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ส่วนที่ 1   ข้อมูลพื้นฐาน 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐาน 
     ตอนที่ 1 ประวัติส่วนบุคคล 

1.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
ชื่อ-สกุล   นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทองดวง 
ต าแหน่งปัจจุบัน รองผู้อ านวยการโรงเรียน อันดับ ค.ศ. 2   วิทยฐานะ  -  ขั้น  30,130  บาท 
เลขที่ต าแหน่ง  47476  
เลขทีใ่บอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  เลขที่ 58302260019675    
ออกให้ ณ วันที่  29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563  ใช้ได้จนถึงวันที่ 28  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2568  
เลขทีใ่บอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา เลขที่ 62222260027758 
ออกให้ ณ วันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562  ใช้ได้จนถึงวันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567 
1.2 ประวัติการศึกษา 
          พ.ศ.  2537    จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  วิชาเอกสังคมศึกษา  วุฒิ ค.บ. 
                            จากวิทยาลัยร าไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี 
          พ.ศ.  2541    จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  วิชาเอกภาษาอังกฤษ วุฒิ ค.บ. 
                            จากสถาบันราชภัฏมหาสารคาม   จังหวัดมหาสารคาม 
          พ.ศ.  2556    จบการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา วุฒิ กศ.ม. 
                            จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   จังหวัดมหาสารคาม 
1.3  สถานที่ปฏิบัติงาน    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์  สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                         มัธยมศึกษา  เขต 26  เลขที่ 10  หมู่ที่ 12  ต าบลนาเชือก    
                         ถนน  นาเชือก- พยัคฆภูมิพิสัย  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 
                         รหัสไปรษณีย์  44170  
                         โทร. 043-779225     (มือถือ)  08-5463-9986 
                         E-mail: janpen.thong2514@gmail.com 
1.4  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 
                        เลขท่ี 7  หมู่ที่ 12 ซอยดาวเรือง ถนน นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย 
                         ต าบลนาเชือก  อ าเภอนาเชือก   จังหวัดมหาสารคาม   
                         รหัสไปรษณีย์  44170 
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                         โทร. (บ้าน)  -    (มือถือ)  08-5463-9986 
                         E-mail  janpen.thong2514@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตอนที่ 2 ประวัติการรับราชการ 
2.1  เริ่มรับราชการในต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย  เมื่อวันที่ 16  สิงหาคม  พ.ศ. 2553 

              2.2  เคยด ารงต าแหน่ง  (ดูจาก กพ. 7  รายการประวัติ) 

 

รวมเวลาการปฏิบัติราชการ  เป็นเวลา  10  ปี  5 เดือน 
 

ตอนที่ 3  ประวัติการเลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลัง 
 

วัน เดือน ปี ต าแหน่ง สังกัด สพม. ตามหนังสือค าสั่งที่ 
16 ส.ค.2553  ครูผู้ช่วย โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.

เขต 26 
ค าสั่งร.ร.ที่ 569/2553 
ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2553 

16 ส.ค. 2555      ครู  
อันดับ คศ. 1 

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.
เขต 26 

ค าสั่งร.ร.ที่ 528/2555 
ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2555 

1ต.ค. 2557- 
1ต.ค. 2558 

     คร ู
อันดับ คศ. 1 

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.
เขต 26 

ค าสั่งร.ร.ที่ 451/2557 
ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2557 

9 ธ.ค. 2558  รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม.
เขต 26 

ค าสั่ง สพม. เขต 26  
ที่ 502/58 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2558 

2 เม.ย. 2560 รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.
เขต 26 

ค าสั่ง สพม. เขต 26  
ที่ 103/60 
ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 

12 ธ.ค. 2560 
-จนถึงปัจจุบัน 

รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา/ 
รองผู้อ านวยการ
ช านาญการ 

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.
เขต 26 

ค าสั่ง สพม. เขต 26  
ที่ 130/61 
ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 

mailto:janpen.thong2514@gmail.com
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ปี พ.ศ. 
จ านวนขั้น 

รวมทั้งปี 
1.5  ขั้น 1 ขั้น 0.5 ขั้น 

ปี  พ.ศ. 2553 
ครั้งที่ 1  ( 1 เม.ย. 2553) 
ครั้งที่ 2  ( 1 ต.ค. 2553) 

 
- 
- 

 
- 
- 

       
    0 ขั้น 

ปี  พ.ศ. 2554 
ครั้งที่ 1  ( 1 เม.ย. 2554) 
ครั้งที่ 2  ( 1 ต.ค. 2554) 

 
- 
- 

 
 
- 

 
- 
 

1.5  ขั้น 

ปี  พ.ศ. 2555 
ครั้งที่ 1  ( 1 เม.ย. 2555) 
ครั้งที่ 2  ( 1 ต.ค. 2555) 

 
- 
- 

 

 
 
- 

 
- 
 

1.5  ขั้น 

ปี  พ.ศ. 2556 
ครั้งที่ 1  ( 1 เม.ย. 2556) 
ครั้งที่ 2  ( 1 ต.ค. 2556) 

 
- 
- 

 
 
- 

 
- 
 

1.5  ขั้น 

ปี  พ.ศ. 2557 
ครั้งที่ 1  ( 1 เม.ย. 2557) 
ครั้งที่ 2  ( 1 ต.ค. 2557) 

 
- 
- 

 
 
- 

 
- 
 

1.5  ขั้น 

ปี  พ.ศ. 2558 
ครั้งที่ 1  ( 1 เม.ย. 2558) 
ครั้งที่ 2  ( 1 ต.ค. 2558) 

 
- 
- 

 
 
- 

 
- 
 

1.5  ขั้น 

ปี  พ.ศ. 2559 
ครั้งที่ 1  ( 1 เม.ย. 2559) 
ครั้งที่ 2  ( 1 ต.ค. 2559) 

 
- 
- 

 

 
 
- 

 
- 
 

1.5  ขั้น 

ปี  พ.ศ. 2560 
ครั้งที่ 1  ( 1 เม.ย. 2560) 
ครั้งที่ 2  ( 1 ต.ค.  2560) 

 
- 
- 

 
 
- 

 
- 
 

1.5  ขั้น 

ปี  พ.ศ. 2561 
ครั้งที่ 1  ( 1 เม.ย. 2561) 
ครั้งที่ 2  ( 1 ต.ค.  2561) 

 
- 
- 

 
 
- 

 
- 
 

1.5  ขั้น 
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ปี พ.ศ. 2562 
ครั้งที่ 1  ( 1 เม.ย. 2562) 
ครั้งที่ 2  ( 1 ต.ค.  2562) 

 
- 
- 

      
  
- 

 

     
- 

      
1.5  ขั้น 

ปี พ.ศ. 2563 
ครั้งที่ 1  ( 1 เม.ย. 2563) 
ครั้งที่ 2  ( 1 ต.ค.  2563) 

 
- 
- 

 

 
 
 

 

 

 

1. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ 
- ตริตาภรณ ์

2. การรักษาวินัย 
- ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ปริมาณงาน 
3.1 ข้อมูลจ านวนบุคลากรแยกตามต าแหน่ง  เพศและระดับการศึกษา (ข้อมูล ณวันที่10 มิถุนายน 2562)   

 

ต าแหน่ง ระดับ จ านวน 
เพศ ระดับการศึกษา 

ชาย หญิง 
ต่ ากว่า 
ป. ตรี ป. ตรี ป. โท ป. เอก รวม 

ผู้อ านวยการ คศ.3 1 1       1   1 
รองผู้อ านวยการ คศ.3 1 

 
1     1   1 

รองผู้อ านวยการ คศ.2 1 1     
 

1   1 
คร ู คศ.3 44 13 31   19 25   44 
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คร ู คศ.2 19 5 14   10 9   19 
คร ู คศ.1 19 6 13   12 7   19 
ครูผู้ช่วย คผช. 1 

 
1   

 
 1   1 

พนักงานราชการ - 5 2 3   5     5 
รวม   96 31 65 0 51 45 0 96 

เจ้าหน้าที่ธุรการ - 1 0 1   1     1 
ครูอัตราจ้าง - 4 2 2   4     4 
ลูกจ้างประจ า - 4 4 0 4 0     4 
ลูกจ้างชั่วคราว - 12 9 3 8 4     12 
ครูต่างชาติ   3 1 2   3     3 

รวม   23 15 8 12 11 0 0 23 
รวมทั้งสิ้น   119 46 73 12 62 45 0 119 

     

       6.2  ข้อมูลจ านวนนักเรียนแยกตามระดับชั้นและเพศ  (ข้อมูล  ณ  วันที่  10  มิถุนายน 2562)   
 

ระดับชั้น จ านวนห้อง 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
ม. 1 9 141 177 318 
ม. 2 9 133 161 294 
ม. 3 9 120 190 310 
รวม 27 394 528 922 
ม. 4 9 129 190  
ม. 5 8 109 167  
ม. 6 8 122 162  
รวม 25 350 419  

รวมทั้งสิ้น 53  1, 1,821 
 
 6.3  งานในหน้าที่รับผิดชอบ 
  รับผิดชอบการบริหารงานกลุ่มบริหารวิชาการ  ซึ่งประกอบด้วยภาระงานตามค าสั่งโรงเรียนเขวาไร่
ศึกษา ที่ 245/2554  เรื่อง  ยกเลิกค าสั่งให้ข้าราชการครูปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2562  ดังนี้ 

1) งานส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
2) งานพัฒนาหลักสูตรและทวิศึกษา 
3) งานจัดการเรียนการสอน 
4) งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ 
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5) งานวัดผล 
6) งานวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7) งานพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ 
8) งานจัดการเรียนร่วม 
9) งานบริการผลิตสื่อโรเนียว 
10) งานนิเทศการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 
11) งานศูนย์ภาษาไทย สพม. 26 
12) งานโครงการห้องเรียนทวิศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
13) งานพัฒนาโครงการโรงเรียนศูนย์บ่มเพาะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
14) งานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์ – คณิต 
15) งานห้องเรียนคู่ขนาน สสวท. 
16) งานพัฒนาระบบ ICT  
17) งานศูนย์อาเซียนศึกษา 
18) งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
19) งานศูนย์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
20) งานทะเบียน 
21) งานวิจัยสถาบันและวิจัยในชั้นเรียน 
22) งานระบบสารสนเทศ/KRSและ DMC 
23) งานส ามะโนนักเรียน 
24) งานจัดแหล่งเรียนรู้ 
25) งานศูนย์ประสานงานชาวต่างชาติ 
26) งานพัฒนาโครงการโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล 
27) งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
28) งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างกลุ่มบริหารวิชาการ 
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นางปราณี  รัตนธรรม 

ผู้อ านวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 

นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทองดวง 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

กลุ่มงานวิชาการ 

(นางช่อผกา มะทิตะโน) 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 

กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

(นางสาวสุภาภรณ์  ภิบาลจอมมี) 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 

กลุ่มงานโครงการพิเศษ 

(นายประจักษ์  อะนันทา) 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 

- งานพัฒนาหลักสูตรและทวิศึกษา 
- งานจัดการเรียนการสอน 
- งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8  
  กลุ่มสาระฯ 
- งานวัดผล 
- งานวิทยากรภายนอกและภูมิ 
  ปัญญาท้องถิ่น 
- งานพัฒนาความเป็นเลิศทาง 
  วิชาการ 
- งานจัดการเรียนร่วม 
- งานบริการผลิตสื่อโรเนียว 
- งานนิเทศการเรียนการสอน 
  ภายในสถานศึกษา 
- งานศูนย์ภาษาไทย สพม. 26 
- งานโครงการห้องเรียนทวิศึกษา 
  เพ่ือการมีงานท า 
- งานพัฒนาโครงการโรงเรียนศูนย์
บ่มเพาะตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

-งานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์ –  
 คณิต 
- งานห้องเรียนคู่ขนาน สสวท. 
- งานพัฒนาระบบ ICT  
- งานศูนย์อาเซียนศึกษา 
- งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
  ภายในสถานศึกษา 
- งานศูนย์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
- งานทะเบียน 
- งานวิจัยสถาบันและวิจัยในชั้นเรียน 
- งานระบบสารสนเทศ/KRSและ  
  DMC 
- งานส ามะโนนักเรียน 
- งานจัดแหล่งเรียนรู้ 
- งานศูนย์ประสานงานชาวต่างชาติ 
- งานพัฒนาโครงการโรงเรียนในฝัน 
  สู่มาตรฐานสากล 
 

-  งานกิจกรรมลูกเสือสามัญ 
   รุ่นใหญ่     
- งานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 
- งานกิจกรรมเนตรนารี 
- งานกิจกรรมยุวกาชาด 
- งานกิจกรรมรักษาดินแดน 
- งานกิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
- งานกิจกรรมชุมนุม/ชมรมฯ 
- งานกิจกรรมสาธารณชน  
  ประโยชน ์
- โครงการจิตอาสา 
- งานส่งเสริมกิจกรรมลดเวลา 
   เรียน เพิ่มเวลารู้ 
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ส่วนที่ 2  รายละเอียดการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 

 

 
 
  

ค าสั่งโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 
ที ่ 1451 /  2561 

เร่ือง  แต่งต้ังครูปฏิบัติหน้าที่กลุม่บริหารงานวิชาการ 

(แก้ไขเพ่ิมเติม  ภาคเรียนที่   2/2561)  
 

****************************** 
 

    ด้วยในภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2561  ไดม้ีการก าหนดขอบข่ายโครงสร้างการบริหารจัดการสถานศึกษา  ประจ าปี
การศึกษา 2561 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาระยะปานกลาง(2561-2563)  ตลอดทั้งให้สอดคล้องกับ
นโยบายและจดุเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการยกระดบัคุณภาพการศึกษา จึงได้มีการก าหนดขอบข่าย
งานและปรับปรุงโครงสร้างการบรหิารจัดการศึกษาเป็นการภายใน เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิผล
ต่อผู้เรียน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  39 แห่งพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการกระทรวง 
ศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  และมาตรา  27  แห่งพระราชบัญญตัิข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  2547 และสอดคล้องกับใน
การปฏิบัติงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต  26 และโรงเรยีนนาเชือกพิทยาสรรค์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือท่ี ศธ 0206.3/ว 21  ลงวันท่ี  5  กรกฏาคม  2560  ซึ่งได้ก าหนดให้มีการ
มอบหมายงานในหน้าท่ีให้สอดคลอ้งกับสมรรถนะตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ตลอดทั้งเป็นการเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพของการท างาน ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของครู  บุคลากรทางการศึกษา ส่งผลดีต่อการ
พัฒนาสถานศึกษา  จึงแต่งตั้งข้าราชการครู ปฏิบตัิหน้าที่ในกลุ่มบรหิารงานวิชาการ  ดังต่อไปนี ้
 

ผู้ก ากับดูแลและเป็นที่ปรึกษากลุม่บริหารงานวิชาการ 
  1. นางปราณี  รัตนธรรม       ผู้อ านวยการโรงเรียน 

2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทองดวง      รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 3. นางช่อผกา  มะทิตะโน                 ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานวชิาการ 

  4. นายประจกัษ์  อะนันทา         ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานโครงการพิเศษ 
 5. นางสาวสภุาภรณ์  ภิบาลจอมมี          ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         

 
 มีหน้าที ่
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1.  ก าหนดนโยบายขอบข่าย  โครงสร้าง  ทิศทาง การพัฒนางานวิชาการ  
2.  ก ากับดูแลการบริหารงานวิชาการให้เป็นไปในกรอบ และทิศทางที่โรงเรียนก าหนด 
3.  ให้ค าปรึกษาแก่ครูผูร้ับผดิชอบงานวิชาการทุกงาน 
4.  นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล การจัดกระบวนการเรยีนรู้ สื่อ แหล่งเรยีนรู้ 
5.  วางแผนยกระดับคณุภาพการศึกษา 
6.  งานอ่ืน ๆ ตามนโยบายต้นสังกดัก าหนด 
 
 
 

  ส านักงานรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
                 1.  นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทองดวง  รองผู้อ านวยการ   ผู้ก ากับดูแลกลุม่บริหารงานวิชาการ 
                2.  นางสาววรงค์พร    จันทะสาร        ครู    เลขานุการ  
มีหน้าที่   

1.  จัดระบบเอกสารงานธุรการ  รับส่งหนังสือราชการของรองผู้อ านวยการ 
2.  ดูแลและจัดส านักงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยตามนโยบาย 5 ส 
3.    ควบคุมดูแล  และก ากับติดตาม  โต้ตอบ เอกสาร ของผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ 

เกิดประสิทธ์ิภาพต่อสถานศึกษาให้ด าเนินไปอย่างมีระบบ 
4.   ควบคุมดูแลและอ านวยความสะดวกคร ู นักเรียน  ผู้ปกครองและบุคคลภายนอกตามภาระงานดา้น 

วิชาการให้เป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย 
               5.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
กลุ่มบริหารงานวิชาการประกอบด้วยงาน  3  กลุ่มดังนี ้

ผู้ก ากับดูแลและเป็นท่ีปรึกษากลุ่มงานวิชาการ 
 1.  นางปราณี  รัตนธรรม   ผู้อ านวยการโรงเรยีน 
 2.  นางสาวจันทรเ์พ็ญ  ทองดวง  รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ 
      3.  นางช่อผกา มะทิตะโน   ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ 

1. ส านกังานกลุ่มงานวิชาการ 
  1.นางช่อผกา   มะทิตะโน                ต าแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ  หัวหน้า 
  2.นางอารีรัตน์  นนทะชัย ต าแหน่ง  คร ู          ผู้ช่วย 
          3. นางสาวสิรินทรา  มาศวรรณา        ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย      ผู้ช่วย 
 

1.1  งานพัฒนาหลักสูตร  ประกอบด้วย 
1.1.1  นางธรรมภรณ์  ปักกาเร   ต าแหน่ง  คร ู                       หัวหน้า 
1.1.2  นางสุพิศ  รินทะชัย        ต าแหน่ง  คร ู                       ผู้ช่วย 

มีหน้าที ่
1.  วางแผนในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน 
2.  จัดท าปฏิทินติดตามผลการใช้หลักสตูรเพื่อให้เป็นไปตามที่ต้นสังกัดก าหนด 
3.  ประสานงานประธานอนุกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการทกุกลุ่มสาระการเรียนรูเ้พื่อวิเคราะห์และปรับปรุง

หลักสตูรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและน าเสนอแนวทางพัฒนา 
4.  จัดอบรมสมัมนาการใช้หลักสตูรเพื่อให้เกิดความเข้าใจและมปีระสิทธิภาพในการใช้หลักสูตรให้มากข้ึน 
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      5.  จัดท าเอกสารเอกสารประกอบหลักสตูรกลุ่มสาระกรเรียนรูเ้พื่อเสนอผู้บริหารหรือกลุม่สาระปฏิบัติการ 
6.  ประเมินผลการน าหลักสูตรไปใช้และจัดท าสรุปรายงานผู้บริหารในเรื่องการตรวจสอบ ทบทวน 

การใช้หลักสตูร 
7.  จัดท าแผนการเรียน-แผนการจดัชั้นเรียน-แผนการจัดอตัราก าลังครูผูส้อนประจ าภาคเรียน 

      8.  ประสานงานกลุ่มสาระในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  พัฒนาการศึกษา,จัดท าตารางสอน,ตารางเรียน  ประสานงาน
การพัฒนาผู้เรียนในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการร่วมกับกลุ่มโรงเรียนร่วมกับเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

     9.  สรุปรายงานผู้บริหารทุกภาคเรียน 
    10.  งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย  

 1.2  งานจัดการเรียนการสอน  ประกอบด้วย 
  1.2.1  นางช่อผกา  มะทิตะโน ต าแหน่งคร ู  หัวหน้า 

1.2.2  นางสุพิศ  รินทะชัย  ต าแหน่ง  คร ู  ผู้ช่วย 
1.2.3  นางธรรมภรณ์  ปักกาเร ต าแหน่ง  คร ู  ผู้ช่วย 
 
 
 
 

มีหน้าที ่
1. ท าแผนการเรยีนการสอนตลอดหลักสตูร  ทุกแผนและทุกโครงการ 
2. ท าแผนการเรียนการสอนรายป ี รายภาค  การศึกษา โดยจดัท าคูม่ือการศึกษาประจ าปีการศึกษา 

3. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการ การจดัการเรียนการสอนให้เป็นไปตามระบบและกลไกและการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 

4. ให้ข้อเสนอแนะ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาให้ครรูะหว่างการจัดการเรียนการสอน 

5. บริหารงบประมาณด้านค่าตอบแทนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับทรัพยากรที่เอื้อ
ต่อการเรียนการสอน 

6. จัดท าตารางสอนครู  และตารางเรียนนักเรยีนให้มีคณุภาพ 
7. ด าเนินการปรับปรุงใบลงทะเบยีนและตารางค าสั่งแนบท้ายให้เหมาะสมต่อการยกระดับ 

คุณภาพผู้เรยีน 

8. จัดคาบสอนอัตราค าสั่งครูต่อการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
9. บริหารจดัการตารางเรียนให้สอดคล้องกับการจดัแหล่งเรียนรู้  ห้องปฏิบัติการ 

  10. งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

1.3  งานกลุ่มสาระการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระ  ประกอบด้วย 
  1.3.1  นางช่อผกา  มะทิตะโน  ต าแหน่ง  คร ู  หัวหน้างาน 

  1.3.2  นางอารีรัตน์ นนทะชัย  ต าแหน่ง  คร ู  ผู้ช่วย 

  1.3.3  นางสาวสริินทรา  มาศวรรณา ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 

 

มีหน้าที ่

1.3.1  วางแผนประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการสอน 

1.3.2  ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1.3.3  ติดตามการด าเนินงานตามโครงการฝ่ายวิชาการของแต่ละกลุ่มสาระตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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1.3.4  ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก 

1.3.5  งานอ่ืน ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

 1.4  งานวิทยากรภายนอกและภมูปิัญญาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
 1.4.1  นางช่อผกา  มะทิตะโน  ต าแหน่ง  คร ู   หัวหน้างาน 

 1.4.2  นางอารีรัตน์  นนทะชัย  ต าแหน่ง  คร ู   ผู้ช่วย 
1.4.3  นางสาวสริินทรา  มาศวรรณา ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วย 

มีหน้าที ่
1. จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ภายนอก 

2. ศึกษาวิเคราะห์ความจ าเป็นในการใช้สื่อภูมิปญัญาท้องถิ่น 

3. ส่งเสรมิให้ครผูลติ พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน  จากการศึกษาอบรมดูงานโดยวิทยากร
ภายนอก 

4.  ประสานความร่วมมือในการ จดัหา ภูมิปญัญาท้องถิ่น  เพื่อการเรียนการสอน 

5. ส ารวจแหล่งเรียนรู้ที่ภายนอก ชุมชน ท้องถิ่นในเขตพื้นท่ีการศึกษาและเขตพื้นท่ีใกล้เคียง 

6. จัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน 

7. จัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรยีนรู้รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้และประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอ่ืน 
บุคคล ผู้ปกครอง องค์กร ชุมชน ในการจัดตั้ง ส่งเสริม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกัน 

8. ติดตามรวบรวมข้อมลู สรุปผลและประเมินผลการปฏบิัติงาน รายงานผลงานประจ าปี 
9. ปฏบิัติงานอ่ืน ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

1.5 งานพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ  ประกอบด้วย 
 1.5.1  นางช่อผกา  มะทิตะโน  ต าแหน่ง  คร ู   หัวหน้างาน 

 1.5.2  นางอารีรัตน์  นนทะชัย  ต าแหน่ง  คร ู   ผู้ช่วย 
1.5.3  นางสาวสริินทรา  มาศวรรณา ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย              ผู้ช่วย 

มีหน้าที ่
1.  จัดท าโครงการ / กิจกรรม การแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิชาอาชีพ และความสามารถพิเศษ 

2.  ประสานงาน กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัด หรือเข้าร่วมการแข่งขันทักษะต่าง ๆ 

3.  สนับสนุนส่งเสริมการจัดการแขง่ขันทักษะต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรยีน 

4.  สง่เสริมให้ครู และนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด / แข่งขัน ท้ังระดับภายในและนอกโรงเรียน 

5.  จัดท าโครงการ / กิจกรรม การเข้าค่ายวิชาการ- ส่งเสริมนักเรียน และครเูข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ เพื่อ
เพิ่มศักยภาพด้านวิชาการทั้งภายและภายนอกโรงเรียน 

6.  ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ 

7.  ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการดาเนินงาน / โครงการต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 

8.  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

1.6  งานจัดการเรียนร่วม  ประกอบด้วย 
 1.6.1  นางสุทิน  สุทธิเจริญ  ต าแหน่ง  คร ู   หัวหน้างาน 

 1.6.2  นายเสถยีร  ทามแก้ว  ต าแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่า                   ผู้ช่วย 
1.6.3  นางขนิษฐา ประศรีหาคลัง ต าแหน่ง  ครูพี่เลีย้ง             ผู้ช่วย 

 1.7.4  นางสาวเพียงรัมพร  แก้วพิมพ์   ต าแหน่ง  ครูพี่เลีย้ง             ผู้ช่วย 

 1.6.5  นางสาวชนากานต์ ต่อพันธุ ์ ต าแหน่ง  ครูพี่เลีย้ง             ผู้ช่วย 

 1.6.6  นายจ ารัส   ประทังวา  ต าแหน่ง  ครูพี่เลีย้ง             ผู้ช่วย  
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มีหน้าที ่
1.  วางแผนงาน  โครงการ  งานจัดการเรียนร่วม 

2.  คัดกรองนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง เพื่อเป็นขอมูลในการจดัการเรียนร่วม 

3.  จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อให้บริการการจดัการเรียนร่วมให้เหมาะสมและเพียงพอ 

4.  จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนเรียนร่วมและเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
5.  งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

1.7  งานบริการผลิตสื่อโรเนียว  ประกอบด้วย 

  1.7.1  นางสาวค าไพ  จะโนรตัน ์ ต าแหน่ง  คร ู    หัวหน้า 

  1.7.2  นายจักกฤษณ์  นามภักด ี ต าแหน่ง  คร ู    ผู้ช่วย 

  1.7.3  นายวีรศักดิ์  จันเสนา                ต าแหน่ง  ครู    ผู้ช่วย 

  1.7.4  นายธนูศิลป์  แสนมาโนช          ต าแหน่ง  ครู      ผู้ช่วย 
1.7.5  นายศุภลักษณ์  วงชาร ี              ต าแหน่ง ช่างครุภัณฑ์ช้ัน 3              ผู้ช่วย 
1.7.6  นายไพรตัร์  พาคาม                 ผู้ปฏิบตัิงานแทนนักการ   ผู้ช่วย 

1.7.7  นายสุเทพ  ยะโส  ผู้ปฏิบัติงานแทนนักการ   ผู้ช่วย 

มีหน้าที ่
1.  วางแผนงาน  การผลิตโรเนยีว  และการให้บริการครูอย่างเพียงพอ 

2.  จัดหาเครื่องโรเนยีว 

3.  ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องโรเนียว  ให้พร้อมใช้งาน 

4.  อ านวยความสะดวกในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ ์
5.  งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 

1.8  งานนิเทศการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา  ประกอบด้วย 

 1.8.1  นางช่อผกา  มะทิตะโน  ผช.ผอ.กลุม่งานบริหารวิชาการ หัวหน้างาน 

               1.8.2  นางอารีรัตน์  นนทะชัย  ต าแหน่ง  คร ู   ผู้ช่วย 

1.8.3  นางสาวสริินทรา  มาศวรรณา ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย              ผู้ช่วย                

มีหน้าที่      
1. จัดระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 

2. จัดท าเอกสารนเิทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลายและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
3. ประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา 

4. ติดตาม ตรวจสอบ ประสานงานกับเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการ PLCวิชาการและการ
เรียนการสอนภายในสถานศึกษา 

5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  PLC จัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอื่น หรือเครือข่ายการ
นิเทศการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา 
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6. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

1.9  งานศูนยภ์าษาไทย  สพม.26 

 1.9.1  นางสาวจันทร์เพญ็  ทองดวง ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการ      หัวหน้า 
1.9.2  นางสุทิน  สุทธิเจรญิ  ต าแหน่ง  คร ู       เลขานุการศูนย ์

 1.9.3  นางช่อผกา  มะทิตะโน  ต าแหน่ง  คร ู       ผู้ช่วย 
 1.9.4  นางสาวสุพัตรา  ปิดจะยัง ต าแหน่ง  คร ู       ผู้ช่วย 

1.9.5  นายปฏิภาณ  ปะติเก  ต าแหน่ง  คร ู       ผู้ช่วย 

1.9.6  นายจักรพงษ์  แทบทาม  ต าแหน่ง  คร ู       ผู้ช่วย 

1.9.7  นางนิรพร  จันทรเสนา  ต าแหน่ง  คร ู       ผู้ช่วย 

1.9.8  นายวิศิษฏ์  เทียมม่วง  ต าแหน่ง คร ู       ผู้ช่วย 

1.9.9  นางศิริภร  วาลมูลตร ี  ต าแหน่ง  คร ู       ผู้ช่วย 

1.9.10 นางสาววรงค์พร สุทธิยา ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย                  ผู้ช่วย 

1.9.11 นางสาวสิรินทรา  มาศวรรณา ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย                  ผู้ช่วย 

1.9.12 นางสาวจรรยา มาตย์งามเมอืง ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย                  ผู้ช่วย 

1.9.13นางสาวปริฉัตร  เที่ยงด ี  ต าแหน่ง  คร ู       ผู้ช่วย 
มีหน้าที ่

1.  ประสานงานกับผู้ที่เกีย่วข้องในฐานะตัวแทนศูนย์ภาษาไทย  ของ  สพม. 26 

2.  ก ากับติดตามการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด 
3. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีไดร้ับมอบหมาย 

1.10  โครงการห้องเรียนทวิศึกษาเพ่ือการมีงานท า 

 1.10.1 นางธรรมภรณ์  ปักกาเร ต าแหน่ง  คร ู       หัวหน้า 

 1.10.2  นายบุญญวัฒน์ ค าแหงพล        ต าแหน่งครู                                    รองหัวหน้า 
 1.10.3  นายยศกร  ชัยอินทร ์  ต าแหน่ง  คร ู       รองหัวหน้า 

1.10.4  นายวิศรุต  สุวรรณแสน         ต าแหน่งครู                                    ผู้ช่วย 

1.10.5  นางสาวเกศรินทร์ ประทุมเทา ต าแหน่ง  พนักงานราชการ                ผู้ช่วย 

 1.10.6  นางสาววรรณวิภา บัวละคร       ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง     ผู้ช่วย 

1.10.7 นายสุจินต์  ทิพย์วงศา  ต าแหน่ง  พนักงานราชการ                  เลขานุการ 

 1.10.8  นางสาวปาริฉัตร  พาคาม         ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง      เหรัญญิก 

มีหน้าที ่
 1.  จัดท าหลักสตูรคู่ขนานระหว่างทวิศึกษา กับ หลักสูตรสถานศึกษา 

 2.  ก ากับติดตาม นักเรียนห้องเรยีนทวิศึกษา 

3.  ติดตามผลการเรยีน 
4.  งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.11  งานพัฒนาโครงการโรงเรียนในฝันสูม่าตรฐานสากล  ประกอบด้วย 

  1.11.1  นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทองดวง   ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการ         หัวหน้า 
1.11.2  นางช่อผกา  มะทิตะโน     ต าแหน่ง  ครูหัวหน้าโครงการโรงเรียนในฝัน          ผู้ช่วย 
1.11.3  นายประจักษ์  อะนันทา   ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์         ผู้ช่วย 

  1.11.4  นางสฐาปณีย์  โสภณอดิศยั   ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์           ผู้ช่วย 
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  1.11.5 นายยศกร  ชัยอินทร ์     ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ             ผู้ช่วย 

  1.11.6  นางนุชรินทร์  ปีนะกาตาโพธ์ิ ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ     ผู้ช่วย 
  1.11.7 นางสุทิน   สุทธิเจริญ     ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย        ผู้ช่วย 

  1.11.8  นางอรุณี  มะทิตะโน     ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา        ผู้ช่วย 

  1.11.9 นายนรินทร์  เกษสว่าง     ต าแหน่ง ครูหัวหน้ากลุ่มสาระสุขและพละฯ            ผู้ช่วย  
  1.11.10  นางสาวเพียงแข ภาณุพงศ์วรรธกา ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระศลิปศึกษา      ผู้ช่วย 

                     1.11.11 นางสาวสุภาภรณ์  ภิบาลจอมมี  ต าแหน่ง หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                ผู้ช่วย 

                     1.11.12 นางอารีรัตน ์ นนทะชัย      ต าแหน่ง เลขานุการโครงการโรงเรียนในฝัน                ผู้ช่วย 

มีหน้าที ่
1.  พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงเรียนในฝัน ทางเว็บไซด์ และอื่นๆ ท่ีหน่วยงานจดัให้

รายงาน  

2.  ส่งเสริมสนับสนุนใหค้รูจดักิจกรรมการเรยีนการสอนตามแนวทางของโครงการโรงเรียนในฝัน 

3.  จัดตั้งคณะกรรมการจัดกจิกรรมตามโครงการโรงเรียนในฝัน 

4.  จัดท าแผนหรือโครงการที่เกีย่วข้องการโครงการโรงเรยีนในฝัน 

5.  น าเสนอผลการพัฒนา  โครงการโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล 
6.  สรุปผลโครงการเมื่อสิ้นปีการศกึษา กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

7.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.12  โครงการสืบสานศาสตร์พระราชาเสริมสร้างยุวเกษตรกรสู่การพัฒนาอย่างยังยืน  ประกอบด้วย 

  1.12.1  นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทองดวง ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการ            หัวหน้า 

  1.12.2  นางช่อผกา  มะทิตะโน  ต าแหน่ง  ครูหัวหน้าโครงการ            ผู้ช่วย 

  1.12.3  นางจาฬุพรรณ  เค้าค า  ต าแหน่ง  ครูหัวหน้าฐาน  ม.1            ผู้ช่วย 
1.12.4  นางสุรางค์  ประทุมเมศ ต าแหน่ง  ครูหัวหน้าฐาน  ม. 2 ผู้ช่วย 

1.12.5  นางศุภลักษณ์  ทิพย์วงศา ต าแหน่ง  ครูหัวหน้าฐาน  ม.3  ผู้ช่วย 

1.12.6  นางดวงเพ็ญ  อินธิแสน  ต าแหน่ง  ครูหัวหน้าฐาน  ม.4   ผู้ช่วย 

1.12.7  นายสัญญา  อาจจอหอ  ต าแหน่ง  ครูหัวหน้าฐาน  ม.5  ผู้ช่วย 
1.12.8  นางศิศิธร  พาบ ุ             ต าแหน่ง  ครูหัวหน้าฐาน  ม.6   ผู้ช่วย 
1.12.9  นายบัวเรียน  วาปสีา  ต าแหน่ง  ครูผู้ทรงคณุค่า  ผู้ช่วย 

  1.12.10 นางสาวสิรินทรา  มาศวรรณา ต าแหน่ง  ครูเลขานุการโครงการ ผู้ช่วย 

มีหน้าที ่
1.  ประสาน ส่งเสรมิ สนับสนุน การจัดท าโครงการยุวเกษตรกรยุคใหม่ ร่วมการสอนการเรียนเกี่ยวข้อง 
2.  พัฒนาศูนย์ยุวเกษตรกรยุคใหม่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพในการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน 

3.  เร่งรัดในการน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การด ารงชีวิตของนักเรียนเพื่อสร้างวิถีพอเพียงในสถานศึกษา 

4.  พัฒนาหลักการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ยุวเกษตรกรยุคใหม่ 
1.13  โครงการสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ  น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  ประกอบด้วย 

1.13.1  นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทองดวง   ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการ                  หัวหน้า 

  1.13.2  นางช่อผกา  มะทิตะโน          ต าแหน่ง  ครู หัวหน้าโครงการ                   ผู้ช่วย 

  1.13.3  นางสุรางค์  ประทุมเมศ       ต าแหน่ง  ครู รองหัวหน้าโครงการ        ผู้ช่วย 

  1.13.4  นางจารุวรรณ  โฉมเฉลา      ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระคณติศาสตร์            ผู้ช่วย 

  1.13.5  นางสฐาปณีย์  โสภณอดิศยั   ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์           ผู้ช่วย 
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  1.13.6 นายยศกร  ชัยอินทร ์         ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ        ผู้ช่วย 

