตทัศนูปกรณ์
19. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.23 คณะกรรมกำรงำนกิจกรรมวันสำคัญ
1. นายบุญมา
คาชนะชัย
2. นางสาวอมรา
นามพรหม
3. นางสาววรางคณา พระลับรักษา
4. นางพรพิศ
แก้วบ้านเหล่า
5. นางพิมพ์ปวีณ์
รมณ์ชิต
6. นางสาวสายสุนีย์
นาอุดม
7. นางวิยะดา
จ้านอก
8. นางวนิดา
คารังษี
9. นางกัญญ์ภัทร์
ปทุมมชาติ
10. นางอัมพร โภคา ฮาเดน
หน้ำที่
1. ร่วมวางแผนกิจกรรมวันสาคัญต่าง ๆ
2. ดาเนินการจัดกิจกรรมวันสาคัญตามโครงการ
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

3.24 คณะกรรมกำรงำนประกันคุณภำพภำยในฝ่ำย
1. นางสาวอมรา
นามพรหม
ประธานกรรมการ
2. นางสาวสายสุนีย์
นาอุดม
กรรมการ
3. นางวิยะดา
จ้านอก
กรรมการ
4. นางสาวรัชฎาภรณ์ เพียรี
กรรมการ
5. นางวนิดา
คารังษี
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่
1. ร่วมวางแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพงานในฝ่าย
2. ประสานงานให้เกิดการพัฒนาตามแผน ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
3. วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาความเสี่ยงตามโครงสร้างและภารกิจของโรงเรียน
4. กาหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในโรงเรียน
5. วางแผนจัดระบบตามหลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมภายในโรงเรียน
6. ประเมินผลการดาเนินงานและรายงานผล
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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4. ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนนครขอนแก่น
นำงไพร์จิตร แก้วศิริ
หน้ำที่
1. ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล
2. วางแผนการปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน
3. ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายบริหารงานบุคคล ตรวจสอบ กลั่นกรองภาระงาน
ที่ได้รับมอบหมายให้มีความถูกต้อง เรียบร้อยก่อนนาเสนอผู้อานวยการโรงเรียน
4. บริหารงานบุคคล งานทะเบียน และสถิติข้าราชการครู ลูกจ้าง และบุคลาการทางการศึกษา
5. บริหารงานธุรการและงานสารบรรณ
6. สรุป รายงานผลปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานบุคคล
7. อานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล
นำงพัชนี คำมูล
หน้ำที่
1. ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ฝ่ายบริหารงานบุคคล เป็นคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายบริหารงานบุคคล
2. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อานวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคลการเมื่อรองผู้อานวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานบุคคล ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
3. ปฏิบัติหน้าที่ ตรวจสอบ กลั่นกรองภาระงาน ที่ได้รับมอบหมายให้มีความถูกต้อง เรียบร้อยก่อน
นาเสนอรองผู้อานวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล
4. บริหารงานบุคคล งานทะเบียน และสถิติข้าราชการครู ลูกจ้างและบุคลาการทางการศึกษา
5. บริหารงานธุรการและงานสารบรรณ
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายบริหารงานบุคคล
7. อานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ
8. สรุป รายงานผลปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานบุคคล
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล
นำยณรงค์ ชัยสิงห์เหนือ
หน้ำที่
1. ดูแลสานักงานฝ่ายบริหารงานบุคคลและอานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ
2. จัดทาแผนงาน/โครงการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล และการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
3. จัดทาขอบข่าย เครื่องมือ การติดตามประเมินผลและตรวจสอบประเมินผลของฝ่ายบริหารงาน
บุคคลเสนอคณะกรรมการบริหารฝ่ายบริหารงานบุคคล
4. ประสานงานกับงานต่าง ๆ ในฝ่ายบริหารงานบุคคล
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.1 คณะกรรมกำรบริหำรฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล
1. นางไพร์จิตร
แก้วศิริ
2. นางพัชนี
คามูล
3. นายณรงค์
ชัยสิงห์เหนือ
4. นางขวัญกมล
พลเยี่ยม
5. นางละมัย
เหล่ามะลึก
6. นายวัชระ
ขันสังข์
7. นางอรพินท์
มณเฑียร
8. นางสาวนงลักษณ์ อัฐปัน
9. นางอภิญญา
อุทิศธรรม
10. นางปาริฉัตร
อามาตย์สมบัติ
หน้ำที่
1. วางแผนการปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารงานบุคคล
2. วางแผนการปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายและกลุ่มงานอื่น ๆ ในโรงเรียน
3. สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในฝ่ายบริหารงานบุคคล
4. กากับ ดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย
5. เป็นที่ปรึกษาของผู้อานวยการโรงเรียนในด้านบริหารงานบุคคล
6. เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการทาหน้าที่บันทึกการประชุมฝ่าย
7. สรุปผลการปฏิบัติงานประจาปี

