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คานา
คาสั่งโรงเรียนขุนควรวิทยาคม เรื่อง แตํงตั้ง คณะกรรมการรั บผิดชอบงาน ประจาปีการศึกษา 2562
เป็นเอกสารสาคัญที่คณะครูและบุคลากรทุกคนต๎องศึกษาให๎เข๎าใจอยํางละเอียด เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานตามที่โรงเรียนมอบหมาย ซึ่งประกอบด๎วย 5 กลุํมงาน ได๎แกํ กลุํมบริหารงานวิชาการ กลุํมบริหารงาน
อานวยการและบุคคล กลุํมบริหารงบประมาณและแผนงาน กลุํ มบริหารงานทั่วไป และกลุํมบริหารงานพัฒนา
ผู๎เรียน
โรงเรียนขุนควรวิทยาคม อาเภอปง จัง หวัดพะเยา สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 ได๎พัฒนาโรงเรียนมาอยํางตํอเนื่อง มีผลงานของโรงเรียนเชิงประจักษ์มากมาย เป็นที่ยอมรับของชุมชน
ท๎องถิ่น หนํวยงานภาครัฐและเอกชน ดังนั้น คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขุนควรวิทยาคม จึงถือวํา
เป็น บุค ลากรสาคัญในการขับ เคลื่อ นนโยบายตํา งๆ ของโรงเรี ยนและหนํ วยงานต๎ นสั ง กั ดสูํค วามส าเร็จ ตาม
เป้าหมาย โรงเรียนขุนควรวิทยาคมหวังเป็นอยํางยิ่งที่บุคลากรทุกคนจะรวมพลังในการดาเนินงานทุกอยํางของ
โรงเรี ยน ด๎ วยความมุํงมั่ น เสี ยสละ รั บผิ ดชอบอยํา งเต็ม ความสามารถ เพื่ อให๎เ กิด ผลตํ อนั กเรีย น โรงเรีย น
และทางราชการตํอไป

นายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ์
ผู๎อานวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคม
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แผนภูมิโครงสร๎างการบริหารงานโรงเรียนขุนควรวิทยาคม
แตํงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงาน ของโรงเรียนขุนควรวิทยาคม
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- กลุํมบริหารงานวิชาการ
- กลุํมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
- กลุํมบริหารงานอานวยการและบุคคล
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แตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินงานพัฒนาระบบคุณภาพสูํความเป็นเลิศ
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- ปฏิทินการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
- คณะผู๎จัดทา
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คาสั่งโรงเรียนขุนควรวิทยาคม
ที่ 071/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานโรงเรียนขุนควรวิทยาคม ปีการศึกษา 2562
.............................................
เพื่อให๎การดาเนินการบริหารงานโรงเรียนขุนควรวิทยาคม ประจาปีการศึกษา 2562 เป็นไปด๎วย
ความเรี ย บร๎ อ ยและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาศั ย ตามความในมาตรา 39 พระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ห ารราชการ
กระทรวงศึก ษาธิก าร พ.ศ. 2546 เรื่อ ง การบัง คับ บัญ ชาข๎า ราชการ การบริ หารกิ จการของสถานศึ กษา
และมาตรา 27 แหํงพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก๎ไ ข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ คาสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่ 44/2549 เรื่อง การมอบอานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการโรงเรียน และคาสั่ง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 109/2550 เรื่อง การมอบอานาจการปฏิบัติราชการแทน
เกี่ยวกับลูกจ๎างประจา จึงแตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินงานกลุํมบริหารงานวิชาการ, กลุํมบริหารงานงบประมาณ
และแผนงาน, กลุํมบริหารงานอานวยการและบุคคล, กลุํมบริหารงานทั่วไป และกลุํ มบริหารงานพัฒนาคุณภาพ
ผู๎เรียน โรงเรียนขุนควรวิทยาคม ประจาปีการศึกษา 2562 ดังตํอไปนี้
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โครงสร้างการบริหารกลุม่ บริหารงานวิชาการ
ผู้อานวยการโรงเรียน
นายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางณัฐกฤตา อ้อปิมปา

คณะกรรมการกลุ่มวิชาการ
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งานพัฒนาหลักสูตร

งานทะเบียนวัดผล

งานลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้
งานโครงการพิเศษ

งานห้องสมุด

งานแนะแนว

งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

งานวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน

งานกองทุนสวัสดิการ

งานกิจกรรม
นักศึกษาวิชาทหาร

งานนิเทศติดตามผล

งานกิจกรรมพิเศษ

งานกิจกรรมชุมนุม

งานเรียนรวม

งานตกแต่งในอาคาร
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กลุ่มบริหารงานวิชาการ
๑. คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
๑.๑ นางณัฐกฤตา อ๎อปิมปา
๑.2 น.ส. จรรยา ทามัน
๑.3 นายสมพิศ คาบุญเรือง
๑.4 น.ส. กรณิการ์ ฟักแก๎ว
1.5 น.ส. อรพิมพ์ บัวเย็น
1.6 นางเพ็ญนีย์ ศรีคา
1.7 นายธวัชชัย วงศ์ใหญํ
1.8 นางกรรณิการ์ ปัฐวี
1.9 นายสุชาติ ยอดมงคล
1.10 น.ส. ศานิตา เพ็ญกาสิทธิ์

ประธานกรรมการ
หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย
หัวหน๎างานห๎องสมุด
หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์
หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์
หัวหน๎างานหลักสูตรสถานศึกษา
หัวหน๎างานกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ
หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษาฯ
หัวหน๎างานแนะแนว
หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา
หัวหน๎ากิจกรรมลูกเสือ
หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพฯ
หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ
งานทะเบียนวัดผลและประเมินผล
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่
๑. วางแผนการดาเนินงานกลุํมบริการงานวิชาการตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของ
โรงเรียน
๒. นานโยบายกระทรวง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุํมโรงเรียน และโรงเรียนสูํการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
๓. กาหนดแผนงาน/โครงการ เพื่อจัดทางบประมาณและปฏิทินปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา
๔. เป็นที่ปรึกษาการพัฒนา ปรับปรุงงานในกลุํมงานบริหารงานวิชาการ
๕. นิเทศ กากับ ติดตาม ผลการดาเนินงานในกลุํมบริหารงานวิชาการ
๖. จัดทาสารสนเทศ และรายงานผลการดาเนินงานของกลุํมบริหารงานวิชาการ
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
2. คณะกรรมการงานพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและงานพัฒนาสือ่ นวัตกรรมเทคโนโลยี
การศึกษา
2.1 น.ส. กรณิการ์ ฟักแก๎ว
ประธานกรรมการ
2.2 น.ส. ศานิตา เพ็ญกาสิทธิ์
รองประธานกรรมการ
2.3 น.ส. จรรยา ทามัน
กรรมการ
2.4 นายสมพิศ คาบุญเรือง
กรรมการ
2.5 นางณัฐกฤตา อ๎อปิมปา
กรรมการ

5
2.6 นางเพ็ญนีย์ ศรีคา
2.7 นายธวัชชัย วงศ์ใหญํ
2.8 นางกรรณิการ์ ปัฐวี
2.9 นายสุชาติ ยอดมงคล
2.10 น.ส. อรพิมพ์ บัวเย็น