  1.13.7  นางนุชรินทร์  ปีนะกาตาโพธ์ิ   ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ    ผู้ช่วย 
  1.13.8 นางสุทิน   สุทธิเจริญ      ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย        ผู้ช่วย 

  1.13.9  นางอรุณี  มะทิตะโน      ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มสาระสงัคมศึกษา         ผู้ช่วย 

  1.13.10 นายนรินทร์  เกษสว่าง      ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระสุขและพละฯ              ผู้ช่วย  
  1.13.11  นางสาวเพียงแข ภาณุพงศ์วรรธกา ต าแหน่งหัวหนา้กลุ่มสาระศิลปฯ          ผู้ช่วย 

  1.13.12  นางแพรทอง  ผาสุขเลิศ     ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีโครงการ          ผู้ช่วย 

  1.13.13  นายบัวเรียน  วาปีสา         ต าแหน่ง  ครู  เจ้าหน้าที่โครงการ                   ผู้ช่วย 

  1.13.14  นางจรุพรรณ  สิงห์แก้ว      ต าแหน่ง  เจ้าหน้าท่ีโครงการ                        ผู้ช่วย 

                              1.13.15 นางสาวสุภาภรณ์  ภิบาลจอมมี  ต าแหนง่ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน        ผู้ช่วย 

1.13.16  นางสาวศิรินทรา มาศวรรณา  ต าแหน่ง  เลขานุการโครงการ                    ผู้ช่วย 
 

มีหน้าที ่
1. ติดตามการแผนการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. จัดท าแผน หรือโครงการ  ร่วมกับงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

3. จัดกิจกรรม  ที่ส าคญัตามนโยบายของโครงการสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ 

4. ประสานงาน กับครูผูส้อนให้สอดแทรกหลักการพัฒนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสอน 

5. รับการนิเทศติดตาม  และสรุปผลโครงการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

2. กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา 

   ผู้ก ากับดูแลและเป็นที่ปรึกษากลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา 
 1. นางปราณี  รัตนธรรม  ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 2.  นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทองดวง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

               3.  นายประจักษ์ อะนันทา   ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานโครงการพิเศษ 

2.1  ส านักงานกลุ่มงานจัดการการศึกษา  ประกอบด้วย 
    2.1.1.  นายประจักษ์   อะนันทา   ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานโครงการพิเศษ  หัวหน้า 

     2.1.2  นางสาวอนุธิดา  แพงค าไหล   ครูอัตราจ้าง              เลขานุการ 

มีหน้าที่   
1.  จัดระบบเอกสารงานธุรการ  รับส่งหนังสือราชการของผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

2.  ดูแลและจัดส านักงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยตามนโยบาย 5 ส 

3.    ควบคุมดูแล  และก ากับติดตาม  โต้ตอบ เอกสาร ของผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริม
การศึกษา ให้เกิดประสิทธิ์ภาพต่อสถานศึกษาให้ด าเนินไปอย่างมีระบบ 

4.   ควบคุมดูแลและอ านวยความสะดวกครู  นักเรียน  ผู้ปกครองและบุคคลภายนอกตามภาระงานด้าน
วิชาการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

2.2 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์ – คณิต ประกอบด้วย 

2.2.1  นางรัชนี เปาะศิร ิ  ต าแหน่ง  ครู หัวหน้าโครงการ   

              2.2.2  นายยงยุทธ  วงผักเบี้ย     รองหัวหน้าระดับ 
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           2.2.3  นายจักราวุธ  สาตารม                    เลขานุการหัวหน้าระดับช้ัน 

มีหน้าที ่
1. งานวางแผนและบริหารงานการเรียนการสอน 

2. วางแผน  งาน โครงการ  กิจกรรม โครงการห้องเรียนพเิศษ 

3. จัดสอนเสรมิเพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร ์

4.  จัดหาสื่อและวสัดุอุปกรณ์ให้เพยีงพอและเหมาะสมเพื่อส่งเสรมิความเป็นเลิศทางวิชาการ 

5.  งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.3  โครงการห้องเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  สสวท.  (SMT) 
2.3.1  นายประจักษ์ อะนันทา หัวหน้าระดับ 

            2.3.1  นางแพรทอง  ผาสุขเลศิ รองหัวหน้าระดับ 

            2.3.3  นางศิริภร  วาลมูลตร ี  เลขานุการหัวหน้าระดับช้ัน 

 
 
 

มีหน้าที ่
1. งานวางแผนและบริหารงานการเรียนการสอน 

2. วางแผน  งาน โครงการ  กิจกรรม โครงการห้องเรียนพเิศษ 

3. จัดสอนเสรมิเพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 
4.  จัดหาสื่อและวสัดุอุปกรณ์ให้เพยีงพอและเหมาะสมเพื่อส่งเสรมิความเป็นเลิศทางวิชาการ 

5.  งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.4  โครงการพัฒนาศักยภาพครูเพ่ือการเรียนรู้แบบบูรณาการ “สะเต็มศึกษา (STEM Education): ต้นกล้า Smart Trainer Team”  
ประกอบด้วย 

2.4.1  นางสาวไผ่ล้อม บุษมงคล  หัวหน้าระดับ 

2.4.2  นายวีรศักดิ์  จันเสนา              รองหัวหน้าระดับ 

2.4.3  นางสาวชาริยา  แสนขอมด า             เลขานุการหัวหน้าระดับช้ัน 

2.4.4  นางรัชนี เปาะศิริ   หัวหน้าระดับ 

                        2.4.5  นายยงยุทธ  วงผักเบี้ย      รองหัวหน้าระดับ 

2.4..6  นายจักราวุธ  สาตารม                     เลขานุการหัวหน้าระดบัช้ัน 
  

2.5  งานศูนย์อาเซียนศึกษา  ประกอบด้วย 

  2.5.1  นางสุทิน  สุทธิเจริญ ต าแหน่ง  ครูหัวหน้าศูนย์อาเซียน              หัวหน้างาน 

2.5.2  นายเสถยีร  ทามแก้ว ต าแหน่ง  ครูผู้ทรงคณุค่ารองหัวหน้าศูนย ์   ผู้ช่วย 

2.5.3  นางสาวรงค์พร  สุทธิยา ต าแหน่ง  ครูรองหัวหน้าศูนย ์               ผู้ช่วย 
2.5.4  นางสาวปกาวรรณ  แก้วโพธิ ์ต าแหน่ง  ครู เลขานุการศูนย ์      เลขาศูนย ์

2.5.5  ว่าท่ีร้อยตรี วิระศักดิ์  ชัยผง  ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้างเจา้หน้าท่ีศูนย์   ผู้ช่วย 

2.5.6 นางสาวเพียงรัมพร  แก้วพิมพ์ ต าแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเจ้าหน้าที่ศนูย์   ผู้ช่วย 

มีหน้าที ่
1. วางแผน  งานโครงการเพื่อพัฒนาศูนย์อาเซียนปรับปรุงตกแต่งศนูย์อาเซียนให้เป็นแหล่งเรยีนรู้ที่เหมาะสม  
2.  จัดหาและบริการสื่อการเรียนรูล้ะข้อมลูแก่ครูนักเรียน ในโรงเรียนและโรงเรียนอื่นๆ รวมทั้งประชาชนในพ้ืนท่ี  

เกี่ยวกับอาเซียนศึกษา 
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3.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครอบคลุมเรื่อง ประชาคมการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม การจัดการด้านภัยพิบัต ิ

4.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของศูนยอ์าเซียนศึกษา เผยแพร่แก่ครู นักเรียน ทั้งในโรงเรียนและขยายไปยงัโรงเรียน
อื่นๆ รวมทั้งประชาชนในพ้ืนท่ี 

5.  งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.6  งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา ประกอบด้วย 

  2.6.1  นายประจักษ์  อะนันทา  ต าแหน่ง  คร ู   หัวหน้า 
2.6.2  นางรัตนา  สุทธิธรรม  ต าแหน่ง  คร ู   ผู้ช่วย 

  2.6.3  นางสาวไผ่ล้อม บุษมงคล ต าแหน่ง  คร ู   ผู้ช่วย 

  2.6.4  นางสาวอนุธิดา  แพงค าไหล ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
มีหน้าที ่

1. จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับงานพัฒนาระบบการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 

2. จัดระบบโครงสร้างองค์กรให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

3. ก าหนดเกณฑ์การประเมิน เป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา และตัวช้ีวัดของ
กระทรวง เป้าหมายความส าเร็จของเขตพื้นท่ีการศึกษา หลักเกณฑแ์ละวิธีการประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

4. วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคณุภาพการศึกษา ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
ความส าเร็จของสถานศึกษา ออกแบบตัวช้ีวัดความส าเรจ็ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

5. ด าเนินการพัฒนางานตามแผนติดตาม ตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายในเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

6. ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืน ในการปรบัปรุงและพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพ
ภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

7. ประสานงานกับเขตพื้นท่ีการศกึษา เพื่อการประเมินคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

8. ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมนิคุณภาพการศึกษาในการประเมนิ
สถานศึกษาเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

9. ติดตาม รวบรวมข้อมลู สรุปผลและประเมินผลการปฏบิัติงาน รายงานผลงานประจ าปี 
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 2.7  ศูนย์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

  2.7.1  นายประจักษ์  อะนันทา   ต าแหน่ง  ครูหัวหน้าศูนยฯ์          หัวหน้าศูนย์ 
  2.7.2  นางอรุณี  มะทิตะโน   ต าแหน่ง  คร ู                รองหัวหน้าศูนย์ 
  2.7.3  นายจักฤษณ์  นามภักด ี   ต าแหน่ง  คร ู            เลขานุการศูนย์ฯ      
  2.7.4  นางแพรทอง ผาสุขเลิศ   ต าแหน่ง  ครูเจ้าหนา้ที่ศูนย์ฯ                 ผู้ช่วย 

  2.7.5  นายบัวเรียน   วาปสีา       ต าแหน่ง  ครูผู้ทรงคุณค่าเจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯ  ผู้ช่วย 

                              2.7.6  นายเสถยีร  ทามแก้ว                   ต าแหน่ง  ครูผู้ทรงคุณคา่เจ้าหนา้ที่ศูนย์ฯ  ผู้ช่วย 
  2.7.7  ดร.สุขประชัย  ค ายานุกูล              ต าแหน่ง  ครูผู้ทรงคุณคา่เจ้าหน้าที่ศูนยฯ์   ผู้ช่วย 

                              2.7.8  นายจักรพงษ์  แทบทาม             ต าแหน่ง  ครูเจ้าหนา้ที่ศูนย ์ฯ       ผู้ช่วย 

  2.7.9  นายยงยุทธ  วงผักเบี้ย        ต าแหน่ง  ครูเจ้าหนา้ที่ศูนย์ฯ       ผู้ช่วย 

  มีหน้าที ่
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1. ปรับปรุงศูนย์ประวัตศิาสตร์ท้องถิ่นให้มีศักยภาพเพียงพอในการเรยีนรู้ของนักเรียนท้ังโครงการ  

2. จัดท าทะเบียน  ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ และเผยแพร่สูส่าธารณะชน 

3.  จัดเก็บ  วัสดุอุปกรณ์ในห้องภูมปิัญญาท้องถิ่นให้เหมาะสม 

4.  ส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นอ าเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้สาธารณชนได้
ศึกษา 

5.  จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่  สนับสนุนพฤติกรรมทางด้านจริยธรรมและคณุธรรม 

6.  งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

2.8  งานทะเบียน  ประกอบด้วย 
2.8.1  นายประจักษ์  อะนันทา         ต าแหน่ง  ครู            หัวหน้างาน 
2.8.2 นางนิภาพร  เทียบพิมพ์         ต าแหน่ง  ครู            นายทะเบียน 
2.8.3  นายธวัชชัย  บัวหอม         ต าแหน่ง  ครู                    ผูช้่วยนายทะเบียนม.ต้น 
2.8.4  นางสาวจันทร์จิรา  สารโท)         ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง           ผูช้่วยนายทะเบียนม.ต้น 
2.8.5  นายภวนันท์ชัย สวัสดิส์ละ          ต าแหน่ง  ครูผู้ชว่ย       ผู้ช่วยนายทะเบียนม.ปลาย 
2.8.6  นางสาวกวิสรา  วงษ์แก้ว            ต าแหน่ง  ครูผู้ชว่ย                   ผูช้่วยนายทะเบียนม.ปลาย 
2.8.7  นางสาวณัฏจิรา  ปิดตาทะโน       ต าแหน่ง  ครูผู้ชว่ย                     ผู้ช่วยนายทะเบียนม.ปลาย 

มีหน้าที่ 
1.  เป็นนายทะเบียนของโรงเรียน  และผู้ช่วยนายทะเบียน  ม.ต้น / ม.ปลาย 
2.  จัดท าแผนปฏิบัติการเรียนและโครงการต่างๆ ของงานทะเบียน ปฏิทินปฏิบัติการ และประเมินผล 

การด าเนินงาน  งานทะเบียน 

3.  ท าทะเบียนนักเรียน ทะเบยีนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) กรอกและตรวจทานผลการเรียนให ้

ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 

4.  จัดท าแบบพิมพ์ตา่งๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน 

5.  ให้เลขประจ าตัวนักเรียน และจดัท ารายช่ือนักเรยีนทุกช้ันเรียน จดัท าสถิติจ านวนนักเรียน 

6. รับค าร้องการขอเปลี่ยนช่ือ ช่ือสกุล การแก้ไขประวัติอื่นๆ ของนักเรียน และด าเนินการ เกี่ยวกับ 

การแก้ไขหลักฐานในทะเบียนนักเรียน 

7.  ประสานกับครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียน ในกรณีที่ตรวจพบว่านักเรียนมีปญัหา  เรื่อง 

ผลการเรยีน การจบหลักสตูร และการลงทะเบยีนวิชาเรียน 

8.  รับค าร้องและด าเนินการเกีย่วกับการขอพักการเรยีน การย้าย และการลาออกของนักเรียน 

9.  รับค าร้องการขอเปลีย่นช่ือ ช่ือสกุล การแกไ้ขประวัติอื่นๆ ของนักเรียน 

10.  ออกใบรับรองผลการเรียน ใบรับรองเวลาเรียน ใบรับรองอื่นๆ ตามที่นักเรียนหรือผู้ปกครอง 

ต้องการ 

11.  ตรวจสอบคณุวุฒิของนักเรียนตามที่หน่วยงานต่างๆ ส่งมา 

12.  จัดท า ปพ.1 สาหรับนักเรียนทีจ่บช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

13.  ออกหลักฐานแสดงผลการเรยีน และประกาศนียบตัรแก่นักเรียนท่ีจบหลักสตูร 

14.  จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะประสบการณ์ และผลการเรยีนจากสถานศึกษาอื่น สถาน 

ประกอบการ และอื่นๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
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15.  ส ารวจนักเรียนทีไ่ม่มาลงทะเบียนเรียนในแตล่ะภาคเรียน และขาดการตดิต่อกับทางโรงเรียน เพือ่ด าเนินการจ าหน่าย
ในสมุดทะเบียนประวัต ิ

16.  ให้บริการข้อมูลในด้านการเรยีนแก่ครู นักเรยีน และผู้ปกครอง 

17.  จัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ของงานทะเบียนให้เป็นระบบสะดวกในการตรวจสอบ และใช้งาน 

18.  จัดท าทะเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1, 2, 3, 4, 7) สาหรับผู้ที่ขอรับเอกสารเป็นฉบับท่ี 2 หรอืฉบับต่อๆไป ท้ังที่
เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Transcript) 

19.  ส ารวจนักเรียนทีม่ีปัญหาการเรียน 0, ร, มส 

20.  ด าเนินการหาวิธีแก้ไข ในกรณีที่นักเรียนมีปัญหาตกค้าง โดยเฉพาะนักเรียนระดบัช้ัน 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 6 

21. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 

2.9  งานวัดผล  ประกอบด้วย 

  2.9.1  นางสาวค าไพ  จะโนรตัน ์ ต าแหน่ง  คร ู   หัวหน้างาน 

  2.9.2  นางสาววิสุณีย์  ทศราช  ต าแหน่ง  คร ู   ผู้ช่วย 

  2.9.3  นางสาวชาริยา  แสนขอมด า ต าแหน่ง  คร ู   ผู้ช่วย 

 2.9.4  นางสุนิสา  สวสัดิ์ทอง  ต าแหน่ง  คร ู   ผู้ช่วย 

 2.9.5  นายวีรศักดิ์  จันเสนา  ต าแหน่ง  คร ู   ผู้ช่วย 

 2.9.6  นางสาวชนากานต์  ต่อพันธุ์           ต าแหน่ง  ครูพี่เลี้ยง  ผู้ช่วย 

มีหน้าที่   
1. จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับงานวัดผลและประเมินผล 

2. จัดเตรยีมเอกสารและบริการเอกสาร ท่ีเกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลนักเรียน 

3. จัดท าเอกสารแนวปฏิบัตเิกี่ยวกบัการวัดผล ประเมินผลการเรียนให้นักเรียน และครูทราบ 

4. จัดท าปฏิทินการปฏบิัติงานเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา 

5. ประสานงานการสอบกลางภาค ปลายภาค เพื่อจัดตารางสอบและประเมินผลของสถานศึกษา 

6. บริการด้านการบันทึกคะแนนสอบให้กับครูและตรวจสอบความถกูต้อง 

7. ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบรอ้ยของสมุด ปพ. 5 เพื่อเสนอผู้บรหิารอนุมัตผิลการเรียน 

8. ติดตามผลและประสานงานการสอบแก้ตัว “0”,“ร”,“มส”,“มผ” พร้อมรายงานใหผู้้บริหารทราบ 

9. ด าเนินการส่งผลการสอบกลางภาคและปลายภาคใหผู้้ปกครองทราบ 

10. ด าเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณท์ี่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการสอบให้พร้อม 

11. เก็บรักษา จ าหน่าย ปพ. 5 และข้อสอบ ให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผล 

12. ส่งเสริมให้ครูมีการวิเคราะห์ขอ้สอบ ด้านความรู้และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้น าไปสอบกับนักเรียน 
13. จัดท าคลังข้อสอบใหไ้ด้มาตรฐานโดยประสานงานกับกลุ่มสาระฯ 

14. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏบิัติงาน รายงานผลงานประจ าปี 
15. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 

 