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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4.2 คณะกรรมกำรบริหำรสำนักงำนฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล
1. นางพัชนี
คามูล
2. นายณรงค์
ชัยสิงห์เหนือ
3. นางสาวนงลักษณ์ อัฐปัน
4. นางอภิญญา
อุทิศธรรม
5. นางละมัย
เหล่ามะลึก
6. นายวัชระ
ขันสังข์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้ำที่
1. กากับติดตามและดูแลงานสารบรรณฝ่ายให้เป็นไปตามระเบียบราชการ
2. กากับติดตามงานพัสดุฝ่ายให้มี/เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในฝ่าย
3. จัดระบบและดูแลสานักงานให้เป็นระเบียบ สะอาดเรียบร้อย
4. ติดต่อประสานงานและอานวยความสะดวกในการให้บริการแก่บุคลากร
5. จัดทาพรรณนางาน/ปฏิทินงานฝ่ายบริหารงานบุคคล
6. จัดทาข้อมูลสารสนเทศฝ่ายบริหารงานบุคคล
7. ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการฝ่ายในการประชุมของฝ่ายบริหารงานบุคคล
8. ปฏิบัติหน้าที่ปฏิคมฝ่ายบริหารงานบุคคล
9. ออกหนังสือรับรองต่าง ๆ
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4.3 คณะกรรมกำรงำนธุรกำร
1. นายณรงค์
2. นายวัชระ
3. นางสาวนงลักษณ์
4. นางอภิญญา

ชัยสิงห์เหนือ
ขันสังข์
อัฐปัน
อุทิศธรรม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้ำที่
1. ลงทะเบียนรับ – ส่งเอกสาร และหนังสือราชการของโรงเรียน วิเคราะห์ แจกจ่ายหนังสือราชการ
2. ประสานฝ่าย/กลุ่มงาน กลุ่มสาระในการจัดทา/โต้ตอบหนังสือราชการ
3. ประสานฝ่าย/กลุ่มงาน กลุ่มสาระในการจัดทาหนังสือคาสั่งต่าง ๆ ของโรงเรียน
4. ออกเอกสาร/หนังสือรับรองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับบุคลากร
5. อานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ
6. สรุป รายงานผลการดาเนินงาน
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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4.4 คณะกรรมกำรงำนบริหำรงำนบุคคล
1. นางพัชนี
คามูล
2. นายณรงค์
ชัยสิงห์เหนือ
3. นายวัชระ
ขันสังข์
4. นางอรพินท์
มณเฑียร
5. นางปาริฉัตร
อามาตย์สมบัติ
6. นางสาวนงลักษณ์ อัฐปัน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้ำที่
1. จัดทาทะเบียนประวัติ/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องทะเบียนประวัติของบุคลากร
2. จัดทาบัตรประจาตัว/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องบัตรประจาตัวของบุคลากร
3. ร่วมวางแผนในการกาหนดตาแหน่งครู/ตาแหน่งอัตราจ้างกับผู้บริหาร/ฝ่าย/และกลุ่มงานอื่น ๆ
4. จัดทาประกาศ/ออกคาสั่งการสรรหา/จัดทาสัญญาจ้าง
5. จัดทาข้อมูลบุคลากรเพื่อประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน/เพิ่มค่าจ้างบุคลากร
6. ประสาน/ดาเนินการในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
7. ประสาน/ดาเนินการในการพัฒนาบุคลากร
8. ประสาน/ดาเนินการในเรื่องวินัยกับบุคลากร
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.5 คณะกรรมกำรงำนระบบบริหำรและพัฒนำองค์กร
1. นายณรงค์
ชัยสิงห์เหนือ
2. นางพัชนี
คามูล
3. นางปาริฉัตร
อามาตย์สมบัติ
4. นายวัชระ
ขันสังข์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้ำที่
1. ส่งเสริมสนับสนุน การสอบมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพของบุคคลากร
3. ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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4.6 คณะกรรมกำรงำนส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
1. นางละมัย
เหล่ามะลึก
2. นางพัชนี
คามูล
3. นางปาริฉัตร
อามาตย์สมบัติ
4. นางอรพินท์
มณเฑียร
5. นางสาวนงลักษณ์ อัฐปัน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้ำที่
1. การวางแผน/ดาเนินการ การสร้างขวัญกาลังใจให้กับบุคลากร
2. ดาเนินการในการส่งผลงานของบุคลากร
3. ดาเนินการเกี่ยวกับการขอมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
4. จัดทาและสรุปรวบรวมข้อมูลงานยกย่องเชิดชูเกียรติ
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.7 คณะกรรมกำรงำนกิจกรรมวันสำคัญ
1. นางปาริฉัตร
อามาตย์สมบัติ
ประธานกรรมการ
2. นางพัชนี
คามูล
กรรมการ
3. นางอรพินท์
มณเฑียร
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่
1. วางแผนการดาเนินงานเกี่ยวกับวันสาคัญ
2. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. จัดกิจกรรมวันสาคัญ จัดทาบันทึกและรายงานการดาเนินงาน
4. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.8 คณะกรรมกำรงำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
1. นางละมัย
เหล่ามะลึก
2. นายณรงค์
ชัยสิงห์เหนือ
3. นางปาริฉัตร
อามาตย์สมบัติ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้ำที่
1. ดาเนินการประสาน สรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการ
2. ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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4.9 คณะกรรมกำรงำนปฏิคม
1. นางขวัญกมล
พลเยี่ยม
2. นางปวันรัตน์
จันทร์ศิริ
3. นางสาวแคทลียา
ปักโคทานัง
4. ว่าที่ร้อยโทกฤตชัย ชุมแสง
5. นางปาริฉัตร
อามาตย์สมบัติ
6. นายวัชระ
ขันสังข์
7. นางสาวอุษา
โพธิ์อุดม
8. นายชลาสิทธิ์
สุพรรณเท้า
9. นางวิยะดา
จ้านอก
10. นายจักรพันธุ์
แก้วกัณหา
11. นางสาวสวรส
เห็มคุณ
12. นางสาวจิรวดี
นารีวิจิตร
13. นางสาวจิราลักษณ์ ถุงออด
14. นางอภิญญา
อุทิศธรรม
หน้ำที่
1. วางแผนและดาเนินงานปฏิคมโรงเรียน
2. สรุปรายงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมกา ร
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