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่
๑. จัดกิจกรรมและกากับติดตามการดาเนินงานตามระบบเรียนรู๎ของกลุํมสาระฯ
๒. กาหนดรายวิชาสาระพื้นฐาน สาระเพิ่มเติมของกลุํมสาระการเรียนรู๎และการค๎นคว๎าอิสระ
(IS) ตามโครงสร๎างหลักสูตรสถานศึกษา
๓. วางแผนเพื่อจัดทางบประมาณเพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอนของครู
๔. วางระบบการวัดผล ประเมินผล การอําน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความให๎สอดคล๎องกับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
๕. กาหนดครูเข๎าสอนรายวิชาตามกลุํมสาระการเรียนรู๎
๖. นิเทศ กากับ ติดตามงานที่กลุํมสาระได๎รับมอบหมาย ทั้งนโยบายและงานตามแผนปฏิบัติ
การประจาปีของกลุํมบริหารวิชาการ
๗. ให๎ข๎อเสนอแนะกับกลุํมสาระการเรียนรู๎ในการปรับปรุง/แก๎ไข พัฒนาสื่อนวัตกรรม
๘. สรุปรายงานผลการดาเนินงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๙. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได๎รับมอบหมาย
3. คณะกรรมการงานทะเบียนวัดผล
3.1 น.ส.อรพิมพ์ บัวเย็น
3.2 นางณัฐกฤตา อ๎อปิมปา
3.3 น.ส. กรณิการ์ ฟักแก๎ว
๓.๔ น.ส. ศานิตา เพ็ญกาสิทธิ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

วางแผนการดาเนินงานงานทะเบียน วัดผลให๎ถูกต๎องและเป็นปัจจุบัน
รับลงทะเบียน กาหนดเลขประจาตัวนักเรียน
จัดทาทะเบียนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของหลักฐานทางทะเบียนของนักเรียน
กาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผล ประเมินผลของสถานศึกษา
จัดเทียบโอนความรู๎ ทักษะประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น
สถานประกอบการและอื่นๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
๖. นิเทศ กากับ ติดตาม ประมวลผลการดาเนินงานทะเบียนวัดผลแกํครูและบุคลากร
๗. สรุปและรายงานผลการวัดผล และประเมินผลทุกระดับชั้น ไปยังหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
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4. คณะกรรมการงานห้องสมุด
4.1 น.ส. จรรยา ทามัน
๔.๒ น.ส. ณัฐท์ลิดา ลาบุตรดี
4.3 นายวิทวัส บุญเทพ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่
๑. วางแผนงาน โครงการ และงบประมาณของห๎องสมุด
๒. จัดระบบบริหาร โดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับปรุงการให๎บริการการใช๎ห๎องสมุดแกํ
ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
๓. จัดหาสื่อ อุปกรณ์ หนังสือในและพัฒนาห๎องสมุดอยํางตํอเนื่อง
๔. งานติดตาม ประเมินผลงาน สรุปผลการดาเนินงานห๎องสมุดอยํางตํอเนื่อง
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
5. คณะกรรมการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5.1 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5.1.1 น.ส. กรณิการ์ ฟักแก๎ว
5.1.2 นายธวัชชัย วงศ์ใหญํ
5.1.3 น.ส. จรรยา ทามัน
5.1.4 นายวายุ สมบูรณ์
5.1.5 นางเพ็ญนีย์ ศรีคา
5.1.6 น.ส. ศานิตา เพ็ญกาสิทธิ์
5.2 งานกิจกรรมลูกเสือ
5.2.1 นายธวัชชัย วงศ์ใหญํ
5.2.2 นายสมพิศ คาบุญเรือง
5.2.3 น.ส. จุรีย์พร ชุํมวงศ์
5.2.4 น.ส. ปานไพลิน กันทะเนตร
5.2.5 นางเพ็ญนีย์ ศรีคา
5.2.6 นายสุชาติ ยอดมงคล
5.2.7 น.ส. เฉลิมขวัญ รวมสุข
5.2.8 นางกรรณิการ์ ปัฐวี
5.2.9 นายวีระยุทธ ชุมภูเทพ
5.2.10 นายวายุ สมบูรณ์
5.2.11 นายชื่น คามามูล
๕.๒.๑๒ น.ส. มนต์นภา วังศรี
๕.๒.๑๓ นายชนกนันท์ บุญเทพ
5.2.14 นายวิทวัส บุญเทพ
5.2.15 น.ส. อัญษมา มูลศรี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
หัวหน๎ากิจกรรมลูกเสือ
รองหัวหน๎ากิจกรรมลูกเสือ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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5.3 งานกิจกรรมยุวกาชาด
5.3.1 นางอนุพฒ
ั ชลี กุลสะโมรินทร์
5.3.2 นางณัฐกฤตา อ๎อปิมปา
5.3.3 น.ส. จรรยา ทามัน
5.3.4 น.ส. ศานิตา เพ็ญกาสิทธิ์
5.3.5 น.ส. อรพิมพ์ บัวเย็น
5.3.6 น.ส. กรณิการ์ ฟักแก๎ว
5.3.7 นายมณฑล คาวังจันทร์
5.3.8 นายทรงวุฒิ ลับแล
5.3.9 นายนที แก๎วมา
5.3.10 น.ส. กอปร์พลอย บุตรดี
5.3.11 น.ส. ณัฐท์ลิดา ลาบุตรดี
5.3.12 นางลีลาวดี จันทร์ประเสริฐ

หัวหน๎ากิจกรรมยุวกาชาด
รองหัวหน๎ากิจกรรมยุวกาชาด
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

5.4 ผู้ประสานงานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)
๕.๔.๑ นายวายุ สมบูรณ์
หัวหน๎ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
5.4.2 นายทรงวุฒิ ลับแล
กรรมการ
5.5 งานกิจกรรมชุมนุมและงานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
๕.๕.1 น.ส. กรณิการ์ ฟักแก๎ว
ผู๎ประสานงานกิจกรรมชุมนุมและกิจกรรม
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู๎
หน้าที่
๑. วางแผนงานโครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานของระบบกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
๒. จัดระบบบริหารและดาเนินการตามระบบกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
๓. ดาเนินงานจัดกิจกรรมและสํงเสริมสนับสนุนให๎นักเรียนได๎มีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรม
อยํางหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน
๔. จัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์จริง ให๎นักเรียนได๎คิดเป็น ทาเป็น
แก๎ปัญหาเป็น
๕. จัดกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ชุมนุม กลุํมสนใจ การบาเพ็ญประโยชน์ ตลอดจนกีฬาและ
นันทนาการ นักศึกษาวิชาทหารโดยสนับสนุนให๎นักเรียนๆ ได๎รํวมกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ตนเอง
๖. จัดกิจกรรมวันสาคัญของชาติและศาสนาเพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎จากสถานการณ์จริง
เพื่อที่จะสามารถนาไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริงในสังคม
๗. รวบรวมเอกสารหลักฐานการปฏิบัติงานอยํางเป็นระบบเพื่อเป็นหลักฐานสาคัญรองรับการ
ประเมินจากหนํวยงานตํางๆ
๘. นิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรมนักเรียน
๙. สรุปผลการดาเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
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6. คณะกรรมการงานแนะแนว
6.1 นางเพ็ญนีย์ ศรีคา
6.2 นายวิทวัส บุญเทพ

ประธานกรรมการ
กรรมการ

หน้าที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

จัดระบบแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา
วางแผนงาน/โครงการ งบประมาณและปฏิทินปฏิบัติงาน
ดาเนินงานกองทุนกู๎ยืมเรียนและทุนการศึกษา
ให๎บริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพแกํนักเรียน
เป็นคณะกรรมการแก๎ไขปัญหาและให๎การชํวยเหลือด๎านปัจจัยพื้นฐาน
จัดทาสามะโนนักเรียนในพื้นที่บริการของโรงเรียน และการรับนักเรียน
ติดตามประเมินผลงานแนะแนวการศึกษา สรุปผลการดาเนินงานแนะแนวอยํางตํอเนื่อง
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย

7. คณะกรรมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน
7.1 นางณัฐกฤตา อ๎อปิมปา
ประธานกรรมการ
7.2 น.ส. กรณิการ์ ฟักแก๎ว
รองประธานกรรมการ
7.3 น.ส. จรรยา ทามัน
กรรมการ
7.4 นายสมพิศ คาบุญเรือง
กรรมการ
7.5 น.ส. อรพิมพ์ บัวเย็น
กรรมการ
7.6 นางเพ็ญนีย์ ศรีคา
กรรมการ
7.7 นายธวัชชัย วงศ์ใหญํ
กรรมการ
๗.๘ นางกรรณิการ์ ปัฐวี
กรรมการ
7.9 นายสุชาติ ยอดมงคล
กรรมการ
7.10 น.ส. ศานิตา เพ็ญกาสิทธิ์
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
1. วางแผนแนวทางการอบรมและพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนเพื่อปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน
2. เป็นคณะทางานในการวางแผนงานวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนของกลุํมสาระ
การเรียนรู๎
3. เป็นที่ปรึกษาการจัดทาวัตกรรมทางการศึกษา ประเมินผลการพัฒนางานของบุคลากรของ
โรงเรียนในด๎านการพัฒนาการเรียนการสอน
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
8. คณะกรรมการรวบรวมผลการนิเทศ กากับ และติดตามการจัดการศึกษา
8.1 นางณัฐกฤตา อ๎อปิมปา
ประธานกรรมการ
8.2 น.ส. ศานิตา เพ็ญกาสิทธิ์
รองประธานกรรมการ
8.3 น.ส. อรพิมพ์ บัวเย็น
กรรมการ
8.4 น.ส. กรณิการ์ ฟักแก๎ว
กรรมการ
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8.5 นางกรรณิการ์ ปัฐวี
8.6 น.ส. เฉลิมขวัญ รวมสุข

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่
๑. วางแผนการกาหนดการนิเทศ กากับ และติดตามการจัดการเรียนการสอนของกลุํมสาระ
๒. รวบรวมผลการนิเทศ กากับ และติดตามการจัดการเรียนการสอนของกลุํมสาระ
จัดทารายงานการนิเทศเพื่อนาเสนอตํอฝ่ายบริหาร
๓. รวบรวมผลการนิเทศ กากับ และติดตามผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการให๎
สอดคล๎องกับมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
9. คณะกรรมการดาเนินงานจัดการเรียนรู้เด็กเรียนรวม
9.1 นางณัฐกฤตา อ๎อปิมปา
ประธานกรรมการ
9.2 ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น
กรรมการ
9.3 น.ส. จรรยา ทามัน
กรรมการและเลขานุการ
9.4 น.ส. ณัฐท์ลิดา ลาบุตรดี
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
หน้าที่
๑. บริหารและดาเนินการตามแนวทางการจัดการเรียนรวม
๒. วางแผนงานโครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานของระบบกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
๓. ดาเนินงานจัดกิจกรรมและสํงเสริมสนับสนุนให๎นักเรียนเรียนรวมได๎เรียนรู๎อยํางหลากหลาย
ตามความถนัดและความสนใจเต็มตามศักยภาพ
๔. จัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์จริง ให๎นักเรียนได๎คิดเป็น ทาเป็น แก๎ปัญหา
เป็น
๕. รวบรวมเอกสารหลักฐาน การปฏิบัติง านอยํางเป็นระบบ เพื่อเป็นหลักฐานสาคัญรองรับ
การประเมินจากหนํวยงานตํางๆ
๖. นิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติง านการดาเนิ นงานจัดการเรียนรู๎ของเด็ก
เรียนรวม
๗. เป็นผู๎ประสานงานหลักในโครงการนักเรียนพิเศษเรียนรวมระหวํางโรงเรียน สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และศูนย์การศึกษาพิเศษพะเยา
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
10. คณะกรรมการโครงการพิเศษในสถานศึกษา ได๎แกํ โครงการโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล๎บ๎าน
รุํนที่ 3) โครงการโรงเรียนแกนนาเพศวิถี และโครงการสถานศึกษาพอเพียง
10.1 นางณัฐกฤตา อ๎อปิมปา
ประธานกรรมการ
10.2 น.ส. ศานิตา เพ็ญกาสิทธิ์
กรรมการ
10.3 น.ส. อรพิมพ์ บัวเย็น
กรรมการ
10.4 น.ส. กรณิการ์ ฟักแก๎ว
กรรมการและเลขานุการ
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หน้าที่
๑. วางแผนงานโครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานของระบบกิจกรรมโครงการพิเศษในสถานศึกษา
๒. ดาเนินงานจัดกิจกรรมและสํง เสริมสนับสนุนให๎นักเรียนได๎มีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรม
อยํางหลากหลาย
๓. จั ด กิ จ กรรมให๎ ผู๎ เ รี ย นได๎ เ รี ย นรู๎ จ ากประสบการณ์ จ ริ ง ให๎ นั ก เรี ย นได๎ คิ ด เป็ น ท าเป็ น
แก๎ปัญหาเป็น
๔. จัดกิจกรรมโครงการพิเศษในสถานศึกษา โดยสนับสนุนให๎นักเรียน ผู๎ปกครอง เครือขําย
ปกครองสํวนท๎องถิ่น องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนได๎รํวมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง
๕. จัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎จากสถานการณ์จริงเพื่อที่จะสามารถนาไปประยุกต์ใช๎
ในชีวิตจริงในสังคม
๖. รวบรวมเอกสารหลักฐานการปฏิบัติงานอยํางเป็นระบบเพื่อเป็นหลักฐานสาคัญรองรับการ
ประเมินจากหนํวยงานตํางๆ
๗. นิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรม และสรุปผลการดาเนินงาน
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
1๑. คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน
๑1.1 นางณัฐกฤตา อ๎อปิมปา
ประธานกรรมการ
๑1.๒ น.ส. จรรยา ทามัน
หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย
๑1.๓ นายสมพิศ คาบุญเรือง
หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์
๑1.๔ น.ส. อรพิมพ์ บัวเย็น
หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ
๑1.๕ นางเพ็ญนีย์ ศรีคา
หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษาฯ
๑1.๖ นายธวัชชัย วงศ์ใหญํ
หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา
๑1.๗ นางกรรณิการ์ ปัฐวี
หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพฯ
๑1.๘ นายสุชาติ ยอดมงคล
หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ
๑1.๙ น.ส. กรณิการ์ ฟักแก๎ว
หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
1. วางแผนงานโครงการ และกาหนดปฏิทินปฏิบัติงานของระบบกิจกรรมกองทุนสวัสดิการ
ศึกษาแหลํงเรียนรู๎ของนักเรียน
2. ดาเนินงานจัดกิจกรรมและสํง เสริมสนับสนุนให๎นักเรียนได๎มีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรม
อยํางหลากหลาย
3. จั ด กิ จ กรรมให๎ ผู๎ เ รี ย นได๎ เ รี ย นรู๎ จ ากประสบการณ์ จ ริ ง ให๎ นั ก เรี ย นได๎ คิ ด เป็ น ท าเป็ น
แก๎ปัญหาเป็น
4. สนับสนุนให๎นักเรียนรํวมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองอยํางเต็มศักยภาพ
5. จัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎จากสถานการณ์จริงเพื่อที่จะสามารถนาไปประยุกต์ใช๎
ในชีวิตจริงในสังคม
6. รวบรวมเอกสารหลักฐานการปฏิบัติงานอยํางเป็นระบบเพื่อเป็นหลักฐานสาคัญรองรับการ
ประเมินจากหนํวยงานตํางๆ
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7. นิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรม และสรุปผลการดาเนินงาน
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
๑๒. คณะกรรมการโครงการและกิจกรรมพิเศษในสถานศึกษา
๑๒.๑ คณะกรรมการดาเนินกิจกรรมวงโยธวาธิต และวงดนตรีลูกทุ่งขุนควรแบนด์
๑๒.๑.๑ นายสุชาติ ยอดมงคล
ประธานกรรมการ
๑๒.๑.๒ น.ส. ปานไพลิน กันทะเนตร
กรรมการ
12.1.3 นายวิทวัส บุญเทพ
กรรมการ
๑๒.๒ คณะกรรมการดาเนินกิจกรรมกลองสะบัดชัย
๑๒.๒.๑ นางเพ็ญนีย์ ศรีคา
ประธานกรรมการ
๑๒.๒.๒ นายชื่น คามามูล
กรรมการ
12.2.3 นายสุชาติ ยอดมงคล
กรรมการ
12.2.4 นายวายุ สมบูรณ์
กรรมการและเลขานุการ
๑๒.๓ คณะกรรมการดาเนินกิจกรรมงานฉลุไม้
๑๒.๓.๑ นางกรรณิการ์ ปัฐวี
ประธานกรรมการ
๑๒.๓.๒ นายทรงวุฒิ ลับแล
กรรมการ
๑๒.๓.๓ นายมณฑล คาวังจันทร์
กรรมการและเลขานุการ
๑๒.๔ คณะกรรมการดาเนินกิจกรรมหัตถกรรมงานฝีมือสู่อาชีพ
๑๒.๔.๑ น.ส. ปานไพลิน กันทะเนตร
ประธานกรรมการ
๑๒.๔.๒ นางกรรณิการ์ ปัฐวี
กรรมการ
๑๒.๔.๓ นายทรงวุฒิ ลับแล
กรรมการ
๑๒.๔.๔ นายมณฑล คาวังจันทร์
กรรมการและเลขานุการ
๑๒.๕ คณะกรรมการดาเนินกิจกรรมตกแต่งสถานที่ภายในอาคาร (งานริ้วผ้า)
๑๒.๕.๑ นายวีระยุทธ ชุมภูเทพ
ประธานกรรมการ
๑๒.๕.๒ สภานักเรียน
กรรมการ
12.5.3 นักเรียนชุมนุมริ้วผ๎า
กรรมการ
๑๒.๕.4 น.ส. ณัฐท์ลิดา ลาบุตรดี
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
๑. บริหาร วางแผน และดาเนินการตามโครงการกิจกรรมพิเศษในสถานศึกษา
๒. ดาเนินการจัดกิจกรรม สํงเสริมและสนับสนุนให๎นักเรียนได๎มีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรม
๓. ดาเนินการจัดกิจกรรมพิเศษในสถานศึกษา อยํางหลากหลายตามความถนัดและความสนใจ
ของนักเรียน
๔. ดาเนิ นการจัด กิจ กรรมให๎ ผู๎เ รีย นได๎เ รีย นรู๎ จ ากประสบการณ์จ ริง ให๎นั กเรีย นได๎คิ ดเป็ น
ทาเป็น แก๎ปัญหาเป็นเพื่อพัฒนาตนเองและเกิดอาชีพในอนาคต
๕. ดาเนินการจัดกิจกรรมเพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎จากสถานการณ์จริง เพื่อที่จะสามารถ
นาไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริงในสังคม
๖. ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินกิจกรรมพิเศษในสถานศึกษา
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
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โรงเรียนขุนควรวิทยาคม อาเภอปง จังหวัดพะเยา
แผนการจัดครูเข้าสอน กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ที่