2.10  งานวิจัยสถาบันและงานวจิยัในชั้นเรียน  ประกอบด้วย 

2.10.1  นางรัชนี  เปาะศิร ิ  ต าแหน่ง  ครูโครงการวิจัย            หัวหน้า 

2.10.2  นางรัตนา  สุทธิธรรม   ต าแหน่ง  ครูหัวหน้าวิจัยสถาบัน        ผู้ช่วย 
2.10.3  นางสาวไผล่้อม  บุษมงคล ต าแหน่ง  ครูเจ้าหนา้ที่วิจัยสถาบนั      ผู้ช่วย 

2.10.4  นางสาวแสงเดือน  โยมไธสง       ต าแหน่ง  ครูเจ้าหนา้ที่วิจัยในช้ันเรียน  ผู้ช่วย 
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2.10.5  นางสาวรัศมี เทียมแสง  ต าแหน่ง  ครูเจ้าหนา้ที่วิจัยในช้ันเรียน  ผู้ช่วย 

2.10.6  นางแพรทอง  ผาสุขเลิศ     ต าแหน่ง  ครูเจ้าหนา้ที่วิจัยในช้ันเรียน  ผู้ช่วย 

2.10.7  นายยงยุทธ  วงผักเบี้ย  ต าแหน่ง  ครูเจ้าหนา้ที่วิจัยในช้ันเรียน  ผู้ช่วย 

2.10.8  นายจักฤษณ์  นามภักด ี  ต าแหน่ง  ครูเจ้าหนา้ที่วิจัยในช้ันเรียน  ผู้ช่วย 

2.10.9  นายจักราวุธ  สาตารม  ต าแหน่ง  ครูเจ้าหนา้ที่วิจัยในช้ันเรียน  ผู้ช่วย 

 
มีหน้าที ่

1. ส่งเสรมิให้ครูมคีวามรู้ในการวิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูข้องผู้เรียน 

2. จัดให้ครูน าความรู้ไปด าเนินการวิเคราะห์วิจัย 

3. น าผลการวเิคราะห์ วิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

4. นิเทศติดตามและมีการประเมินผลการด าเนินงานจดัท าวิจัยในช้ันเรียนพร้อมน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู ้

5. การเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 

6.  จัดท ารายงานผลการวิจัยสถาบนัหรือรายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา IMIS  ระบบปัจจัยพื้นฐาน
ทุกโปรแกรมทีต่้องด าเนินการ 

7. งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

2.11  งานระบบสารสนเทศ  /  KRS  DMC ประกอบด้วย 
 2.11.1  นายธนูศิลป์  แสนมาโนช ต าแหน่ง  ครูหัวหน้าระบบ    หัวหน้างาน  
 2.11.2  นายจักฤษณ์  นามภักดี    ต าแหน่ง  ครูเจ้าหนา้ที่ระบบ     ผู้ช่วย 

 2.11.3 นางสาวจริยา  มีโชค ต าแหน่ง  ครูเจ้าหนา้ที่ระบบ          ผู้ช่วย 
 2.11.4  นางสาวจรรยา  มาตย์งามเมือง  ต าแหน่ง  ครูรายงานปัญหาและโปรแกรมทุกระบบ       ผู้ช่วย 
มีหน้าที ่

1.  เข้าร่วมประชุมเชงิปฏบิัติการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
2.  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาก าหนดผูร้ับผดิชอบตัวช้ีวัด   
3.  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าค ารับรองการปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

4.  ประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดท าค ารบัรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
5.  รายงานข้อมลูผ่านระบบการรายงานผลการปฏิบตัิราชการ ฯ ระบบ ARS และระบบ KRS รอบ  6 เดือน ตามที่ สพฐ. 

ก าหนด 

6.  ก ากับ - ติดตามการรายงานผลการด าเนินงาน ฯ 

7.  ตรวจสอบผลการรับรอง / จัดสง่ข้อมูลเพิ่มเติม 

8.  สรุป – รายงานผลการด าเนินงาน 

2.12  งานระบบคัดกรอง  IMIS  ระบบปัจจัยพ้ืนฐานทกุโปรแกรมที่ต้องด าเนินการ 

        2.11.1  นายจักฤษณ์  นามภกัดี ต าแหน่ง  ครูหัวหน้าระบบ           หัวหน้างาน  
           2.11.2  นางสาวจริยา  มีโชค ต าแหน่ง  ครูเจ้าหนา้ที่ระบบ                   ผู้ช่วย  

           2.11.3  นายธนูศิลป์  แสนมาโนช ต าแหน่ง  ครูหัวหน้าระบบ           ผู้ช่วย 
           2.11.4  นางสาวจรรยา  มาตย์งามเมือง ต าแหน่ง  ครูรายงานปญัหาและโปรแกรมทุกระบบ           ผู้ช่วย 

 
มีหน้าที ่

1.  เข้าร่วมประชุมเชงิปฏบิัติการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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2.  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาก าหนดผูร้ับผดิชอบตัวช้ีวัด   
3.  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าค ารับรองการปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

4.  ประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดท าค ารบัรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
5.  รายงานข้อมลูผ่านระบบการรายงานผลการปฏิบตัิราชการ ฯ ระบบ ARS และระบบ KRS  รอบ  6 เดือน ตามที่ สพฐ. 

ก าหนด 

6.  ก ากับ - ติดตามการรายงานผลการด าเนินงาน ฯ 

7.  ตรวจสอบผลการรับรอง / จัดสง่ข้อมูลเพิ่มเติม 

               8.  สรุป – รายงานผลการด าเนินงาน 

2.12  ส ามะโนนกัเรียน  และสารสนเทศ ประกอบด้วย 

  2.12.1  นายธนูศิลป์  แสนมาโนช   ต าแหน่ง  พนักงานราชการ                       หัวหน้างาน  
 2.12.2  นางสาวจริยา  มโีชค          ต าแหน่ง  ครู      ผู้ช่วย 

 2.12.3  นายจักฤษณ์  นามภักด ี        ต าแหน่ง  ครู     ผู้ช่วย 

 2.12.4  นางสาวจรรยา  มาตย์งามเมือง    ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย                 ผู้ช่วย 
มีหน้าที่   

1.  จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับรับนักเรียนใหม่ปร าจ าปีการศึกษา 

2.  วิเคราะห์สภาพการรับนักเรียนของโรงเรียนและรายงานการรับนกัเรียน 

3.  เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ครู บคุลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้เกีย่วข้อง 

4.  รายงานการรับนักเรียนหรือจัดช้ันเรียนและประสานการจัดแผนการเรยีน 

5.  จัดท าระบบสารสนเทศของโรงเรียนบันทึกลงในโปรแกรม  EIS และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และลงในเว็บ
ไซด์ของโรงเรียน 

6.  ให้บริการข้อมลูแก่หน่วยงานอ่ืนท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 

7.  จัดท ารายงานระบบสารสนเทศทุกโปรแกรมเพื่อใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา 

8.  จัดท าข้อมลูสารสนเทศของโรงเรียนทุกสิ้นภาคเรยีน 

9.  พัฒนาระบบงานสารสนเทศใหท้ันต่อเหตุการณ ์

10. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี 
11. ประสานงานกับชุมชนและท้องถิ่นในการส ารวจข้อมลู  จ านวนนกัเรียนที่จะเข้ารับการบริการทางการศึกษา

ในเขตบริการของสถานศึกษา 

12.  จัดท าส ามะโนผู้เรียนท่ีจะเข้ารบับริการทางการศึกษาของสถานศกึษา 

13.  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศจากส ามะโนผู้เรียน  เพื่อให้สามารถน าข้อมูลมาใชไ้ดเอย่างมปีระสิทธิภาพ 
14.  เสนอข้อมลูสารสนเทศการส ามะโนผู้เรยีนให้เขตพื้นที่การศึกษารับทราบ 

15.  ก าหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา  โดยประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา 

16.  ด าเนินการรับนักเรียนตามแผนท่ีก าหนด 

17.  ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ชุมชน  ในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่มปีัญหาในการเข้า
เรียน 

18.  ประเมินผลและรายงานผลการรับเด็กนักเรยีนให้เขตพื้นที่การศกึษารับทราบ 

19.  งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.13 งานบริการห้องประชุมรวมผึ้ง ชั้นล่าง อาคาร 5  ประกอบดว้ย 

  2.13.1  นายประจักษ์  อะนันทา  ต าแหน่ง  คร ู    หัวหน้า 
  2.13.2  นายเจรญิ  ปินะถา      ต าแหน่ง  ครู    ผู้ช่วย 
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2.13.3  นายจักฤษณ์  นามภักดี   ต าแหน่ง  คร ู    ผู้ช่วย 
2.13.4  นางสาวอนุธิดา  แพงค าไหล  ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง                    ผู้ช่วย 

 
 

มีหน้าที ่
  1. จัดท าทะเบียนการให้บริการสถานท่ีห้องประชุมรวมผึ้ง เพื่อให้บรกิารเพียงพอกับบุคลากรในโรงเรียน 

  2.  ก ากับ ติดตาม การใช้แหล่งเรียนรู้ห้องประชุมรวมผึ้ง ช้ันล่าง อาคาร 5 ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
3.  ปรับปรุงห้องประชุมรวมผึ้ง ให้มีสภาพเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ ตลอดทั้งวางแผนระดมทรัพยากรเพื่อให้
เป็นแหล่งเรียนรูภ้ายในสถานศึกษา  เสนอผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งผู้รับโครงการ 
4.  งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.14 งานศูนย์ประสานงานครูต่างชาติ  ประกอบด้วย 

  2.14.1  นางนุชรินทร์  ปินะกาตาโพธ์ิ  ต าแหน่ง  ครูเลขานุการศูนย ์          หัวหน้า 

  2.14.2  นางนิจพร  จันทรด ี  ต าแหน่ง  ครูผู้ประสานงานครูต่างชาติภาษาครูจีน   ผู้ช่วย 

  2.14.3  นายธวัชชัย  บัวหอม      ผู้ช่วยต าแหน่ง  ครูผูป้ระสานงานครูต่างชาติภาษาครูจีน  ผู้ช่วย 
  2.14.4  นายสัญญา อาจจอหอ     ผู้ช่วยต าแหน่ง  ครูผู้ประสานงานครูต่างชาติภาษาภาษาอังกฤษ ผู้ช่วย 
มีหน้าที ่
  1.  วางแผนงาน  โครงการ ดา้นภาษาอังกฤษและภาษาจีน ร่วมกับครูต่างชาติ เสนอแนวทางการพัฒนาร่วมกับ
ฝ่ายบรหิาร และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  2.  ดูแลและอ านวยความสะดวกในการจัดท าแผนการเรียนรู้  ปพ.5  ตลอดทั้งการเก็บคะแนน รายวิชาตลอด
แผนการเรียน 
  3.  อ านวยความสะดวกในการปฏบิัติงาน ในสถานศึกษา 

  4.  เป็นผู้ให้ค าปรึกษาเกีย่วกับ  วัฒนธรรม  ประเพณี ของไทย   

  5.  เป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่าง  ชาวต่าง กับบุคลากรในสถานศึกษา 

  6.  งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.15  งานพัฒนาระบบ  ICT  ประกอบด้วย 

2.15.1  นายประจักษ์  อะนันทา  ต าแหน่ง  ครูหัวหน้าระบบ ICTและแหล่งเรียนรู ้         หัวหน้างาน 

    2.15.2  นายธวัชชัย  ฝ่ายพลแสน  ต าแหน่ง  ครูดูแลเว็บไซต์ และแหล่งเรียนรู้ ม.ต้น                 ผู้ช่วย 

2.15.3  นางปิยนาถ  ภิบาลจอมมี ต าแหน่ง  ครูจัดท า VTR และแหล่งเรียนรู้ ม.ต้น          ผู้ช่วย 

2.15.4  นางนิจภารัตน์ คอนหาว ต าแหน่งพนักงานราชการดูแลเวบ็ไซต์และแหล่งเรียนรู้ม.ปลาย ผู้ช่วย 

2.15.5  นางสาวเกศรินทร์  ประทุมเทา ต าแหน่งพนักงานราชการดูแลเว็บไซต์และแหล่งเรียนรู้     ผู้ช่วย 
มีหน้าที ่

1. จัดระบบงานศูนย์คอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมพัฒนาเว็บไซตส์ถานศึกษาให้มีคณุภาพ 
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 
3.   ท าการฝึกอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอรเ์น็ตให้กับครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลภายนอก 

4.  จัดท า VTR ในการน าเสนอผลงานของโรงเรียนทุกรายการเพื่อเผยแพร่ผลงานของโรงเรียนบนเว็บไซต์ 
5. จัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรมต่าง ๆ พร้อมกับให้ค าปรึกษาแนะนาวิธีการใช้งานคอมพิวเตอรแ์ละ

อินเทอร์เน็ต 

6.  ให้บริการค้นหาข้อมลูและทรัพยากรต่าง ๆ บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน 

7.  ดูแล บ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์และทุกแหล่งเรียนรู ้
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8.  ออกแบบท าเว็บไซต์ของโรงเรยีนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนอินเทอร์เน็ต 

9.  ติดตั้งโปรแกรมส าหรับใช้งานกบัระบบคอมพิวเตอร์ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงเรียนและห้องปฏิบัติการ 

10.  ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี 
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.  กลุม่งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประกอบด้วย 
ผู้ก ากับดูแลและเป็นที่ปรึกษากลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประกอบด้วย 

 1. นางปราณี  รัตนธรรม  ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทองดววง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

     3.  นางสาวสุภาภรณ์ ภิบาลจอมมี ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  3.1  ส านกังานกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประกอบด้วย 

    3.1.1  นางสาวสุภาภรณ์  ภิบาลจอมมี      ต าแหน่ง ผช.ผอ.กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    หัวหน้า 
         3.1.2  นางสาววรรณวิภา  บัวละคร         ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ ฯ      เลขานุการ 

  
 

มีหน้าที่   
1.  ปรับระบบการจัดการชุมนุม  ชมรม และกจิกรรมบังคับให้มีคณุภาพ 
2.  ด าเนินการจัดท าแผนกิจกรรมให้สะดวกในการติดตามการจัดกิจกรรม 

3.  จัดประชุมครูที่ปรึกษากิจกรรม 

4.  เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา  กิจกรรม  ชุมนุม  ชมรม  เพ่ือสะดวกในการนิเทศกิจกรรม   
5.  จัดท าแผน โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรม 

6.  ให้ค าแนะน าแก่ครูที่ปรึกษากิจกรรม และนักเรียนตามความเหมาะสม 

7.  ก ากับ ติดตาม และประสานงานการด าเนินการจัดกิจกรรมให้อยู่ในระเบียบข้อบังคับของ
สถานศึกษา 

8.  รวบรวมผลการประเมินการจดักิจกรรมนักเรียนเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

9. จัดคาบและเอกสาร  ปพ.5 นักเรียนให้การเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

10. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 3.2 งานกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประกอบด้วย 

    3.2.1  นายวิศิษฏ์  เทียมม่วง   ต าแหน่ง  คร ู   หัวหน้ากิจกรรม 
   3.2.2  นายนรินทร์  เกษสว่าง  ต าแหน่ง  คร ู   รองหัวหน้ากิจกรรม 

    3.2.3  นายเจริญ  ปินะถา   ต าแหน่ง  คร ู   ผู้ช่วย 

    3.2.4  นายปฏิภาณ ปะตเิก   ต าแหน่ง  คร ู   ผู้ช่วย 

 มีหน้าที ่
1. ก ากับดูแลงานลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาต ิ

2.  ก ากับดูแลครผูู้สอนกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  โดยให้ครผูู้สอนจัดกิจกรรมตามหลักสูตร  
/ วิชาพิเศษ / ก าหนดการสอน / แผนการสอน 

3.  จัดท ารายชื่อ  ทะเบียนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  
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4.  จัดกิจกรรมวันส าคัญ  เช่น  พิธีสวนสนาม, พิธีถวายราชสดุดี  และจัดกิจกรรมใหลู้กเสือสามญัรุ่นใหญ่ ไดร้่วม
บ าเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม   

5.  ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

 3.3  งานกจิกรรมเนตรนารี   
      3.3.2  นางสุทิน  สุทธิเจรญิ   ต าแหน่ง  คร ู   หัวหน้ากิจกรรม 

      3.3.2  นางสาวสายชล  สุวรรณโสภา  ต าแหน่ง  คร ู   ผู้ช่วย 

               3.3.3  นางสาวปกาวรรณ แก้วโพธิ์   ต าแหน่ง  คร ู   ผู้ช่วย 

 มีหน้าที ่
1. ก ากับดูแลงาน กิจกรรม เนตรนารี  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาต ิ

2.  ก ากับดูแลครผูู้สอนกิจกรรม เนตรนารี   โดยให้ครผูู้สอนจดักิจกรรมตามหลักสูตร / วิชาพิเศษ / ก าหนดการ
สอน / แผนการสอน 

2.  จัดท ารายชื่อ  ทะเบียนเนตรนารี  
3.  จัดกิจกรรมวันส าคัญ  เช่น  พิธีสวนสนาม, พิธีถวายราชสดุดี  และจัดกิจกรรมให้เนตรนารี                 ได้

ร่วมบ าเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม   
5.  ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

 
 
 
 

 3.4  งานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ประกอบด้วย 

     3.4.1  นายประจักษ์  อะนันทา   ต าแหน่ง  คร ู   หัวหน้ากิจกรรม 

    3.4.2  นางจาฬุพรรณ  เค้าค า   ต าแหน่ง  คร ู   ผู้ช่วย 

    3.4.3  นายจักราวุธ สาตารม   ต าแหน่ง  คร ู   ผู้ช่วย 
 

มีหน้าที ่
1. ก ากับดูแลงานลูกเสือสามัญวสิามัญ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
2.  ก ากับดูแลครผูู้สอนกิจกรรมลกูเสือสามัญวสิามญั  โดยให้ครูผูส้อนจัดกิจกรรมตามหลักสูตร / วิชาพิเศษ / 

ก าหนดการสอน / แผนการสอน 

2.  จัดท ารายชื่อ  ทะเบียนลูกเสือวิสามัญ  
3.  จัดกิจกรรมวันส าคญั  เช่น  พิธีสวนสนาม, พิธีถวายราชสดุดี  และจัดกจิกรรมให้ลูกเสือวิสามัญ ได้ร่วม

บ าเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม   
5.  ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