4.10 คณะกรรมกำรงำนสำนักงำนเลขำนุกำรผู้อำนวยกำร
1. นางทองใบ
มุ่งชู
ประธานกรรมการ
2. นางสาวแคทลียา
ปักโคทานัง
กรรมการ
3. นางปวันรัตน์
จันทร์ศิริ
กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยโทกฤตชัย ชุมแสง
กรรมการ
5. นางขวัญกมล
พลเยี่ยม
กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวจิราลักษณ์ ถุงออด
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้ำที่
1. วางแผน จัดระบบ และตรวจสอบ การนาเสนอของฝ่ายต่าง ๆ ก่อนเสนอผู้อานวยการลงนาม
2. จัดลาดับและบันทึกการนัดหมายของผู้อานวยการ
3. ดูแลสวัสดิการทั่วไปของสานักงานผู้อานวยการและอานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ
4. ประเมินผลการดาเนินงาน สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานภาคเรียนละ 1 ครั้ง
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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4.11 คณะกรรมกำรงำนของสมำคมและมูลนิธิโรงเรียนนครขอนแก่น
1. นางไพร์จิตร
แก้วศิริ
2. นายสุชาติ
ชัยทอง
3. นางพัชนี
คามูล
4. นายณรงค์
ชัยสิงห์เหนือ
5. นางละมัย
เหล่ามะลึก
6. นางสาวนงลักษณ์
อัฐปัน
7. นายวัชระ
ขันสังข์
8. นางอภิญญา
อุทิศธรรม
9. นางสาวณฐมน
วันสืบ
10. นางปาริฉัตร
อามาตย์สมบัติ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้ำที่
1. ประสานกับผู้ก่อตั้ง/ผู้แทนมูลนิธิ เพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาคมและมูลนิธิโรงเรียน
นครขอนแก่น
2. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.12 คณะกรรมกำรงำนเวรยำมรักษำควำมปลอดภัย
1. นางพัชนี
คามูล
2. นางอรพินท์
มณเฑียร
3. นายวัชระ
ขันสังข์
4. นางอภิญญา
อุทิศธรรม
5. นางปาริฉัตร
อามาตย์สมบัติ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้ำที่
1. วางแผนการดาเนินงานรักษาความปลอดภัย จัดเวรยามรักษาความปลอดภัย จัดทาบันทึกเวร
พนักงานรักษาความปลอดภัย
2. ประสานงาน กากับ ติดตามการปฏิบัติงานเวรวันหยุด เวรกลางคืนและพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย
3. สรุป รายงานผลการปฏิบัติงาน
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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4.13 คณะกรรมกำรงำนประกันคุณภำพภำยในฝ่ำย
1. นางละมัย
เหล่ามะลึก
2. นางพัชนี
คามูล
3. นางปาริฉัตร
อามาตย์สมบัติ
4. นางสาวนงลักษณ์
อัฐปัน
5. นางอภิญญา
อุทิศธรรม
6. นายวัชระ
ขันสังข์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้ำที่
1. ร่วมวางแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพงานในฝ่าย
2. ประสานงานให้เกิดการพัฒนาตามแผน ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
3. วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาความเสี่ยงตามโครงสร้างและภารกิจของโรงเรียน
4. กาหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในโรงเรียน
5. วางแผนจัดระบบตามหลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมภายในโรงเรียน
6. ประเมินผลการดาเนินงานและสรุปรูปเล่มรายงานผล
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์
ของทางราชการสืบไป
สั่ง ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561

(นายสมศักดิ์ บ้านเหล่า)
ผู้อานวยการโรงเรียนนครขอนแก่น