ครูผู้สอน

1

ครูจรรยา
ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ท21101
ท31101
ท33101
ท31211

ภาษาไทย 1
ภาษาไทย 1
ภาษาไทย 5
การพูดเพื่อการสื่อสาร
แนะแนว
ชุมนุม
ลส/ยุวะ
อบรม
จิตอาสา

1.5
1
1
1

สอนเสริมภาษาไทย

2

ครูวิทวัส
ภาคเรียนที่ 1

ท22101
ท23101
ท32101

ภาษาไทย 3
ภาษาไทย 5
ภาษาไทย 3
IS1
แนะแนว
ชุมนุม
ลส/ยุวะ
อบรม
สอนเสริมภาษาไทย

คาบ/
สัปดาห์
3
2
2
2
1
1
1
1
1
2

1.5
1.5
1
1

3
3
2
2
1
1
1
1
2

ชั้น/ห้อง
ม.1/1-1/2
ม.4/1-4/2
ม.6/1-6/2
ม.4/2
ม.4/2

ม.1/1-1/2
ม.4/1-4/2
รวม

ม.2/1-2/2
ม.3/1-3/2
ม.5/1-5/2
ม.2/1
ม.2/1

ม.2/1-2/2
ม.5/1-5/2
รวม

รวม
(คาบ)
6
4
4
2
1
1
1
1
1
2
23

6
6
4
2
1
1
1
1
2
24
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โรงเรียนขุนควรวิทยาคม อาเภอปง จังหวัดพะเยา
แผนการจัดครูเข้าสอน กลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ที่

ครูผู้สอน

1

ครูสมพิศ
ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ค21101
ค32203
ค33101

คณิตศาสตร์ 1
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
คณิตศาสตร์ 5
IS1
แนะแนว
ชุมนุม
ลส/ยุวะ
อบรม
จิตอาสา

1.5
2
1
1

สอนเสริมคณิตศาสตร์

2

ครูจุรียพ์ ร
ภาคเรียนที่ 1

ค21201
ค23101
ค33205

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
คณิตศาสตร์ 5
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
IS1
แนะแนว
ชุมนุม
ลส/ยุวะ
อบรม
สอนเสริมคณิตศาสตร์

คาบ/
สัปดาห์
3
4
2
2
1
1
1
1
1
2

1
1.5
2
1

2
3
4
2
1
1
1
1
2

ชั้น/ห้อง
ม.1/1-1/2
ม.5/1
ม.6/1-6/2
ม.3/1
ม.3/1

ม.1/1-1/2
ม.6/1-6/2
รวม

ม.1/1-1/2
ม.3/1-3/2
ม.6/1
ม.3/2
ม.3/2

ม.1/1-1/2
ม.3/1-3/2
รวม

รวม
(คาบ)
6
4
4
2
1
1
1
1
1
2
23

4
6
4
2
1
1
1
1
2
22
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ที่
3

ครูผู้สอน
ครูเฉลิมขวัญ
ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา

ค22101
ค23201
ค31201

ชื่อวิชา

คณิตศาสตร์ 3
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
IS1
แนะแนว
ชุมนุม
ลส/ยุวะ
อบรม
จิตอาสา

หน่วย
กิต

1.5
1
2
1

สอนเสริมคณิตศาสตร์

4

ครูลีลาวดี
ภาคเรียนที่ 1

ค22201
ค31101
ค32101
ค30204

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
คณิตศาสตร์ 1
คณิตศาสตร์ 3
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
แนะแนว
ชุมนุม
ลส/ยุวะ
อบรม
สอนเสริมคณิตศาสตร์

คาบ/
สัปดาห์
3
2
4
2
1
1
1
1
1
2

1
1
1
1

2
2
2
2
1
1
1
1
2

ชั้น/ห้อง

รวม
(คาบ)

ม.2/1-2/2
ม.3
ม.4/1
ม.6/1
ม.6/1

ม.2/1-2/2
ม.3/1-3/2
รวม

ม.2
ม.4/1-4/2
ม.5/1-5/2
ม.6/2
ม.4/1

ม.4/1-4/2
ม.5/1-5/2
รวม

6
2
4
2
1
1
1
1
1
2
21

2
4
4
2
1
1
1
1
2
18
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โรงเรียนขุนควรวิทยาคม อาเภอปง จังหวัดพะเยา
แผนการจัดครูเข้าสอน กลุม่ สาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ที่

ครูผู้สอน

1

ครูปานไพลิน
ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ว21101
ว21201
ว22212
ว31206
ว32208