 3.5  งานกิจกรรมยุวกาชาด ประกอบด้วย 

      3.5.1  นางรัตนา  สุทธิธรรม ต าแหน่ง  คร ู   หัวหน้ากิจกรรม 

                3.5.2  นางนุชรินทร์  ปีนะกาตาโพธ์ิ ต าแหน่ง  คร ู   ผู้ช่วย 

                3.5.3  นางสุพิศ  รินทะชยั    ต าแหน่ง  คร ู   ผู้ช่วย 
 มีหน้าที ่

1. ก ากับดูแลกิจกรรมงานยุวกาชาดโดยใช้แนวทางการจัดกจิกรรมยวุกาชาดตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

2.  ก ากับดูแลครผูู้สอนกิจกรรมยวุกาชาด  โดยให้ครผูู้สอนจดักิจกรรมตามหลักสูตร / วิชาพิเศษ / ก าหนดการ
สอน / แผนการสอน 
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3.  จัดท ารายชื่อ  ทะเบียนยุวกาชาด 

4.  จัดกิจกรรมวันส าคญั  เช่น  พิธีสวนสนาม  
5.  ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

 3.6  งานกจิกรรมรักษาดินแดน ประกอบด้วย 

        3.6.1  นายเกรียงไกร  บุญตาแสง  ต าแหน่ง  คร ู  หัวหน้ากิจกรรม 

     3.6.2  นายบริพัฒน์  ศิริเลิศ   ต าแหน่ง  คร ู  ผู้ช่วย 

     3.6.3  นางสาวจริยา  มีโชค                    ต าแหน่ง  คร ู  ผู้ช่วย 

     3.6.4  นางสาวไผ่ล้อม  บุษมงคล  ต าแหน่ง  คร ู  ผู้ช่วย 
   มีหน้าที ่

1. ก ากับดูแลกิจกรรมรักษาดินแดน  
2.  ก ากับดูแลครผูู้สอนกิจรักษาดนิแดน  โดยให้ครผููส้อนจัดกิจกรรมตามหลักสตูร / วิชาพิเศษ / ก าหนดการ

สอน / แผนการสอน 

2.  จัดท ารายชื่อ  ทะเบียน 

3.  จัดกิจกรรมวันส าคญั  เช่น  พิธีสวนสนาม  
5.  ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

 3.7  กิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ประกอบด้วย 

     3.7.1  นางสาวปัทมาพร  นนทะส ี            ต าแหน่ง  ครู  หัวหน้ากิจกรรม 

                    3.7.2  นางสาวธัญลักษณ์  ศรีสมชัย            ต าแหน่ง  ครู  ผู้ช่วย 

                    3.7.3  นางสาวสิรินทรา  มาศวรรณา            ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วย 

มีหน้าที ่
1. ก ากับดูแลกิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

2.  ก ากับดูแลครผูู้สอนกิจกรรมผูบ้ าเพ็ญประโยชน์  โดยใหค้รผูู้สอนจัดกิจกรรมตามหลักสูตร / วิชาพิเศษ / 
ก าหนดการสอน / แผนการสอน 

2.  จัดท ารายชื่อ  ทะเบียน 

3.  จัดกิจกรรมวันส าคญั  เช่น  พิธีสวนสนาม  
5.  ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

 3.8  กิจกรรมชุมนุม  ชมรมฯ  ประกอบด้วย 
        3.8.1 นางสาวสภุาภรณ์  ภิบาลจอมมี      ต าแหน่ง ผช.ผอ.กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน    หัวหน้า 

           3.8.2 นางสาววรรณวิภา  บัวละคร       ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที ่        เลขานุการ 

 

มีหน้าที ่
 1. ก ากับดูแลการจัดกิจกรรม  ชุมนุม ชมรมฯ ให้เป็นไปตามเจ้าของกิจกรรมคาดหวัง 
2.  นิเทศ ก ากับ ติดตามครูที่ปรึกษา ในการท าการสอน กิจกรรม  ชุมนุม ชมรม  โดยใหค้รผูู้สอนจัดกิจกรรมตาม

หลักสตูร / วิชาพิเศษ / ก าหนดการสอน / แผนการสอน 

3.  จัดท าค าสั่งครูที่ปรึกษา  ชุมนมุ  ชมรม  เสนอผู้บริหาร 
4.  เสนอโครงการจัดกิจกรรมคา่ยลูกเสือเพื่อปฏิบัตริ่วมกัน   
5.  ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
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     3.9  กิจกรรมจิตอาสา สภานักเรียน  ประกอบด้วย 
         3.9.1  นางสาวสุภาภรณ์  ภบิาลจอมมี  ต าแหน่ง  คร ู  หัวหน้ากิจกรรม 
         3.9.2  นางสาวสุพัตรา ปดิจะยัง   ต าแหน่ง  คร ู     ผู้ช่วย 

       3.9.3  นายจักราวุธ สาตารม  ต าแหน่ง คร ู    ผู้ช่วย 
       3.9.4  นายจักรพงษ์ แทบทาม  ต าแหน่ง คร ู     ผู้ช่วย 
       3.9.5 นายวีรศักดิ์ จันเสนา              ต าแหน่ง  ครู     ผู้ช่วย 
       3.9.6 นางสาวปกาวรรณ  แก้วโพธิ์           ต าแหน่ง  ครู     ผู้ช่วย 

มีหน้าที ่
 1.  สนับสนุนให้ครูและนักเรียนไดม้ีจิตอาสา 

2.  จัดท ารายชื่อ  ทะเบียน 

3.  จัดกิจกรรมวันส าคัญ   
4.  ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

 3.10  งานส่งเสริมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ประกอบด้วย 

        3.10.1 นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทองดวง  ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการ              หัวหน้า 
     3.10.2 นางสาวสุภาภรณ์  ภิบาลจอมมี     ต าแหน่ง ครูหัวหน้ากิจกรรม              ผู้ช่วย 

      3.10.3  นางจาฬุพรรณ  เค้าค า        ต าแหน่ง หัวหน้าฐานกิจกรรมระดบั ม.1   ผู้ช่วย 

     3.10.4  นางสุรางค์  ประทุมเมศ        ต าแหน่ง หัวหน้าฐานกิจกรรมระดบั ม.2   ผู้ช่วย 

     3.10.5  นางศุภลักษณ์  ทิพย์วงศา        ต าแหน่ง หัวหน้าฐานกิจกรรมระดบั ม.3             ผู้ช่วย 

     3.10.6  นางดวงเพ็ญ  อินธิแสน        ต าแหน่ง หัวหน้าฐานกิจกรรมระดบั ม.4   ผู้ช่วย 

     3.10.7  นายสัญญา  อาจจอหอ        ต าแหน่ง  หัวหน้าฐานกิจกรรมระดับ ม.5 ผู้ช่วย 

     3.10.8  นางศศิธร   พาบุ         ต าแหน่ง หัวหน้าฐานกิจกรรมระดบั ม.6              ผู้ช่วย 
        3.10.9  นางรัชนี  เปาะศิริ                           ต าแหน่ง หัวหน้าฐานกิจกรรมพิเศษวิทย ์           ผู้ช่วย 
                   3.10.10 นายประจักษ์  อะนันทา    ต าแหน่ง หัวหน้าฐานกิจกรรมSMT            ผู้ช่วย 

        3.10.11 นางธรรมภรณ์  ปักกาเร       ต าแหน่ง หัวหน้าฐานกิจกรรมทวิศึกษา             ผู้ช่วย 

                   3.10.12  นางสาวไผล่อ้ม บุษมงคล       ต าแหน่ง หัวหน้าฐานกิจกรรมSTEM                  ผู้ช่วย 

มีหน้าที ่
1. ประสานงาน  ก ากับ ดูแล การจดักิจกรรม  ลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู้  กิจกรรมชุมนมุ  ระเบยีงความรู ้ โครงงานคุณธรรม  

โครงการเสรมิสร้างทักษะชีวิต  กิจกรรมยุวเกษตรกรยุคใหม่  ตลาดนัดวิชาการ  ร่วมกับระดับช้ัน ทุกระดับ รวมทั้งห้องเรียนพิเศษ 
ห้องเรียนคู่ขนาน  สสวท.  ห้องเรียนต้นกล้า STEM  และ กลุม่ห้องเรยีนทวิศึกษา 

2.  ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ เอาใจใส่  ถ้ามีปัญหาในการปฏบิัติงานให้รายงาน
ผู้บริหาร  เพื่อน าเสนอหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาตามล าดับต่อไป 
 

                    ทั้งนี้  ตั้งแต่วันท่ี   7   เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2561 

     สั่ง  ณ  วันท่ี  7   เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2561 

 
 

             ลงช่ือ  

              
                                                                   (นางปราณี  รัตนธรรม) 
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                     ผู้อ านวยการโรงเรยีนนาเชือกพิทยาสรรค ์
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ตารางมอบหมายการปฏิบัตหิน้าท่ี ครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

กิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่และเนตรนารี 
แนบท้ายค าสั่งที ่ 1451 / 2561   ลงวันท่ี   7  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

ประจ าภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2561 

 

ตารางมอบหมายครูที่ปรึกษากิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี

ที่ปรึกษา  นายโกสินทร์  โคตรสุมาตย์    รองผู้อ านวยการโรงเรยีน 

หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ – เนตรนารี  นายวิศิษฏ์  เทียมม่วง 
รองหัวหน้ากิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   นายนรินทร์  เกษสว่าง 

เลขานุการกจิกรรม นายเจรญิ  ปินะถา 

ผู้ช่วยเลขานุการกิจกรรม  นายปฏภิาณ ปะติเก 

รองหน้ากิจกรรมเนตรนารี   นางสุทิน  สุทธิเจรญิ 

เลขานุการกจิกรรม นางสาวสายชล  สุวรรณโสภา 

ผู้ช่วยเลขานุการกิจกรรม  นางสาวปกาวรรณ  แก้วโพธิ ์
 

ที ่ ชื่อ – สกุล กิจกรรม 
ประธานในพิธีเปิด-ปิดประชุมกอง 

ลูกเสือ-เนตรนารี  ระดับ  ม.1 
1 นายยงยุทธ  วงผักเบี้ย   

 
 
 

ผู้ก ากับลูกเสือสามัญ 

รุ่นใหญ่  ม.1 

ผู้ก ากับเนตรนารี  ม.1 

 

สถานท่ีเปิดประชุมกอง 

เสาธงสนามฟุตบอล 

ประธานในพิธ ี

นายโกสินทร์ โคตรสุมาตย ์

 

ผู้ตรวจประจ ากอง 

นายเจรญิ  ปินะถา 
นางสาวปริฉัตร  เที่ยงด ี

2 นายเจรญิ  ปินะถา  

3 นายด าเนิน  มหาสะโร               
4 นายบุญญวัฒน์  ค าแหงพล 
5 นางสาวปริฉัตร  เที่ยงด ี
6 นางเกศฎาภรณ์  สิงหส์ุพรรณ 
7 นางสาวชาริยา แสนขอมด า 
8 นางสาววิสณุีย์  ทศราช 
9 นายกิตติกร  เพชรกับทอง 

 
 
 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล กิจกรรม 
ประธานเปิดประชุมกอง 

ลูกเสือ-เนตรนารี  ระดับ  ม.2 

1 นางจุพรรณ  สิงห์แก้ว   
 
 
 
 

ผู้ก ากับลูกเสือสามัญ 

รุ่นใหญ่   ม.2 

ผู้ก ากับเนตรนารี  ม.2 

 

สถานท่ีเปิดประชุมกอง 

เสาธงสนามฟุตบอล 

ประธานในพิธ ี

นายโกสินทร์ โคตรสุมาตย ์

 

ผู้ตรวจประจ ากอง 

นางสุทิน  สุทธิเจริญ 

นายนรินทร์  เกษสว่าง              นายบัวเรียน  

2 นางสาวอนุธิดา  แพงค าไหล 
3 นายปฏิภาณ  ปะตเิก 
4 นายนิรันดร์  อันทอง 
5 นางวราพร  เชิดกลิ่น 
6 นายสุจินต์ ทิพย์วงศา 
7 นางวิภารัตน์  โคตรนายูง 
8 นางกัญญ์ณภัชญ์  วงศ์หนายโกฏ 
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9 นางสุทิน  สุทธิเจริญ  วาปีสา 
 10 นางสุนิสา สวสัดิ์ทอง 

11 นางล าไย  นามวิชา 
12 นายบัวเรียน  วาปสีา 
13 นายนรินทร์  เกษสว่าง 

ที ่ ชื่อ – สกุล กิจกรรม 
ประธานเปิดประชุมกอง 

ลูกเสือ-เนตรนารี  ระดับ  ม.3 

1 นายไพบูลย์  ลือทองจักร  
 
 
 
 

ผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่   ม.3 
ผู้ก ากับเนตรนารี  ม.3 

 
 

 

สถานท่ีเปิดประชุมกอง 

เสาธงสนามฟุตบอล 

ประธานในพิธ ี

นายโกสินทร์ โคตรสุมาตย ์

 

ผู้ตรวจประจ ากอง 

นายไพบูลย์  ลือทองจักร 

นางสาวสุภาภรณ์  ภิบาลจอมม ี

นายวิศิษฏ์  เทียมม่วง 

2 นางสาวศุภาลักษณ์  โพธิพยัคฆ ์
3 นายบัวเรียน  วาปสีา 
4 นายวิศิษฎ์  เทียมม่วง 
5 นายอภิศักดิ์  ลาค าภา 
6 นางวชิรภรณ์  เทียบเพชร ์
7 นางสาวปกาวรรณ แก้วโพธิ ์
8 นางศุภลักษณ์ ทิพย์วงศา 
9 นางสาวสายชล  สุวรรณโสภา 
10 นางสาวสุภาภรณ์  ภิบาลจอมม ี
11 นางสาวปาณิศา ปิดตาระพา 

 
 

ตารางมอบหมายการปฏิบัตหิน้าท่ี ครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

กิจกรรมลกูเสือวิสามัญ 

แนบท้ายค าสั่งที ่ 1451 / 2561   ลงวันท่ี   7  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

ประจ าภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2561  
ตารางมอบหมายครูที่ปรึกษากิจกรรมลูกเสือวิสามญั 

ที่ปรึกษา  นายโกสินทร์  โคตรสุมาตย์    รองผู้อ านวยการ 

หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ  นายประจักษ์  อะนันทา 

เลขานุการกจิกรรม นางจาฬุพรรณ  เค้าค า 

ผู้ช่วยเลขานุการกิจกรรม  นายจักฤษณ์  นามภักด ี

ที ่ ชื่อ – สกุล กิจกรรม 
ประธานเปิดประชุมกอง 

ลูกเสือวิสามัญ ม.4 
1 นางสาวจิราวรรณ ภูวนารถ 

ผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ ม. 4 

สถานท่ีเปิดประชุมกอง 

สนามฟุตบอล 

ประธานในพิธ ี

นายประจักษ์  อะนันทา 

ผู้ตรวจประจ ากอง 

นางจาฬพุรรณ  เค้าค า 

 

2 นางสาวกวิสรา  วงษ์แก้ว 
3 นายธวัชชัย  บัวหอม 
4 ครูจีน (ชาย) 
5 นางจาฬุพรรณ  เค้าค า 
6 นายจักฤษณ์ นามภักดี   
7 นางนิจภารัตน์  คอนหาว 
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ที ่ ชื่อ – สกุล กิจกรรม 
ประธานเปิดประชุมกอง 

ลูกเสือวิสามัญ ม.5 
1 นายสัญญา  อาจจอหอ 

 
 

ผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ ม. 5 

 
 

สถานท่ีเปิดประชุมกอง 

สนามฟุตบอล 

ประธานในพิธ ี

นายประจักษ์  อะนันทา 

ผู้ตรวจประจ ากอง 

นางมนทกานต์  ค ายา 

 
 
 

 

2 นางมนทกานต์  ค ายา 
3 นางสาวนิตยา  ทิพศรีราช 
4 นางศิริภร  วาลมูลตร ี
5 นางแพรทอง  ผาสุขเลิศ 
6 นายจักราวุธ  สาตารม 

ที ่ ชื่อ – สกุล กิจกรรม 
ประธานเปิดประชุมกอง 

ลูกเสือวิสามัญ ม.5 
1 นางรัชนี  เปาะศิร ิ

 
 

ผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ 

ม. 6 

 

สถานท่ีเปิดประชุมกอง 

สนามฟุตบอล 

ประธานในพิธ ี

นายประจักษ์  อะนันทา 

ผู้ตรวจประจ ากอง 

นางรัชนี  เปาะศิร ิ

2 นางนิจพร  จันทรด ี
3 ครูจีน (หญิง) 
4 นางสาวเกศรินทร์  ประทุมเทา 
5 นายประจักษ์  อะนันทา 

6 นางสาวแพรวนภา  นาสมบัต ิ
ตารางมอบหมายการปฏิบัตหิน้าท่ี ครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

กิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน ์

แนบท้ายค าสั่งที ่ 1451 / 2561   ลงวันท่ี   7  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

ประจ าภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2561 

ตารางมอบหมายครูที่ปรึกษากิจกรรมผู้บ าเพญ็ประโยชน ์

ที่ปรึกษา  นายโกสินทร์  โคตรสุมาตย์    รองผู้อ านวยการ 

หัวหน้ากิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์  นางสาวปัทมาพร  นนทะส ี

เลขานุการกจิกรรม นางสาวสิรินทรา  มาศวรรณา 

ผู้ช่วยเลขานุการกิจกรรม นางสาวธัญญาลักษณ์  ศรีสมชัย 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล กิจกรรม ประธานเปิดหมวด 

1 นางธรรมภรณ์ ปักกาเร  
 
 

หัวหน้าหมวด  บพ. ระดับชั้น 
ม.4 

 

สถานท่ีเปิดหมวด  
หอประชุมอินทนิล 

ประธานในพิธ ี

ผู้ก ากับดูแล  
นายโกสินทร์  โคตรสุมาตย์     
นางทวีป  มหาสะโร 

 

2 นางนิรพร  จันทรเสนา 

3 นางทวีป  มหาสะโร 
4 นางอรุณี  มะทิตะโน 
5 นางพิชญ์สิริ  พิไลวงศ ์
6 นายสาคร  แสนยากลุ 
7 นางสาวภานุชนารภ มนัสศลิา 
1 นายจักรพงษ์  แทบทาม  สถานท่ีเปิดหมวด  
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2 นางอุทัยรัตน์  นามพลแสน  
 

หัวหน้าหมวด  บพ. ระดับชั้น 
ม.5 

 

หอประชุมอินทนิล 

ประธานในพิธ ี

ผู้ก ากับดูแล   
นายโกสินทร์  โคตรสุมาตย์     
นางช่อผกา  มะทิตะโน 

 