วิทยาศาสตร์ 1
วิทยาศาสตร์กับความงาม 1

1.5
1
1
1
1

พลังงานทดแทนกับการใช๎ประโยชน์

พฤกษศาสตร์นํารู๎
ความหลากหลายทางชีวภาพ
แนะแนว
ชุมนุม
ลส/ยุวะ
อบรม
จิตอาสา
สอนเสริมวิทยาศาสตร์

2

ครูศานิตา
ภาคเรียนที่ 1

ว31241
ว32242
ว33244
ว33184
ว33210

ชีววิทยา 1
ชีววิทยา 2
ชีววิทยา 4
พันธุกรรมและสิ่งแวดล๎อม
สารสนเทศสวนพฤกษ์
IS1
แนะแนว
ชุมนุม
ลส/ยุวะ
อบรม
สอนเสริมวิทยาศาสตร์

คาบ/
สัปดาห์
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2

1.5
1
1.5
1
1
1

3
2
3
2
2
2
1
1
1
1
2

ชั้น/ห้อง
ม.1/1-1/2
ม.1/1-1/2
ม.2/1-2/2
ม.4/2
ม.5/2
ม.1/1

ม.1/1-1/2
ม.2/1-2/2
รวม

ม.4/1
ม.5/1
ม.6/1
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/2

ม.4/1-4/2
ม.6/1-6/2
รวม

รวม
(คาบ)
6
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
21

3
2
3
2
2
2
1
1
1
1
2
20

16
ที่
3

ครูผู้สอน
ครูณัฐกฤตา
ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา

ว23101
ว31221
ว32223

ชื่อวิชา

วิทยาศาสตร์ 5
เคมี 1
เคมี 3
IS1
แนะแนว
ชุมนุม
ลส/ยุวะ
อบรม
จิตอาสา

หน่วย
กิต

1.5
1.5
1.5
1

สอนเสริมวิทยาศาสตร์

4

ครูอนุพฒ
ั ชลี
ภาคเรียนที่ 1

ว22101
ว32106
ว33225

วิทยาศาสตร์ 3
วิทยาศาสตร์ 3
เคมี 5
IS1
แนะแนว
ชุมนุม
ลส/ยุวะ
อบรม
สอนเสริมวิทยาศาสตร์

คาบ/
สัปดาห์
3
3
3
2
1
1
1
1
1
2

1.5
1
2
1

3
2
4
2
1
1
1
1
2

ชั้น/ห้อง

รวม
(คาบ)

ม.3/1-3/2
ม.4/1
ม.5/1
ม.5/1
ม.5/1

ม.3/1-3/2
ม.5/1-5/2
รวม

ม.2/1-2/2
ม.5/1-5/2
ม.6/1
ม.2/1
ม.2/1

ม.2/1-2/2
ม.5/1-5/2
รวม

6
3
2
2
1
1
1
1
1
2
20

6
4
4
2
1
1
1
1
2
22
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ที่
5

ครูผู้สอน
ครูกรณิการ์
ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา

ว31201
ว32203
ว33204
ว30219

ชื่อวิชา

ฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์ 3
ฟิสิกส์ 4
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม
IS1
แนะแนว
ชุมนุม
ลส/ยุวะ
อบรม
จิตอาสา

หน่วย
กิต

1.5
1.5
2
1
1

สอนเสริมวิทยาศาสตร์

6

ครูภญ
ิ ญดาพัชญ์
ภาคเรียนที่ 1

ว31141
ว32105
ว23218
ว33214
ว33109

วิทยาศาสตร์ 1
วิทยาศาสตร์ 2
สนุกกับวิทยศาสตร์ 1
โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 2

โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
IS1
ชุมนุม
ลส/ยุวะ
อบรม
สอนเสริมวิทยาศาสตร์

คาบ/
สัปดาห์
3
3
4
2
2
1
1
1
1
1
2

1
1
1
0.5
1
1

2
2
2
1
2
2
1
1
1
2

ชั้น/ห้อง

รวม
(คาบ)

ม.4/1
ม.5/1
ม.6/1
ม.6
ม.5/1
ม.5/1

ม.4/1-4/2
ม.6/1-6/2
รวม

ม.4/1-4/2
ม.5/1-5/2
ม.3
ม.5/2
ม.6/1
ม.5/2
ม.5/2

ม.4/1-4/2
ม.5/1-5/2
รวม

3
3
4
2
2
1
1
1
1
1
2
21

4
4
2
1
2
2
1
1
1
2
20
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โรงเรียนขุนควรวิทยาคม อาเภอปง จังหวัดพะเยา
แผนการจัดครูเข้าสอน กลุม่ สาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ที่

ครูผู้สอน

1

ครูเพ็ญนีย์
ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ส22101
ส23101
ส22103
ส23103
ส21201

สังคมศึกษาฯ 3
สังคมศึกษาฯ 5
ประวัติศาสตร์ 3
ประวัติศาสตร์ 5
อาเซียนศึกษา
แนะแนว
ชุมนุม
ลส/ยุวะ
อบรม
จิตอาสา

1
1.5
0.5
0.5
1

สอนเสริมสังคมศึกษาฯ

2

ครูวายุ
ภาคเรียนที่ 1

ส21101
ส31101
ส21103
ส31103
ส32103
ส30221

สังคมศึกษาฯ 1
สังคม (ศาสนา ฯ)
ประวัติศาสตร์ 1
ประวัติศาสตร์ 1
ประวัติศาสตร์ 3
กฎหมาย
แนะแนว
ชุมนุม
ลส/ยุวะ
อบรม
สอนเสริมสังคมศึกษาฯ

คาบ/
สัปดาห์
2
3
1
1
2
1
1
1
1
1
2

1
1
0.5
0.5
0.5
1

2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2

ชั้น/ห้อง
ม.2/1-2/2
ม.3/1-3/2
ม.2/1-2/2
ม.3/1-3/2
ม.1
ม.1/2

ม.2/1-2/2
ม.3/1-3/2
รวม

ม.1/1-1/2
ม.4/1-4/2
ม.1/1-1/2
ม.4/2
ม.5/1-5/2
ม.4
ม.4/2

ม.1/1-1/2
ม.4/1-4/2
รวม

รวม
(คาบ)
4
6
2
2
2
1
1
1
1
1
2
23

4
4
2
1
2
2
1
1
1
1
2
21

19
ที่
3

ครูผู้สอน
ครูชนื่
ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา

ส21105
ส22105
ส32101
ส33101
ส30281

ชื่อวิชา

ภูมิศาสตร์ 1
ภูมิศาสตร์ 3
สังคม (ภูมิศาสตร์)
ประวัติศาสตร์ 5
ภูมิศาสตร์กายภาพ
แนะแนว
อบรม
จิตอาสา
สอนเสริมสังคมศึกษาฯ

หน่วย
กิต

0.5
0.5
1
1
1

คาบ/
สัปดาห์
1
1
2
2
2
1
1
1
2

ชั้น/ห้อง

รวม
(คาบ)

ม.1/1-1/2
ม.2/1-2/2
ม.5/1-5/2
ม.6/1-6/2
ม.5
ม.1/2

ม.2/1-2/2
ม.5/1-5/2
รวม

2
2
4
4
2
1
1
1
2
19

20

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม อาเภอปง จังหวัดพะเยา
แผนการจัดครูเข้าสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ที่

ครูผู้สอน

1

ครูธวัชชัย
ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

พ31101
พ30210
พ32101
พ30204
พ33101
พ30213
พ31201
พ32205

สุขศึกษา 1
บาสเกตบอล
สุขศึกษา 2
แบดมินตัน
สุขศึกษา 3
ลีลาส
บาสเกตบอล 2
ฟุตซอลเบื้องต๎น
IS1
แนะแนว
ชุมนุม
ลส/ยุวะ
อบรม
จิตอาสา

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1
1
1

สอนเสริมคณิตศาสตร์

คาบ/
สัปดาห์
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
2

ชั้น/ห้อง
ม.4/1-4/2
ม.4/1-4/2
ม.5/1-5/2
ม.5/1-5/2
ม.6/1-6/2
ม.6/1-6/2
ม.4
ม.5
ม.2/2
ม.2/2

ม.4/1-4/2
ม.5/1-5/2
รวม

รวม
(คาบ)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
25

21
ที่
2

ครูผู้สอน
ครูวีระยุทธ
ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา

พ21101
พ21103
พ22101
พ22103
พ23101
พ23103
พ20208
พ22201

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

คาบ/
สัปดาห์

สุขศึกษา 1
พลศึกษา 1
สุขศึกษา 3
พลศึกษา 3
สุขศึกษา 5
พลศึกษา 5
เปตอง
กรีฑา

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1
1

1
1
1
1
1
1
2
2

IS1

1

2

แนะแนว
ชุมนุม
ลส/ยุวะ
อบรม

จิตอาสา

1
1
1
1
1

สอนเสริมคณิตศาสตร์

2

ชั้น/ห้อง

รวม
(คาบ)

ม.1/1-1/2
ม.1/1-1/2
ม.2/1-2/2
ม.2/1-2/2
ม.3/1-3/2
ม.3/1-3/2
ม.1
ม.2
ม.6/1
ม.6/1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

ม.1/1-1/2
ม.2/1-2/2

2

รวม

25

22

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม อาเภอปง จังหวัดพะเยา
แผนการจัดครูเข้าสอน กลุม่ สาระการเรียนรูศ้ ิลปะ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ที่

ครูผู้สอน

1

ครูสุชาติ
ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ศ21101
ศ22101
ศ23101
ศ31101
ศ32101
ศ32204
ศ31202

ศิลปะ 1 (ดนตรี)
ศิลปะ 3 (นาฏศิลป์)
ศิลปะ 5 (ดนตรี)
ศิลปะ 1 (นาฏศิลป์)
ศิลปะ3 (นาฏศิลป์)
นาฏศิลป์สร๎างสรรค์
ศิลปะเพิ่มเติม 2
แนะแนว
ชุมนุม
ลส/ยุวะ
อบรม
จิตอาสา

1
0.5
0.5
0.5
0.5
1
1

สอนเสริมคณิตศาสตร์

คาบ/
สัปดาห์
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2

ชั้น/ห้อง
ม.1/1-1/2
ม.2/1-2/2
ม.3/1-3/2
ม.4/1-4/2
ม.5/1-5/2
ม.5/2
ม.4
ม.1/1

ม.2/1-2/2
ม.3/1-3/2
รวม

รวม
(คาบ)
4
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
23

23

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม อาเภอปง จังหวัดพะเยา
แผนการจัดครูเข้าสอน กลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ที่

ครูผู้สอน

1

ครูกรรณิการ์
ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ว21104
ว22107
ว31103
ว32106

วิทยาการคานวน 1
วิทยาการคานวน 2
วิทยาการคานวน 1
วิทยาการคานวน 2
IS1
แนะแนว
ชุมนุม
ลส/ยุวะ
อบรม
จิตอาสา

1
1
1
1
1

สอนเสริมการงานอาชีพฯ

2

ครูมณฑล
ภาคเรียนที่ 1

ง30201
ง30203
ง32209
ง32213
ง30205
ง33215

งานเกษตร 1
งานเกษตร 3
งานไม๎ 1
งานไม๎ 3
งานเกษตร 5
งานเกษตร 7
แนะแนว
ชุมนุม
ลส/ยุวะ
อบรม
สอนเสริมการงานอาชีพฯ

คาบ/
สัปดาห์
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2

2
0.5
2
1
2
1

4
1
4
2
4
2
1
1
1
1
2

ชั้น/ห้อง
ม.1/1-1/2
ม.2/1-2/2
ม.4/1-4/2
ม.5/1-5/2
ม.2/2
ม.2/2

ม.1/1-1/2
ม.2/1-2/2
รวม

ม.4/2
ม.4/2
ม.5/2
ม.5/2
ม.6/2
ม.6/2
ม.4/1

ม.4/1-4/2
ม.5/1-5/2
รวม

รวม
(คาบ)
4
4
4
4
2
1
1
1
1
1
2
25

4
1
4
2
4
2
1
1
1
1
2
23

24
ที่
3

ครูผู้สอน
ครูทรงวุฒิ
ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา

ง22101
ง23101
ง31101
ศ33101
ศ20202
ศ33206

ชื่อวิชา

การงานอาชีพ 3
การงานอาชีพ 5
การงานอาชีพ 1
ศิลปะ5 (ทัศนศิลป์)
ศิลปะเพิ่มเติม 2
ศิลปะเพื่อการศึกษา
IS1
แนะแนว
ชุมนุม
ลส/ยุวะ
อบรม
จิตอาสา
สอนเสริมการงานอาชีพฯ

หน่วย
กิต

0.5
0.5
0.5
0.5
1
1
1

คาบ/
สัปดาห์
1
1
๑
1
2
2
2
1
1
1
1
1
2

ชั้น/ห้อง

รวม
(คาบ)

ม.2/1-2/2
ม.3/1-3/2
ม.๔/๑-๔/๒
ม.6/1-6/2
ม.3
ม.6
ม.3/1
ม.3/1

ม.3/1-3/2
ม.6/๑-6/๒
รวม

2
2
๒
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
21

25

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม อาเภอปง จังหวัดพะเยา
แผนการจัดครูเข้าสอน กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2562
ที่

ครูผู้สอน

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

1

ครูอรพิมพ์
ภาคเรียนที่ 1

อ22101
อ32101
อ33101
อ30205
อ33211

ภาษาอังกฤษ 3
ภาษาอังกฤษ 3
ภาษาอังกฤษ 5
อังกฤษเพิ่มเติม
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตํอ
IS1
แนะแนว
ชุมนุม
ลส/ยุวะ
อบรม
จิตอาสา

1.5
1
1
1
2
1

สอนเสริมภาษาอังกฤษ
2

ครูอญ
ั ษมา
ภาคเรียนที่ 1

อ23101
อ21101
อ31101
อ31207
อ32201
อ32209

ภาษาอังกฤษ 5
ภาษาอังกฤษ 1
ภาษาอังกฤษ 1
อังกฤษรอบรู๎
หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
IS1
แนะแนว
ชุมนุม
ลส/ยุวะ
อบรม
สอนเสริมภาษาอังกฤษ

คาบ/
สัปดาห์
3
2
2
2
4
2
1
1
1
1
1
2

1.5
1.5
1
2
1
2
1

3
3
2
4
2
4
2
1
1
1
1
2

ชั้น/ห้อง
ม.2/1-2/2
ม.5/1-5/2
ม.6/1-6/2
ม.6
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/2

ม.5/1-5/2
ม.6/1-6/2
รวม
ม.3/1-3/2
ม.1/1-1/2
ม.4/1-4/2
ม.4/2
ม.5
ม.5/2
ม.5/2
ม.5/2

ม.1/1-1/2
ม.4/1-4/2
รวม

รวม
(คาบ)
6
4
4
2
4
2
1
1
1
1
1
2
29
6
6
4
4
2
4
2
1
1
1
1
2
34

26
ที่
3

ครูผู้สอน
ครูกอปร์พลอย
ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา

จ21201
จ20203
จ20205
จ30207
จ30201
จ30209
จ30207
จ30203
จ30205

ชื่อวิชา

ทักษะภาษาจีน 1
ทักษะภาษาจีน 3
ทักษะภาษาจีน 5
ภาษาจีนเพิ่มเติม 1
ทักษะภาษาจีนกลาง 1
ภาษาจีนเพิ่มเติม 3
ภาษาจีนเพิ่มเติม 1
ทักษะภาษาจีนกลาง 3
ทักษะภาษาจีนกลาง 5
แนะแนว
ชุมนุม
ลส/ยุวะ
อบรม
จิตอาสา
สอนเสริมภาษาอังกฤษ