3 นางสุธาสินี  บุญมา 
4 นางช่อผกา  มะทิตะโน 
5 นางสาวปัทมาพร  นนทะส ี
6 นางสาวสิรินทรา  มาศวรรณา 
7 นางปิยนาถ  ภิบาลจอมม ี

1 นางศศิธร  พาบุ  
 
 

หัวหน้าหมวด  บพ. ระดับชั้น 
ม.6 

 

สถานท่ีเปิดหมวด  
หอประชุมอินทนิล 

ประธานในพิธ ี

นายโกสินทร์  โคตรสุมาตย ์

ผู้ก ากับดูแล 

นางแสงเดือน  โยมไธสง 
 

2 นางสาวอุษณารมณ์ บญุตาแสง 
3 ครูต่างชาติ(ภาษาอังกฤษ) 
4 นางสาวธัญลักษณ์  ศรสีมชัย 
5 นางอารีรัตน์  นนทะชัย 
6 นางแสงเดือน  โยมไธสง 
7 นางสาวพยอม  ภูหัวไร ่
8 นางสาวเพียงแข  ภานุพงศ์วรรธกา 

 
 
 

ตารางมอบหมายการปฏิบัตหิน้าท่ี ครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

กิจกรรมยุวกาชาด 

แนบท้ายค าสั่งที ่ 1451 / 2561   ลงวันท่ี   7  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

ประจ าภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2561 

 

ตารางมอบหมายครูที่ปรึกษากิจกรรมยุวกาชาด 

ที่ปรึกษา  นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทองดวง   รองผู้อ านวยการ 

หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด  นางรตันา  สุทธิธรรม    
เลขานุการกจิกรรม นางสาวจรรยา  มาศงามเมือง 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล กิจกรรม ประธานเปิดกอง 

1 นางดวงเพ็ญ  อินธิแสน 

ผู้น ายุวกาชาด ระดบัช้ัน ม.1 

 

 
 

สถานท่ีเปิดกอง 

ใต้ถุนอาคารรวงผึ้ง 

ประธานในพิธี 
นางสาวจนัทร์เพ็ญ  ทองดวง 
ผู้ก ากับดูแล 

นางนุชรินทร์  ปีนะกาตาโพธิ์ 
 

2 นางสาวสลุัดดา  อะเวลา 

3 นางนิภาพร  พลศรีพิมพ์ 
4 นางสาวรัศมี  เทียมแสง 
5 นางนุชรินทร์  ปีนะกาตาโพธ์ิ 
6 นางสาวจรรยา  มาศงามเมือง 
7 นางสาวชัดชนพ  เนียมเล็ก 
8 นายภัทรพล  ไปเจอะ 
9 นายศุฑาวัฒน์  ไชยสา 
ที ่ ชื่อ – สกุล กิจกรรม ประธานเปิดกอง 

1 นายยศกร  ชัยอินทร ์   
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2 นางเฉลา  ทามแก้ว  
 
 
 

       ผู้น ายุวกาชาด ระดับชั้น ม.2 

 

สถานท่ีเปิดกอง 

ใต้ถุนอาคารรวงผึ้ง 

ประธานในพิธี 
นางสาวจนัทร์เพ็ญ  ทองดวง 
ผู้ก ากับดูแล 

นางสุรางค์  ประทุมเมศ 
 

3 นางสาวชนากานต์  ต่อพันธ ์
4 นางขนิษฐา  ประศรีหาคลัง 
5 นางสุพิศ รินทะชัย 
6 นางลดารตัน์  แพร่เมือง 
7 นางสุรางค์  ประทุมเมศ 
8 นางสาวนัฐจิรา ปิดตาทะโน 
9 นายชนินทร์  วงศ์ชาวนา 

 
 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล กิจกรรม ประธานเปิดกอง 

1 นางสาวธนาพร  วัฒนศักดิ์สรุกุล  
 
 
 
 

ผู้น ายุวกาชาด ระดบัช้ัน ม.3 

 

 
 

สถานท่ีเปิดกอง 

ใต้ถุนอาคารรวงผึ้ง 

นางสาวจนัทร์เพ็ญ  ทองดวง 
ผู้ก ากับดูแล 

นางรัตนา  สทุธิธรรม 
 

2 นางสาววรงค์พร  สุทธิยา 
3 นางสาวค าไพ  จะโนรัตน ์
4 นางรัตนา  สุทธิธรรม 
5 นายเสถียร  ทามแก้ว 
6 นางสฐาปณีย์  โสภณอดิศยั 
7 นางจารุวรรณ  โฉมเฉลา 
8 นายธวัชชัย  ฝ่ายพลแสน 
9 นางสาวสุพัตรา  ปิดจะยัง 
10 นงสาวพรนิภา จุปะมะนัย 

 

ตารางมอบหมายการปฏิบัตหิน้าท่ี ครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

กิจกรรมรักษาดินแดน 

แนบท้ายค าสั่งที ่ 1451 / 2561   ลงวันท่ี   7  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

ประจ าภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2561  
 

ตารางมอบหมายครูที่ปรึกษากิจกรรมรักษาดินแดน 

ที่ปรึกษา   นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทองดวง     รองผู้อ านวยการ 

หัวหน้ากิจกรรมรักษาดินแดน  นายสุขประชัย  ค ายานุกูล 

เลขานุการกจิกรรม นางสาวไผล่้อม    บุษมงคล 

ที ่ ชื่อ – สกุล กิจกรรม ประธานเปิดกอง 

1 ดร.สุขประชัย  ค ายานลู ผู้ก ากับ  รด. ช้ันปีท่ี 1 หมวดที่ 1 สถานท่ีเปิดกอง 

หน้าเสาธง 

นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองดวง 

ผู้ก ากับดูแล 

นายสุขประชัย  ค ายานุกูล 

2 นางสาวจริยา  มโีชค ผู้ก ากับ  รด. ช้ันปีท่ี 1 หมวดที่ 2 

3 นายวีรศักดิ์  จันเสนา ผู้ก ากับ  รด. ช้ันปีท่ี 1 หมวดที่ 2 

ที ่ ชื่อ – สกุล กิจกรรม ประธานเปิดกอง 
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1 นายธนูศิลป์  แสนมาโนช ผู้ก ากับ  รด. ช้ันปีท่ี 2  หมวดที่  1 สถานท่ีเปิดกอง 

หน้าเสาธง 

นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองดวง 

ผู้ก ากับดูแล 

นายเกรียงไกร บุญตาแสง 

2 นางประภสัสร  ปะวะโท ผู้ก ากับ  รด. ช้ันปีท่ี 2  หมวดที่  2 

3 นายเกรียงไกร  บุญตาแสง ผู้ก ากับ  รด. ช้ันปีท่ี 2  หมวดที่  3 

ที ่ ชื่อ – สกุล กิจกรรม ประธานเปิดกอง 

1 นายส าเร็จ  เทียงดีฤทธิ ์ ผู้ก ากับ  รด. ช้ันปีท่ี 3 หมวดที่  1 สถานท่ีเปิดกอง 

นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองดวง 

หน้าเสาธง 

ผู้ก ากับดูแล 

นายบริพัฒน์  ศิริเลิศ 

2 ว่าท่ีร้อยตรีวริะศักดิ์  ชัยผง ผู้ก ากับ  รด. ช้ันปีท่ี 3  หมวดที่  2 

3 
4 

นายบริพัฒน์  ศิริเลิศ 

นางสาวไผล่้อม  บุษมงคล 
ผู้ก ากับ  รด. ช้ันปีท่ี 3  หมวดที่  3 

 

ตารางมอบหมายการปฏิบัตหิน้าท่ี ครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

กิจกรรมแนะแนว 

แนบท้ายค าสั่งที ่ 1451 / 2561   ลงวันท่ี   7  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

ประจ าภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2561 

 

ตารางมอบหมายครูที่ปรึกษากิจกรรมกิจกรรมแนะแนว 

ที่ปรึกษา   นายโกสินทร์  โคตรสมุาตย์     รองผู้อ านวยการ 

              ดร.สุขประชัย  ค ายานุกลู       ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุม่งานบริการ   

หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว  นางนิจพร        จันทรดี 
เลขานุการกจิกรรม นางสาววิภารตัน์  แสนนาใต ้

 

ที ่ ช่ือ – สกุล กิจกรรม หัวหน้ากิจกรรม ม.4 

1 นางนิจพร  จันทรด ี บริการศึกษาจดัวางตัวบุคคล  นางนิจพร  จันทร์ด ี
2 นางล าใย  นามวิชา บริการตดิตามและประเมินผล  

3 ครูจีน  บริการสารสนเทศ 

4 นางสาวสลุัดดา  อะเวลา  บริการให้ค าปรึกษา 
5 นางวิภารัตน์  โคตรนายูง บริการรวบรวมข้อมลู 
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ส่วนที่ 3  ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 
 ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ผู้รายงานด าเนินการโดยยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  เน้นการกระจาย
อ านาจตามโครงสร้างการบริหารของโรงเรียนภายใต้หลักธรรมาภิบาล  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
ด าเนินการในแต่ละงานพร้อมกับก าหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนตามภาระงาน และใช้เทคนิค การนิเทศก ากับติดตาม
การด าเนินงานจนบังเกิดผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 
2.  ผลการด าเนินงาน 
 การด าเนินงานตามภาระงานของแต่ละงานในกลุ่มบริหารวิชาการที่ผู้รายงานรับผิดชอบ  ได้ก าหนดให้มี
การด าเนินงานโดยจัดท าแผนพัฒนากลุ่มบริหารทั่วไปที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยงานที่ต้องด าเนินการอยู่ 2 ส่วน คือ การด าเนินงานตามภาระงานในโครงสร้างการบริหาร  
และการด าเนินงานในรูปแบบการจัดท าโครงการ ซึ่งในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563  มีการจัดท าโครงการเพ่ือ
ด าเนินการทั้งสิ้น 11  โครงการ  รวมงบประมาณที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น  561,370  บาท และมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
 1    งานส านักงานและแผนงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
  1.1  การด าเนินงานตามภาระงาน 
  การด าเนินงานตามภาระงานของงานส านักงานและแผนงานกลุ่มบริหารทั่วไป มีผลการด าเนินงาน 
ดังนี้ 

       1.1.1  การวางแผน 

     1.1.1.1  แต่งตั้งคณะคณะกรรมการรับผิดชอบการด าเนินงาน 

     1.1.1.2  ส ารวจสภาพปัจจุบัน/ปัญหาและความต้องการ  
     1.1.1.3  วิเคราะห์แนวทางพัฒนาก าด าเนินงาน 

        1.1.1.4  จัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาการด าเนินงาน 

        1.1.1.5  จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 

       1.1.2  การด าเนินงาน 

     1.1.2.1  ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไปเพ่ือชี้แจง 

แนวทางปฏิบัติ  

     1.1.2.2  ทบทวนภาระงานตามโครงสร้างการบริหารและแผนปฏิบัติการ  
     1.1.2.3  มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบตามภาระงานและแผนปฏิบัติการ        
     1.1.2.4  ด าเนินงานตามภาระงานและแผนปฏิบัติการ 

     1.1.2.5  นิเทศก ากับติดตามการด าเนินงาน 

     1.1.2.6  วัดและประเมินผลการด าเนินงาน 

     1.1.2.7  สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน  
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       1.1.3  การก ากับติดตามตรวจสอบ 

     1.1.3.1  ก ากับติดตาม ตรวจสอบด้วยเทคนิคการนิเทศและการประชุม 

     1.1.3.2  ตรวจสอบรายการปฏิบัติตามปฏิทินการปฏิบัติงาน  
     1.1.3.3  ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และคุณภาพของงานกับวัตถุประสงค์  เป้าหมาย   
     1.1.3.4  วัดและประเมินโดยแบบประเมินผลการด าเนินงาน 

     1.1.3.5  ส ารวจความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 

 

       1.1.4  ผลจากการปฏิบัติงาน 

     1.1.4.1  ผลที่เกิดกับนักเรียน 

       นักเรียนได้รับบริการด้านต่าง ๆ จากส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการอย่าง
ทั่วถึงเป็นปัจจุบัน          

     1.1.4.2  ผลที่เกิดกับคร ู 
       ครูได้รับบริการและการพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

     1.1.4.3  ผลที่เกิดกับโรงเรียน 

       โรงเรียนมีระบบการบริการที่รวดเร็วคล่องตัว 

     1.1.4.4  ผลที่เกิดกับชุมชน  
       ผู้ปกครอง  หรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการ

บริการ ชุมชนมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  

       1.1.5  ผลงานดีเด่น 

                                     - 
 2    งานดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม และงานสาธารณูปโภค 
  2.1  การด าเนินงานตามภาระงาน 
  การด าเนินงานตามภาระงานของงานส านักงานและแผนงานกลุ่มบริหารทั่วไป มีผลการด าเนินงาน 
ดังนี้ 

               2.1.1  การวางแผน 

       2.1.1.1  ส ารวจสภาพพ้ืนที่  วัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน  แหล่งเรียนรู้  สิ่งแวดล้อม  ห้องเรียน  อาคารสถานที่  และโต๊ะเก้าอ้ี ตลอดจนเครื่องอ านวยความสะดวกใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
                     2.1.1.2  เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
                     2.1.1.3  แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ 
                       2.1.2  การด าเนินงาน 
        2.1.2.1  เสนอเพ่ือจัดซื้อ / จัดจ้าง 
                     2.1.2.2  ก ากับดูแล  ตรวจสอบ 
                       2.1.3 การก ากับดูแลตรวจสอบ 
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      2.1.3.1  แต่งตั้งกรรมการตรวจการซื้อการจ้าง/ กรรมการตรวจรับ 
      2.1.3.2  ตรวจสอบผลงาน และการประเมินผลจากผู้ใช้บริการ 
      2.1.3.3 มอบหมายให้ช่างครุภัณฑ์ ลูกจ้างด าเนินการ 
      2.1.3.4 ก าหนดพ้ืนที่รับผิดชอบส าหรับลูกจ้างและนักเรียนในแต่ละห้อง 
          2.1.4 ผลจากการปฏิบัติงาน 
      2.1.4.1  ผลที่เกิดกับผู้เรียน   

  - นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมท่ีดีและเพียงพอ 
      - นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
         2.1.4.2  ผลที่เกิดกับครู  
      - ใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
       -  ครูมีสื่อ  วัสดุอุปกรณ์  แหล่งเรียนรู้  ในการจัดการการสอนได้อย่าง
หลากหลาย 
     2.1.4.3 ผลที่เกิดกับชุมชน 
    - สามารถให้บริการในส่วนอาคารสถานที่ในการจัดประชุมสัมมนา  ตลอดจน
อาคารต่างๆกับชุมชนมาโดยตลอด 
    - สร้างความศรัทธา  ย่อย่องชมเชย 
    - ชุมชนให้ความร่วมมือในด้านต่างต่อทางโรงเรียนเสมอมา 
             2.1.5  ผลการปฏิบัติงานที่ดีเด่น 
                    
  2.2  การด าเนินงานตามโครงการ 

              2.2.1  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

                  2.2.1.1  เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสื่อ วัสดุอุปกรณ์ อาคาร  สถานที่ และสิ่งอ านวย
ความสะดวกเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
      2.2.1.2  เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการจัดการเรียนรู้ 
      2.2.1.3  เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
         2.2.2  เป้าหมายของโครงการ 

  2.2.2.1  ปรับปรุงพื้นที่ข้างศาลาธารน้ าใจ  และด้านหลังอาคาร คหกรรม 
            2.2.2.2  ปรับปรุงซ่อมแซมที่จอดรถยนต์  แหล่งเรียนรู้  สวนหย่อม  สถานที่พักผ่อน 
     2.2.2.3  ซ่อมแซมห้องน้ านักเรียน  ประตู  หน้าต่าง โต๊ะ  เก้าอ้ีนักเรียน 
     2.2.2.4  ซ่อมแซมสื่อ  อุปกรณ์ เพื่อการจัดการเรียนรู้ 

       2.2.3  กิจกรรมที่ปฏิบัติตามโครงการ 

  2.2.3.1  ปรับปรุงซ่อมแซมที่จอดรถยนต์และพ้ืนที่ข้างศาลาธารน้ าใจ  และด้านหลัง 
อาคาร คหกรรม 
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 2.2.3.2  ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งเรียนรู้  สวนหย่อม  สถานที่พักผ่อน 

 2.2.3.3  ซ่อมแซม ประตู  หน้าต่าง โต๊ะ  เก้าอ้ีนักเรียน 

 2.2.3.4  น้ ายาท าความสะอาดห้องน้ าอุปกรณ์ท าความสะอาดห้องน้ า 
 2.2.3.5  ติดตามประเมินผลและสรุปรายงาน 

               2.2.4  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน  200,000  บาท 

       2.2.5  ผลจากการด าเนินกางาน 
     2.2.5.1 ผลที่เกิดกับผู้เรียน   

-นักเรียนมีอาคารสถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่าง 
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

- มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
- สื่อ  วัสดุอุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
- บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดี 

   2.2.5.2  ผลที่เกิดกับครู  
    - มีห้อง และสถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สะดวกและเพียงพอ 
    - มีสื่อ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียน      
การสอน 
    
                               2.2.5.3 ผลที่เกิดกับโรงเรียน 
    - โรงเรียนสามารถให้บริการด้านอาคารสถานที่ในการจัดอบรมสัมมนา 
    - โรงเรียนได้รับการยกย่องชมเชยในหลายๆด้าน 
   2.2.5.4  ผลที่เกิดกับชุมชน 
    - โรงเรียนสามารถให้บริการด้านอาคารสถานที่ในการจัดอบรมสัมมนาแก่ชุมชน 
    - เป็นแหล่งค้นคว้า  และสืบค้นข้อมูลอินเตอร์เน็ต 
 
 3    งานสาธารณูปโภค 
    3.1   การปฏิบัติตามภาระงานในโครงสร้างการบริหารโรงเรียน     

      3.1.1   การวางแผน 
                         3.1.1.1   ส ารวจวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ 

                          3.1.1.2   ประมาณการเพ่ือจัดท าโครงการ 
           3.1.1.3   ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

                3.1.2   การด าเนิน 
                         3.1.2.1   น าเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
                         3.1.2.2   จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และจัดจ้างตามโครงการ 
                         3.1.2.3   ด าเนินการตามโครงการ 
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                3.1.3   การก ากับติดตามตรวจสอบ 
                        3.1.3.1   ด าเนินการโดยประสานงานกับรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
                        3.1.3.2   สรุปผลการปฏิบัติงาน 
                        3.1.3.3   ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานทุกระยะหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