หน่วย
กิต

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1
1

คาบ/
สัปดาห์
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2

ชั้น/ห้อง

รวม
(คาบ)

ม.1/1-1/2
ม.2/1-2/2
ม.3/1-3/2
ม.4/1
ม.5/1
ม.6/1
ม.4/2
ม.5/2
ม.3/2
ม.3/2

ม.2/1-2/2
ม.3/1-3/2
รวม

2
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
21

42

โครงสร้างการบริหารกลุม่ บริหารงานงบประมาณและแผนงาน
ผู้อานวยการโรงเรียน
นายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารกลุ่มงบประมาณ
และแผนงาน
น.ส.ปานไพลิน กันทะเนตร

27

คณะกรรมการกลุ่มบริหารกลุ่ม
งบประมาณและแผนงาน

งานนโยบายและแผน

งานการเงินและ
บัญชี

งานตรวจสอบ
หลักฐานการรับ/จ่าย

งานพัสดุและ
สินทรัพย์

งานควบคุมภายใน

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา

งานแผนงาน
งบประมาณ

งานจัดทารายงาน

งานสารสนเทศ
โรงเรียน

งานระดมทรัพยากร

SAR

งานแผนงาน
โครงการ/งบประมาณ

งานเลขานุการคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน

๒๘

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
1๓. คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
1๓.1 น.ส. ปานไพลิน กันทะเนตร
1๓.2 น.ส. จุรีย์พร ชุํมวงศ์
1๓.3 นางอนุพัฒชลี กุลสะโมรินทร์
1๓.4 น.ส. ภิญญดาพัชญ์ โยธา
1๓.5 นายทรงวุฒิ ลับแล
1๓.๖ นางกรรณิการ์ ปัฐวี

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

วางแผนการบริหารและดาเนินการตามระบบยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน
จัดทาแผนงาน โครงการ งบประมาณและปฏิทินปฏิบัติงานในกลุํมบริหารงานงบประมาณ
ติดตาม นิเทศและประเมินผลงานนโยบายและแผน งานการเงิน งานบัญชี และงานพัสดุ
จัดทาสารสนเทศและรายงานผลงาน นโยบายและแผนงานการเงิน งานบัญชี และงานพัสดุ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย

๑๔. คณะกรรมการงานนโยบายและแผน
๑๔.1 น.ส. ปานไพลิน กันทะเนตร
๑๔.2 น.ส. เฉลิมขวัญ รวมสุข
๑๔.3 น.ส. ภิญญดาพัชญ์ โยธา
๑๔.4 นายทรงวุฒิ ลับแล
๑๔.๕ นางกรรณิการ์ ปัฐวี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่
1. จัดทาแผนบริหารและดาเนินการตามระบบยุทธศาสตร์
2. จัดทาและเสนองบประมาณและแผนพัฒนาโรงเรียน
3. ดาเนินงานจัดทาแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจาปี
4. ระดมทรัพยากร และลงทุนเพื่อการศึกษา
5. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
6. ตรวจสอบติดตามประเมินผล
7. จัดการคานวณต๎นทุนผลผลิตประจาปีงบประมาณ
8. ติดตามประเมินผล งานงบประมาณและแผนอยํางตํอเนื่องเพื่อแก๎ไขปัญหาอยํางยั่งยืน
9. จัดทาสารสนเทศและรายงานผลงานงบประมาณและแผน
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย

๒๙
15. คณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา
15.1 นางณัฐกฤตา อ๎อปิมปา
ประธานกรรมการ
15.2 น.ส. ปานไพลิน กันทะเนตร
รองประธานกรรมการ
15.3 น.ส. จรรยา ทามัน
กรรมการ
15.4 นายสมพิศ คาบุญเรือง
กรรมการ
15.5 น.ส. กรณิการ์ ฟักแก๎ว
กรรมการ
15.6 นางเพ็ญนีย์ ศรีคา
กรรมการ
15.7 นายธวัชชัย วงศ์ใหญํ
กรรมการ
15.8 นายสุชาติ ยอดมงคล
กรรมการ
15.9 นางกรรณิการ์ ปัฐวี
กรรมการ
15.10 น.ส. อรพิมพ์ บัวเย็น
กรรมการ
15.11 น.ส. เฉลิมขวัญ รวมสุข
กรรมการและเลขานุการ
หน๎าที่
1. กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติตํางๆเพื่อสํงเสริม สนับสนุนพัฒนา ดาเนินงาน
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
2. เสนอแนวทางในการวางระเบียบ ข๎อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข๎องกับมาตรฐานในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
3. กากับติดตาม และให๎ความเห็น ข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา
4. สนับสนุนให๎มีการพัฒนาคุณภาพ การตรวจ ติดตามคุณภาพและประเมินตนเองโดยถือวํา
การประกันคุณภาพเป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการบริหารซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง
๑6. คณะกรรมการดาเนินงาน การเงินและบัญชี
๑6.1 คณะกรรมการงานการเงินและบัญชี
๑6.1.1 นางอนุพฒ
ั ชลี กุลสะโมรินทร์
๑6.1.2 น.ส. ภิญญดาพัชญ์ โยธา
๑6.1.3 น.ส. จุรีย์พร ชุํมวงศ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่
๑. วางแผนดาเนิ นงานควบคุม พัฒนางานการเงินและบัญ ชี ตามระเบียบการเงินการคลั ง
จัดทาบัญชีทะเบียนควบคุมเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณทุกประเภทตามระบบ
บัญชีหนํวยงานยํอย เพื่อให๎เกิดประโยชน์กับทางราชการมากที่สุด
๒. เบิกเงิน โอนเงิน นาสํงเงิน รับ – จํายเงินนอกงบประมาณจากหนํวยงาน ร๎านค๎าที่เกี่ ยวข๎อง
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
๓. รวบรวมหลักฐานการเบิกจํายเงินประจาปีและจัดทารายงานการเงินทุกประเภทที่เกี่ยวข๎อง
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
๔. เก็บรวบรวมหลักฐานการเบิกจํา ยเงินประจาปีและจัด ทารายงานการเงินทุ กประเภทที่
เกี่ยวข๎อง

๓๐
๕. จัดทาบัญชีและทะเบียนควบคุมเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณทุกประเภทตาม
ระบบบัญชีหนํวยงานยํอย
๖. จัดทารายงานการเงินคงเหลือประจาวันจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณทุก
ประเภทตามระบบบัญชีหนํวยงานยํอย
๗. จัดเก็บเอกสารหลักฐานบัญชีและทะเบียนควบคุมเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
ทุกประเภทอยํางเป็นระบบ
๘. รวบรวมหลักฐานการเบิกจํายเงิน จัดทางบหน๎าใบเบิกและจัดทาเอกสารการเบิกจํายเงิน
ประกอบด๎วยเงินงบประมาณ งบดาเนินการ งบลงทุ น รายได๎แ ผํนดิน เงินหลักประกั น
สัญญา แล๎วนาสํงสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
๙. ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานการเงินและบัญชี
๑๐. สรุป รายงานผลการดาเนินงานตํอผู๎บริหาร
๑๑. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
๑6.2 คณะกรรมการตรวจสอบหลักฐานการรับจ่าย
๑6.2.1 นายสมพิศ คาบุญเรือง
ประธานกรรมการ
๑6.2.2 นางณัฐกฤตา อ๎อปิมปา
กรรมการ
16.2.3 นางลีลาวดี จันทร์ประเสริฐ
กรรมการ
๑6.2.3 น.ส. กรณิการ์ ฟักแก๎ว
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
๑. ตรวจสอบการสํงเอกสารหลักฐานขอเบิกให๎สํวนราชการผู๎เบิกในทะเบียนคุมหลักฐานขอ
เบิกให๎ถูกต๎องตามลาดับในระบบบัญชีหนํวยงานยํอย
๒. ตรวจสอบความถูกต๎องของระบบบัญชี และทะเบียนควบคุมเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณทุกประเภทตามระบบบัญชีหนํวยงานยํอยทุกสัปดาห์ อยํางตํอเนื่องให๎เป็น
ปัจจุบันและรายงานผลการตรวจสอบให๎ทางโรงเรียนทราบ
๑6.3 คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
๑6.3.1 นางอนุพฒ
ั ชลี กุลสะโมรินทร์
๑6.3.2 น.ส. อัญษมา มูลศรี
16.3.3 นางลีลาวดี จันทร์ประเสริฐ
๑6.3.4 น.ส. จรรยา ทามัน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่
๑. เก็บรักษาเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณทุกประเภทให๎ปลอดภัยตามระบบ
ควบคุมการเงินของหนํวยงานยํอยและระเบียบกระทรวงการคลัง
๒. ตรวจสอบบันทึกรายงานการเคลื่อนไหวของรายงานเงินคงเหลือประจาวันจากเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณทุกประเภทตามระบบบัญชีหนํวยงานยํอยและรายงาน
ผู๎อานวยการโรงเรียน ทุกสิ้นวันทาการ