                      3.1.4   ผลจากการปฏิบัติงานผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ครู โรงเรียนและชุมชน   
            3.1.4.1   มีระบบน้ าอุปโภค บริโภคท่ีเพียงพอกับความต้องการ 
            3.1.4.2   มีการจัดการระบบไฟฟ้าท่ีอ านวยความสะดวกและปลอดภัยในอาคารเรียน
และบริเวณโรงเรียน 
                    3.1.5   ผลการปฏิบัติงานที่ดีเด่น 
                     หลังจากการส ารวจและด าเนินการเกี่ยวกับระบบน้ าอุปโภคและบริโภคซึ่งมี
ท่อส่งน้ าในหลายๆจุดที่เกิดช ารุดแตกเสียหายท าให้น้ าอุปโภค บริโภคไหลทิ้งโดยสูญเปล่า แล้วได้มีการด าเนินการ
ปรับปรุงซ่อมแซมจนท าให้มีน้ าในการใช้อุปโภคท่ีเพียงพอกับความต้องการรวมทั้งได้ด าเนินจัดซ่อมแซม  เพิ่มเติม
ระบบไฟฟ้าอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรได้มากยิ่งขึ้น                 

          3.2  การด าเนินงานตามโครงการ 
            3.2.1   วัตถุประสงค์ของโครงการ 
      3.2.1.1  เพ่ือให้นักเรียน  ครูและบุคลากร  ตลอดจนผู้รับบริการมีน้ าอุปโภคบริโภคท่ี
สะอาดปลอดภัย 
    3.2.1.2  เพื่อให้นักเรียน  ครูและบุคลากร  ตลอดจนผู้รับบริการมีไฟฟ้าส่องสว่างอย่าง
เพียงพอและปลอดภัย 
            3.2.2   เป้าหมายของโครงการ 
    3.2.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
              3.2.1.1  นักเรียน  ครูและบุคลากร  ตลอดจนผู้รับบริการร้อยละ 100  มีน้ า
อุปโภคบริโภคท่ีสะอาดปลอดภัยและเพียงพอ 
             3.2.1.2  นักเรียน  ครูและบุคลากร  ตลอดจนผู้รับบริการร้อยละ 100  มีระบบ
ไฟฟ้าที่เพียงพอและปลอดภัย 
    3.2.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
               3.2.2.1  โรงเรียนมีระบบน้ าประปาที่มีคุณภาพบริการอย่างทั่วถึง 
              3.2.2.2  โรงเรียนมีระบบไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง
และปลอดภัย 

3.2.3  กิจกรรมที่ปฏิบัติตามโครงการ 
              3.2.3.1  ส ารวจระบบไฟฟ้าและประปา 
              3.2.3.2  ปรับปรุงซ่อมแซมระบบที่ช ารุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพ 
              3.2.3.3  ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องท าน้ าเย็นเครื่องกรองน้ า 
              3.2.3.4  ขยายระบบน้ า  ระบบไฟฟ้าให้ทั่วถึง 
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    3.2.4  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน  59,190  บาท 
             3.2.5   ผลจากการด าเนินงาน 

                        3.2.5.1  โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพ  มีความเพียงพอและ
ปลอดภัย 
                3.2.5.2  นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงและมีพัฒนาการสมวัย 
                       3.3  สรุปการประเมินผลการด าเนินงาน 
               จากการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ ปรากฏว่า การด าเนินงานสาธารณูปโภคใน

ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ( %x  =  40.00)  การด าเนินงานที่สามารถปฏิบัติได้มากที่สุดมี 4  รายการ ที่มีผลการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากและค่าเฉลี่ยร้อยละเท่ากันคือ 80.00  คือ  การด าเนินงานมีการจัดท าโครงการที่บุคลากรใน
งานมีส่วนร่วม  การด าเนินงานสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน/ปัญหาและความต้องการของครูและนักเรียน  มีการระบุ
กิจกรรมในการด าเนินงานที่ชัดเจน  และการด าเนินงานมีการแต่งตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการรับผิดชอบและระบุ
บทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน  ส่วนรายการปฏิบัติที่ด าเนินการได้น้อยมีอยู่ 2  รายการ โดยมีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย

ที่สุด ( %x  =  40.00)  คือ  การจัดท ารายงานสรุปผลระบุประเด็นปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะ
แนวทางพัฒนา และปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนที่ชัดเจนเป็นไปได้  และมีการส ารวจความพึงพอใจในผลของการ
ด าเนินงานจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   นอกจากนั้น  ทางโรงเรียนยังได้รับงบประมาณจากกรมทรัพยากรน้ าบาดาล ในการด าเนิน
โครงการน้ าดื่มสะอาดในสถานศึกษา โดยการขุดเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างโรงกรองน้ า เพื่อบริการน้ าดื่มที่สะอาด
ปลอดภัยให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 4.  งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
      4.1  การด าเนินงานตามภาระงาน 
   การด าเนินงานตามภาระงานของงานส านักงานและแผนงานกลุ่มบริหารทั่วไป มีผลการด าเนินงาน 
ดังนี้ 

 4.1.1  การวางแผน 

4.1.1.1  แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการด าเนินงาน 

4.1.1.2  ประชุมคณะกรรมการเพื่อศึกษาแนวนโยบายในการด าเนินงาน  
4.1.1.3  จัดท าแนวทางการด าเนินงานภายใต้กรอบ SWOT  Analysis   

4.1.1.4  จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าภาคเรียนโดยยึดหลัก PDCA 

4.1.2  การด าเนินงาน 

4.1.2.1  คัดกรองนักเรียน  
4.1.2.2  ส ารวจพื้นที่เสี่ยง 

4.1.2.3  จัดท าฐานข้อมูลต่าง ๆ  
4.1.2.4  จัดท าแบบก ากับติดตามพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงมอบครูที่ปรึกษา 

4.1.2.5  ด าเนินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

4.1.2.6  สรุปข้อมูลการสังเกตพฤติกรรมทุกสิ้นเดือน 



 40 

4.1.2.7  จัดกิจกรรมให้ความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

4.1.2.8  สรุปผลการด าเนินงาน 

4.1.3  การก ากับติดตามตรวจสอบ 

4.1.3.1  ตรวจสอบเอกสารรายงาน 

4.1.3.2  ส ารวจข้อมูลด้านยาเสพติด  
4.1.3.3  ส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและหรือบ าบัด 

4.1.4  ผลจากการปฏิบัติงาน 

4.1.4.1  โรงเรียนมีข้อมูลก าลังพลด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดและข้อมูลนักเรียน 

กลุ่มเสี่ยงที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

4.1.4.2  นักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับการบ าบัดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

4.1.4.3  เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับทุกภาคส่วนอย่างชัดเจน 

และมีประสิทธิภาพ 

4.1.4.4  ผู้ปกครอง ชุมชนให้ความส าคัญและให้การยอมรับผลการด าเนินงาน 

4.1.5  ผลงานดีเด่น 

 4.1.5.1 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลการด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE 

ระดับจังหวัด  และเป็นตัวแทนจังหวัดมหาสารคาม  เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคท่ีจังหวัดขอนแก่น 
 4.1.5.2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด To be number One dancercise 

รุ่น Teenage ระดับจังหวัด 
 

     4.2  การด าเนินงานตามโครงการ 
4.2.1  โครงการสร้างพลังแผ่นดิน น.พ. เอาชนะยาเสพติด 

1)  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

        1.1)  เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
และการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 

        1.2)  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และแนวปฏิบัติในการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ
และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงและสิ่งยั่วยุ  สร้างภูมิคุ้มกันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนให้ใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ 
        1.3)  เพ่ือสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและปลูกจิตส านึกที่ดีให้กับนักเรียน  สามารถ
อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข   

        2)  เป้าหมายของโครงการ 

        2.1)  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

                      2.1.1)  นักเรียนในสังกัดโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์  เข้าร่วมโครงการร้อยละ 
100 

                   2.1.2)  ครูและบุคลากรมีความตระหนักและร่วมกันเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 
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ยาเสพติด คิดเป็นร้อยละ 100  
          2.2)  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

                      2.2.1)  นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งยั่วยุและเลือกปฏิบัติกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ 
           2.2.2)  นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความ
สามัคคีในหมู่คณะและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

          3)  กิจกรรมที่ปฏิบัติตามโครงการ 

        3.1)  คัดกรองนักเรียน 

        3.2)  จัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวัง   
        3.3)  จัดกิจกรรมบ าบัดกลุ่มเสพ 
        3.4)  จัดกิจกรรมรณรงค์ในโอกาสต่าง ๆ  

            4)  งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  5,000  บาท  

                5)  ผลจากการด าเนินงาน 

      5.1)  นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งยั่วยุและเลือกปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ 
                  5.2)  นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสามัคคีใน
หมู่คณะและอยู่ 
  4.2.2  โครงการต ารวจประสานโรงเรียน 1 ต ารวจ 1 โรงเรียน 
      1)  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
            1.1)  เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
และการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 

            1.2)  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และแนวปฏิบัติในการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ
และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงและสิ่งยั่วยุ  สร้างภูมิคุ้มกันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนให้ใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ 
            1.3)  เพ่ือสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและปลูกจิตส านึกท่ีดีให้กับนักเรียน  
สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข   
      2)  เป้าหมายของโครงการ 
             2.1)  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

      2.1.1)  โรงเรียนมีเจ้าหน้าที่ต ารวจร่วมปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอย่างน้อย  1  นาย 

  2.1.2)  นักเรียนในสังกัดโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์  เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 100 

           2.2)  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

      2.2.1)  นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งยั่วยุและเลือกปฏิบัติกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ 
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      2.2.2)  นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความ
สามัคคีในหมู่คณะและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
      3)  กิจกรรมการด าเนินงาน 
           3.1)  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
เป็นศูนย์การเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

           3.2)  จัดท าสื่อสารสนเทศการเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
           3.3)  จัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน  เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดระหว่าง
โรงเรียนกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
      4)  ผลจากการด าเนินงาน 
           4.1)  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเห็นผลเป็นรูปธรรม 

           4.2)  นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ มีความเข้าใจ  เกิดความตระหนักในพิษ
ภัยของยาเสพติด 

           4.3)  นักเรียนมีจิตนึกที่ดี  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  สามารถใช้ชีวิตร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุข 

           4.4)  โรงเรียนและเจ้าหน้าที่ต ารวจมีการประสานการท างานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

      4.3  สรุปการประเมินผลการด าเนินงาน 
  จากการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ ปรากฏว่า การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ( x  % = 52.40)  การด าเนินงานที่สามารถปฏิบัติได้มากที่สุด 3 อันดับแรก

คือ  การด าเนินงานมีการแต่งตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการรับผิดชอบและระบุบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน   ( x  % = 

100)  ท่านได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด าเนินงานตามกิจกรรมตลอดระยะเวลาด าเนินงาน ( x  % = 100)  และ 

การด าเนินงานมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นไปได้ ( x  % = 96.00)  การด าเนินงานที่สามารถปฏิบัติได้
น้อยที่สุด 3 อันดับสุดท้าย คือ  การด าเนินงานได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากผู้บริหารเป็นอย่างดี อยู่ในระดับ

น้อย ( x  % = 56.00)  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติเป็นไปตามที่เสนอขอ  อยู่ในระดับน้อยที่สุด    ( x  % = 48.00)  

และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติมีความเหมาะสมกับการด าเนินงาน อยู่ในระดับน้อยที่สุด ( x  % = 44.00) 
 
 5.    งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
          5.1  การปฏิบัติตามภาระงานตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน  
 ระบบการท างานของงานสภานักเรียนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์  มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 

      1)  การวางแผน   ขั้นตอนในการวางแผนการด าเนินงาน  มีดังนี้ 
                1.1)  รวบรวมข้อมูล   หาข้อมูลโดยรวมถึงสภาพความเป็นจริงที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  ทั้งใน
เรื่องของนักเรียนและโรงเรียน ว่าเป็นอย่างไร ควรรักษาสิ่งไหนไว้ ควรพัฒนาในสิ่งไหน ควรยกเลิกสิ่งไหน และควร
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สร้างสิ่งไหนใหม่ โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของสภานักเรียนในครั้งเริ่มต้นและครั้งก่อนๆ เป็นหลัก การประเมิน
สถานการณ์จะท าให้เราสามารถตั้งเป้าหมาย (Objective) และวางแผนให้เหมาะสมกับโอกาส และสถานการณ์ได้ 
                1.2)  จัดตั้ง คนรับผิดชอบงานฝ่ายต่างๆ  การจัดคนลงฝ่ายมีสองวิธี  คือ 
              1.2.1)  แบบ Put The Right man On The Right job  คือ เลือกคนที่มีความ
ช านาญหรือสามารถรับผิดชอบงานด้านนั้นได้ดี 
             1.2.2)  แบบลงเพื่อฝึกทักษะ (skill) งานในด้านนั้นๆ 
                1.3)  คิดแผนปฏิบัติการประจ าปี   วางแผนการท างานล่วงหน้าตลอดทั้งปี ว่าแผนการ
ท างาน  จะจัดให้มีกิจกรรม หรือโครงการ (Project) อะไรบ้าง และจัดในช่วงเวลาไหน โดยรวบรวมความคิดจาก
คณะครูที่ปรึกษา  และคณะกรรมการสภานักเรียน เพ่ือกลั่นกรอง แผนที่วางไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ถ้ามีปัญหาใน
การจัดแผน(Plan)ทั้งหมด ต้องมีการคุยกัน เพ่ือประเมินสถานการณ์และปรับแผน(Plan)ให้มีความเหมาะสม 
                  2)  การด าเนินงาน 
               คณะท างานแต่ละฝ่ายด าเนินงานตามแผนที่วางไว้  ถึงแม้ว่าแผนปฏิบัติการประจ าปี     
จะออกมาชัดเจนแล้วก็ตาม ตัวกิจกรรมต่างๆ ก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ข้ึนอยู่กับสถานการณ์  และความเหมาะสม 
                  3)  การก ากับติดตามตรวจสอบ 
              การประเมินผลเป็นการวัดผลการปฏิบัติกิจกรรมที่ได้ส าเร็จลุล่วงไปแล้ว พร้อมทั้งตรวจสอบ
ปัญหาสาเหตุ และวิธีแก้ไข เพ่ือน าไปพัฒนา ปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ ในครั้งต่อไป โดยใช้วิธีรวบรวมผลการบรรลุ
วัตถุประสงค์ในแต่ละข้อจากผู้ร่วมประเมินทุกคนไปวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย  เพ่ือให้เกิดผลการวัดที่ใกล้เคียงกับความ
เป็นจริงมากที่สุด และในส่วนของปัญหา สาเหตุและวิธีแก้ไขที่แนะน าจะถูกรวบรวมเป็นข้อมูลดิบของแต่ละฝ่าย 
ข้อมูลที่ได้จะเก็บรวบรวมไว้ที่หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่ายติดตามประเมินผล และเลขานุการ อย่างละหนึ่งชุด เมื่อสิ้น
วาระของสภานักเรียนชุดนั้นๆ เอกสารจะถูกส่งมอบให้สภานักเรียนรุ่นถัดไป    
                  4) ผลที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 
               4.1)  ผลที่เกิดกับนักเรียน 
            4.1.1) สภานักเรียนเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมการสร้างทักษะชีวิตของนักเรียน 
เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีทักษะต่าง ๆ อาทิ การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การเห็นคุณค่าของตนเอง การ
รู้จักเห็นใจผู้อ่ืนการเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การตระหนักในความรับผิดชอบต่อส่วนรวม การ
สร้างสัมพันธภาพและรู้จักสื่อสารอย่างเหมาะสม การตัดสินใจและแก้ปัญหาโดยสันติวิธี รวมทั้งการมีทักษะในการ
ควบคุมอารมณ์และความเครียด สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
            4.1.2) สภานักเรียนเป็นกระบวนการที่มีทั้งกิจกรรมใหญ่และกิจกรรมย่อย ซึ่งล้วนแต่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม เช่น ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญู
กตเวที ความเมตตากรุณา ความเสียสละ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความประหยัดรู้จักพอเพียง มีทักษะในการจัดการขยัน 
อดทน ละเอียดรอบคอบ และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
           4.1.3) สภานักเรียนเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการดูแล 
ปกป้อง คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของตนเองและเพ่ือนนักเรียนในโรงเรียน 
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           4.1.4) การมีส่วนร่วมในสภานักเรียนจะช่วยสร้างลักษณะการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มี
จิตส านึกสาธารณะ เห็นคุณค่าของระบบการปกครองตามหลักธรรมาภิบาล เคารพสิทธิเสรีภาพ และกติกาข้อตกลง
ของหมู่คณะ รู้จักยอมรับและชื่นชมการกระท าของผู้อื่นอย่างมีน้ าใจนักกีฬา 
               4.2)  ผลที่เกิดกับโรงเรียน 
             4.2.1) สภานักเรียนสามารถท าหน้าที่ให้ความคิดและร่วมวางแผนการด าเนินงานด้าน
ต่างๆ ของโรงเรียน ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงเรียน 
             4.2.2) เป็นกลไกในการพิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบ แผนงานโครงการ 
และการจัดกิจกรรมขององค์กรนักเรียนในโรงเรียน 
            4.2.3) ช่วยดูแลทุกข์สุขของนักเรียนทุกคนในโรงเรียน และให้การพิทักษ์ ปกป้อง 
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และรักษาผลประโยชน์ของทุกคนในโรงเรียน 
            4.2.4) เป็นก าลังส าคัญในการป้องกันแก้ไขปัญหาและข้อขัดแย้งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
โรงเรียน โดยยึดหลักความสมานฉันท์และแนวทางสันติวิธี 
            4.2.5) สามารถให้ความช่วยเหลือผู้บริหาร คร ูในการบริหารจัดการทรัพยากรของ
โรงเรียนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
            4.2.6) เป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิดการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับเพื่อนนักเรียนใน
โรงเรียน 
            4.2.7) เป็นเสียงสะท้อนเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน เป็นไป
ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาสามารถดูแลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนทุกคน 
            4.2.8) ช่วยประสานความร่วมมือกับบุคคล หน่วยงาน และเครือข่ายสภานักเรียน เพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่สภานักเรียน 
             4.2.9) ร่วมด าเนินการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร เพ่ือการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ทัน
ต่อเหตุการณ์ตรงไปตรงมา เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียน 
            4.2.10) เป็นองค์ประกอบส าคัญในการสร้างบรรยากาศความเป็นประชาธิปไตยใน
โรงเรียน เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตยที่ถูกต้อง สอดคล้องกับระบบการปกครอง
ของประเทศ 
               4.3)  ผลที่เกิดกับชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 
             4.3.1) ร่วมท าหน้าที่สืบสานความรู้ ภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของ
ชาติ            4.3.2) ช่วยเสนอความเห็นเกี่ยวกับการพิทักษ์ ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิเด็ก การจัด
ระเบียบสื่อการแก้ปัญหายาเสพติด และอบายมุข การใช้ความรุนแรง รวมทั้งการแก้ไขปัญหาสังคมที่ส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน 
            4.3.3) เป็นผู้น าในการริเริ่มสร้างสรรค์  เพ่ือให้นักเรียนทั่วไปได้ปฏิบัติกิจกรรม
ช่วยเหลือ หรือการบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
                  5)  ผลการปฏิบัติงานที่ดีเด่น 
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                5.1)  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน  ระดับชั้น     
ม.ปลาย  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ  ครั้งที่ 64 

      5.2  การด าเนินงานตามโครงการ   
             5.2.1  โครงการโลกสวยด้วยมือเรา 
    5.2.1.1  วัตถุประสงค์  
     1) เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการมีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม 
     2) เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจและรู้จักใช้สามัคคีธรรมในการดูแลรักษาความ
สะอาดภายในโรงเรียน 
   5.2.1.2  เป้าหมาย 
     เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างการมีจิตสาธารณะ และการมี
ความสามัคคี ร่วมมือกันในหม่ฝุคณะเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการมีจิตสาธารณะของผู้เรียน  
   5.2.1.3  กิจกรรม 
                                        1) แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 
                                        2) ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ 
                                        3) แบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบ 
                                        4) จัดท าปฏิทินปฏิทินงาน 
                                        5) จัดท าแบบประเมินผล        
 
           
  5.3  สรุปการประเมินผลการด าเนินงาน 
         จากการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ ปรากฏว่า การด าเนินงานส่งเสริม

ประชาธิปไตยในโรงเรียนในภาพรวม  อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x  % = 98.75)  โดยมีรายการที่สามารถปฏิบัติได้มาก

ที่สุดทุกรายการ และมีจ านวน 16  รายการที่มีค่าเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 100  และมีจ านวน 4 รายการที่มีค่าเฉลี่ยร้อย
เท่ากับ 95.00 คือ  การด าเนินงานสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน/ปัญหาและความต้องการของครูและนักเรียน  การ
ด าเนินงานมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นไปได้  การด าเนินงานมีข้ันตอนเป็นกระบวนการที่ชัดเจน 
สามารถปฏิบัติได้  และการจัดท ารายงานสรุปผลระบุประเด็นปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะแนวทาง
พัฒนา และปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนที่ชัดเจนเป็นไปได้  
 6.   งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
          6.1 การปฏิบัติตามภาระงานในโครงสร้างการบริหารโรงเรียน 
   6.1.1  การวางแผน 
                  6.1.1.1  เสนอโครงการเพ่ือของบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงาน 
             6.1.1.2  ประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบในการด าเนินงาน 
                           6.1.1.3  แบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินงาน 
    6.1.2  การด าเนินงาน 
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                    6.1.2.1  จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน และประชุมชี้แจง 
                          6.1.2.2  ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
                   6.1.2.3  ด าเนินงานตามโครงการ 
                 6.1.3 การก ากับติดตามตรวจสอบ 
                  6.1.3.1  สอบถาม  แบบประเมิน  แบบบันทึกสถิติ 
                   6.1.3.2  สรุปข้อมูล 
             6.1.3.3  รายงานตามโครงการ 
   6.1.4  ผลจากการปฏิบัติงาน 
                          6.1.4.1  ผลที่เกิดกับนักเรียน 
                           ได้ส่งเสรมิให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ การท างานเป็น
ทีม  การเสียสละ ในการท างาน  และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและแนะน าผู้อ่ืนได้  ส่งเสริมให้นักเรียนท า
โครงงานที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ จนประสบความส าเร็จในการแข่งขันระดับภาค 
                         6.1.4.2  ผลที่เกิดกับครู 
                          เกิดความภาคภูมิใจในการแนะน า  สั่งสอน ให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี มีสุข 
และเป็นเยาวชนที่ดีของสังคมและประเทศชาติ   
                                     6.1.4.3  ผลที่เกิดกับโรงเรียน 
                         มีชื่อเสียงในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะนักเรียน  ได้นักเรียนที่มีระเบียบวินัย  
                        6.1.4.4  ผลที่เกิดกับชุมชน 
                         ชุมชนมีเยาวชนที่ดี ส่งผลให้ห่างไกลสิ่งเสพติด และเป็นผู้น าที่ดี 
              6.1.5  ผลการปฏิบัติงานที่ดีเด่น 
            6.1.5.1 นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันโครงงานสุขภาพระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  
            6.1.5.2 นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันโครงงานสุขภาพระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  รางวัลเหรียญทองระดับภาค  ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ณ จังหวัดสกลนคร 

6.2  การด าเนินงานตามโครงการ 
         1)  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
          1.1) เพ่ือส่งเสริมสุขภาพนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี 
            1.2) เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการท างานเป็นทีม  มีจิตอาสา และรู้จักการเลือก
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย  ตลอดจนน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและแนะน าผู้อ่ืนได้ 
       2)  เป้าหมายของโครงการ 
                   2.1) นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมสุขภาพ 
                   2.2) นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รับประทานอาหารที่สะอาดและปลอดภัย 
       3)  กิจกรรมที่ปฏิบัติตามโครงการ 
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            3.1) กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
            3.2) กิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค ( อย. น้อย ) 
       4)  งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน 
            4.1) ชื้อยา – เวชภัณฑ์   จ านวน 15,000  บาท 
            4.2) กิจกรรม อย. น้อย  จ านวน 5,000  บาท 
                    5)  ผลจากการด าเนินงาน 
            5.1) ผลที่เกิดกับนักเรียน 
      นักเรียนมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ  ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ ค าแนะน าในการ 
ปฏิบัติตน  ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในการท างานร่วมกัน มีจิตอาสา และรู้จักการเลือกรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย 
            5.2) ผลที่เกิดกับครู 
       ครูมีสุขภาพกายและจิตที่ดี เอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
            5.3) ผลที่เกิดกับโรงเรียน 
      มีบุคลากรที่เอ้ือประโยชน์ต่อการท างาน  โรงเรียนมีอาหารที่บริโภคได้อย่าง             
ปลอดภัย 
            5.4) ผลที่เกิดกับชุมชน 
      ชุมชนมีประชากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ   
                   6)  ผลการปฏิบัติงานที่ดีเด่น 
     ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ประจ าปี 2556 จากกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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ส่วนที่ 4  การปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563  ผู้รายงานได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านอ่ืน ๆ ที่เป็นงาน
นโยบาย  นอกเหนือจากงานตามโครงสร้างที่กล่าวในส่วนที่ 3  ดังนี้  
 

ที ่ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หน่วยงาน เอกสารอ้างอิง 
1 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ในการจัดงานวันครู 
ปี 2558  

สมาคมผู้บริหาร
สถานศึกษาอ าเภอ 

นาเชือก 

 

2 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอ านวยการสอบปลาย
ภาคเรียนที่ 2/2557 ของศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาเชือก ประจ า
สนามสอบโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์  

ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม

อัธยาศัยอ าเภอนาเชือก 

 

3 ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง กรณีพัสดุช ารุดและเสื่อมคุณภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 

ร.ร. นาเชือกพิทยาสรรค์  

4 ได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรให้การอบรม
นักเรียนในกิจกรรม “สร้างความตระหนักในการ
เรียน” เรื่องความดีพ้ืนฐานสากล 

ร.ร. นาเชือกพิทยาสรรค์  

5 ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อ านวยการ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมมการด าเนินโครงการ 
“มหาสารคามเมืองปลอดบุหรี่” อ าเภอนาเชือก 

ร.ร. นาเชือกพิทยาสรรค์  

6 ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการชี้แนวเขตท่ีราชพัสดุ 
กรณีนายบุญมี จุปะนะเต ขอรังวัดแบ่งแยกที่ดินซึ่ง
มีเขตติดต่อกับโรงเรียน 

ร.ร. นาเชือกพิทยาสรรค์  

7 ได้รับแต่งตั้งจากส านักงานเทศบาลต าบลนาเชือกให้
เป็นกรมการอ านวยการในคณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างจิตส านึกประชาชนใน
การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง 

เทศบาลต าบลนาเชือก ค าสั่งเทศบาลต าบล 
นาเชือก 

ที่ 387/2557 
ลว 9 ธันวาคม 2557 

8 ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการด าเนินการคัดเลือก
ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งนักการภารโรง 

ร.ร. นาเชือกพิทยาสรรค์  

9 ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อ านวนการโรงเรียนให้
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผน

โรงพยาบาลนาเชือก  
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ยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพอ าเภอนาเชือก ประจ าปี
งบประมาณ 2558 ในฐานะคณะท างานจัดท า
แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ภาพรวมอ าเภอ 

 
 
 

ที ่ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หน่วยงาน เอกสารอ้างอิง 
10 ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการอ านวยการ

ด าเนินการสอบ Pre-O-NET ร่วมกับมหาวทยาลัย
รังสิต 

ร.ร. นาเชือกพิทยาสรรค์  

11 ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการด าเนินงาน
ควบคุมการคัดเลือกและฝึกซ้อมกีฬาเพ่ือร่วม
แข่งขันมหกรรมกีฬามัธยมศึกษาต้านยาเสพติด 
ประจ าปีการศึกษา 2557 

ร.ร. นาเชือกพิทยาสรรค์  

12 ได้รับมอบหมายให้น านักเรียนเข้าร่วมประชุมระดม
ความคิดของนักเรียนมัธยมศึกษาในการแก้ไข
รัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียน
นารีนุกูล จ. อุบลราชธานี 

ร.ร. นาเชอืกพิทยาสรรค์  

13 ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการก าหนด
ราคากลางงานก่อสร้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องปฏิบัติทางวิชาการ  

ร.ร. นาเชือกพิทยาสรรค์  

14 ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก
ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 

ร.ร. นาเชือกพิทยาสรรค์  
 

15 ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
ตามสัญญาจ้างเลขท่ี 2/2558 ลว 19 ธันวาคม 58 

ร.ร. นาเชือกพิทยาสรรค์  

16 ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
ตามสัญญาจ้างเลขท่ี 2/2558 ลว 19 ธันวาคม 58 

ร.ร. นาเชือกพิทยาสรรค์  

17 เป็นสถานที่ศึกษาดูงานสภานักเรียนและให้การ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนต่าง ๆ  

ร.ร. นาเชือกพิทยาสรรค์  

18 ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดกิจกรรม “วัน
คริสต์มาส” ปี 2557  

ร.ร. นาเชือกพิทยาสรรค์  

19 ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแนะแนวศึกษาต่อ ร.ร. นาเชือกพิทยาสรรค์  
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 4 ปีการศึกษา 2558 
20 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและเลขานการ ใน

คณะกรรมการตรวจติดตามการดูแลห้องเรียน 
อาคารเรียนและบริเวณโรงเรียน 

ร.ร. นาเชือกพิทยาสรรค์ ค าสั่งที่ 044/2558 
ลว 4 ก.พ. 58 

21 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอ านวยการด าเนิน
กิจกรรมเข้าค่ายยุวการชาด ประจ าปีการศึกษา 
2558 

ร.ร. นาเชือกพิทยาสรรค์ ค าสั่งที่ 058/2558 
ลว 10 ก.พ. 2558 

 
 
 
                                                                                                       

ส่วนที่ 5  การพัฒนาตนเอง 
 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563    ผู้รายงานมีผลการพัฒนาตนเองดังตารางต่อไปนี้ 
ที ่ รายการ วัน เดือน ปี หน่วยงาน 
1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนากลุ่มย่อย 

เรื่อง “นิเทศอย่างไร คุณภาพนักเรียนจะสูงขึ้น” 
ในงานมหกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู 
EDUCA 2014 

15-17 ตุลาคม 2557 คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนากลุ่มย่อย 
เรื่อง “อ่านให้ออกอย่างแตกฉาน” ในงาน
มหกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู 
EDUCA 2014 

15-17 ตุลาคม 2557 คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนากลุ่มย่อย 
เรื่อง “พัฒนาการทางสมองของเด็กวัยรุ่น” ในงาน
มหกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู 
EDUCA 2014 

15-17 ตุลาคม 2557 คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

4 อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training และ
ผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรมตาม
โครงการยกระดับครูทั้งระบบ ประจ าปี 2557 
UTQ-55214  การพัฒนาภาวะผู้น ากับการ
บริหารงานยุคใหม่ 

24 พฤศจิกายน 2557 สพฐ. 

5 อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training และ
ผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรมตาม
โครงการยกระดับครูทั้งระบบ ประจ าปี 2557 

24 พฤศจิกายน 2557 สพฐ. 
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UTQ-02304  การพัฒนาสมรรถนะประจ าสาย
งานและสมรรถนะหลักส าหรับผู้บริหาร 

6 อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training และ
ผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรมตาม
โครงการยกระดับครูทั้งระบบ ประจ าปี 2557 
UTQ-55302  ห้องเรียนคุณภาพ 5 ด้าน 

24 พฤศจิกายน 2557 สพฐ. 

7 อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training และ
ผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรมตาม
โครงการยกระดับครูทั้งระบบ ประจ าปี 2557 
UTQ-02303  การจัดการความรู้ (Knowledge  
Managment) 

24 พฤศจิกายน 2557 สพฐ. 

 
  
 
 
 
   ขอรับรองว่ารายการที่รายงานข้างต้นเป็นผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติจริง 
 
 
 

            ลงชื่อ………….....……………………………..…..ผู้บันทึก 
                                                               ( นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทองดวง ) 
                                                              ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2563 
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       เปรียบเทยีบผลการสอบ  O-NET  ปีการศึกษา 2561 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3   โรงเรียนนาเชือกพทิยาสรรค์ 
ในระดับโรงเรียน  ระดับเขต  ระดับจังหวดั  ระดับภาค  ระดับสังกดั  และระดับประเทศ 

ช่ือวชิา 

คะแนนเฉล่ีย  ม.3  ปีการศึกษา 2561 
ระดบั

โรงเรียน 
ระดบัเขต ระดบัจงัหวดั ระดบัภาค ระดบั

สังกดั 
ระดบัประเทศ 

ภาษาไทย 56.02 56.93 54.31 52.14 55.04 54.42 
ภาษาองักฤษ 27.59 28.51 28.11 27.65 29.10 29.45 
คณิตศาสตร์ 28.77 31.10 29.50 27.89 30.28 30.04 
วทิยาศาสตร์ 36.26 37.38 36.16 35.07 36.43 36.10 
เฉล่ียรวม 30.36 38.48 37.02 35.69 37.71 37.50 

        

 
 

      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
   

 

   
  

งานทะเบียน - วดัผล โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค ์

 
  

25-มี.ค.-62 
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    เปรียบเทยีบผลการสอบ  O-NET  ปีการศึกษา 2561 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3   โรงเรียนนาเชือกพทิยาสรรค์ 

ในระหว่าง ปีการศึกษา  2559  ถึง ปีการศึกษา  2561 

ช่ือวชิา 
คะแนนเฉล่ีย  ม.3  ระหวา่ง ปีการศึกษา  2559  ถึง ปีการศึกษา  2561 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

ภาษาไทย 48.26 51.66 56.02 

ภาษาองักฤษ 29.79 29.54 27.59 

คณิตศาสตร์ 29.37 27.44 28.77 

วทิยาศาสตร์ 34.33 33.91 36.26 

เฉล่ียรวม 35.44 35.64 37.16 

     

 
 

  

   
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

งานทะเบียน - วัดผล โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 
 

 

25-มี.ค.-62 
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    เปรียบเทยีบผลการสอบ  O-NET  ปีการศึกษา 2561 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3   โรงเรียนนาเชือกพทิยาสรรค์ 
โดยใช้ จ านวนนักเรียนทีไ่ด้คะแนนตั้งแต่  50.01 - 100  คะแนน 

ระหว่างปีการศึกษา 2559 ถึง ปีการศึกษา 2561 

ช่ือวชิา 
ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนตั้งแต่  50.01 - 100  คะแนน 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
ภาษาไทย 42.63 52.70 64.48 

ภาษาองักฤษ 2.79 0.45 0.69 
คณิตศาสตร์ 7.57 5.86 10.69 
วทิยาศาสตร์ 2.39 3.15 8.97 
เฉล่ียรวม 13.84 15.54 21.21 

     

 
 

   

    

    
    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

งานทะเบียน - วดัผล โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค ์
 

 

25-มี.ค.-62 
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ภาพกิจกรรม 
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รว่มกจิกรรมกฬีามัธยมศกึษาต้านยาเสพติด 
ณ สนามกฬีาโรงเรยีนสารคามพิทยาคม 

โรงเรยีนนาเชือกพิทยาสรรค์ 
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รว่มสืบสานประเพณีไทยรว่มกจิกรรมต่างๆของโรงเรยีน 
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การสร้างขวัญและก าลังใจต่อเพ่ือนร่วมประกอบวิชาชีพและร่วมกิจกรรม 

งานมุทิตาคารวะ ประจ าปี 2562 
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รว่มกจิกรรมการอบรมสมัมนาทางวชิาการเพือ่พฒันาตนเอง 



 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รว่มกจิกรรมเปน็ประธานคณะกรรมการตดัสนิงานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน  
กจิกรรมเพลงคณุธรรม  ระดบัม.ปลาย  ณ โรงเรยีนผดุงนารี 
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รว่มกจิกรรมกบัหนว่ยงานเครอืขา่ยรว่มกบัชมุชน 
ณ  พืน้ทีป่า่หมูบ่า้นหนองทศิสอน 
วนัที่  ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
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รบัรางวลัทรงคณุคา่ สพฐ. (Obec  Awards)  
จากส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา  เขต 26 