๓๑
๑7. คณะกรรมการดาเนินงานพัสดุและสินทรัพย์
๑7.1 คณะกรรมการพัสดุกลาง
๑7.1.1 น.ส. ปานไพลิน กันทะเนตร
17.๑.2 น.ส. เฉลิมขวัญ รวมสุข
๑7.๑.๓ น.ส. ภิญญดาพัชญ์ โยธา

หัวหน๎าหนํวยพัสดุ
เจ๎าหน๎าที่พัสดุ
เจ๎าหน๎าที่พัสดุ

หน้าที่
๑. ควบคุมงานการพัสดุให๎เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการพัสดุ
พ.ศ. 2535 และที่แก๎ไขเพิ่มเติมให๎เกิดประโยชน์แกํทางราชการ
๒. ดาเนินการเกี่ยวกับการพัสดุให๎เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการพัสดุ
พ.ศ. 2535 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม
๓. ดาเนินการจัดซื้อ จัดจ๎าง จากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามระเบียบ
๔. จัดทารายงานขอซื้อ ขอจ๎าง และเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ๎าง ตามระเบียบ
๕. เก็บรวบรวมเอกสาร ข๎อมูล สถิติ การจัดซื้อ จัดจ๎าง และรายงานการจัดซื้อจัดจ๎างอยํางเป็น
ระบบ
๖. จัดการลงทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ ควบคุมคลังพัสดุและการเบิกจํายพัสดุ ครุภัณฑ์ใน
โรงเรียน
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
๑7.2 คณะกรรมการพัสดุฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด๎วย
๑7.2.1 น.ส. กรณิการ์ ฟักแก๎ว
เจ๎าหน๎าที่พัสดุกลุํมบริหารงานวิชาการ
๑7.2.2 น.ส. อัญษมา มูลศรี
เจ๎าหน๎าที่พัสดุกลุํมบริหารงานอานวยการ
และบุคคล
๑7.2.3 น.ส. ปานไพลิน กันทะเนตร
เจ๎าหน๎าที่พัสดุกลุํมบริหารงานงบประมาณ
๑7.2.4 นางลีลาวดี จันทร์ประเสริฐ
เจ๎าหน๎าที่พัสดุกลุํมพัฒนาคุณภาพนักเรียน
๑7.2.5 น.ส. จรรยา ทามัน
เจ๎าหน๎าที่พัสดุห๎องสมุดและกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ภาษาไทย
๑7.2.6 นางเพ็ญนีย์ ศรีคา
เจ๎าหน๎าที่พัสดุกลุํมสาระฯสังคมศึกษาฯ
๑7.2.7 น.ส. ศานิตา เพ็ญกาสิทธิ์
เจ๎าหน๎าที่พัสดุกลุํมสาระฯวิทยาศาสตร์
๑7.2.8 น.ส. อรพิมพ์ บัวเย็น
เจ๎าหน๎าพัสดุที่กลุํมสาระฯ
ภาษาตํางประเทศ
๑7.2.9 นางกรรณิการ์ ปัฐวี
เจ๎าหน๎าที่พัสดุกลุํมสาระฯการงานอาชีพฯ
๑7.2.10 น.ส. เฉลิมขวัญ รวมสุข
เจ๎าหน๎าที่พัสดุกลุํมสาระฯคณิตศาสตร์
๑7.2.11 นายสุชาติ ยอดมงคล
เจ๎าหน๎าที่พัสดุกลุํมสาระฯศิลปะ
๑7.2.12 นายวีระยุทธ ชุมภูเทพ
เจ๎าหน๎าที่พัสดุกลุํมบริหารงานทั่วไปและ
เจ๎าหน๎าที่พัสดุกลุํมสาระฯสุขศึกษาฯ

๓๒
หน้าที่
๑. ประสานงานพัสดุกลางเพื่อเบิกจําย ตามโครงการงบประมาณของกลุํมงานหรือกลุํมสาระ
การเรียนรู๎
๒. จัดทาทะเบียนพัสดุของกลุํมงานหรือกลุํมสาระให๎เป็นปัจจุบัน ควบคุมการใช๎อยํางเป็น
ระบบและรายงานผลการตรวจสอบทุกสิ้นปีงบประมาณ
18. คณะกรรมการการประเมินผลการควบคุมภายใน
18.1 น.ส.ปานไพลิน กันทะเนตร
18.2 นางอนุพฒ
ั ชลี กุบสะโมรินทร์
18.3 นายสมพิศ คาบุญเรือง
18.4 นางณัฐกฤตา อ๎อปิมปา
18.5 นายธวัชชัย วงศ์ใหญํ
18.6 น.ส. จุรีย์พร ชุํมวงศ์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่
1. กาหนดผู๎รับผิดชอบ ขอบเขต วัตถุประสงค์ด๎านทรัพยากร เทคนิคและระยะเวลา พร๎อมทั้ง
จัดทาแผนการประเมินผล
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการของผู๎รับผิดชอบ และมอบหมายงานในเรื่องที่ประประเมินผลให๎กับ
ผู๎รับผิดชอบ
3. สรุปผลการวิเคราะห์และจัดทารายงานระหวํางปี และรายงานสิ้นปี

1

โครงสร้างการบริหารกลุม่ บริหารงานอานวยการและบุคคล
ผู้อานวยการโรงเรียน
นายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารกลุ่มอานวยการและ
บุคคล
นายสมพิศ คาบุญเรือง
คณะกรรมการกลุ่มบริหารกลุ่มอานวยการ
และบุคคล
33

งานบริการงานบุคคล

งานแผนงานและ
สารสนเทศกลุ่มงาน

งานภาคคีเครือข่าย
การจัดการศึกษา

งานอานวยการและ
สารบรรณ

งานพัฒนาครูและ
บุคลากร

งานเวรยาม
รักษาการณ์

งานศึกษาดูงานและ
พัฒนาองค์กร

งานปฏิคม

งานยานพาหนะ

งานประชาสัมพันธ์

งานสวัสดิการออมทรัพย์ครูบุคลากร

34

กลุ่มบริหารงานอานวยการและบุคคล
๑8. คณะกรรมการดาเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
๑8.๑ งานอัตรากาลังบุคลากร
๑8.๑.๑ นายสมพิศ คาบุญเรือง
ประธานกรรมการ
๑8.๑.2 น.ส. มนต์นภา วังศรี
กรรมการ
18.1.3 น.ส. อัญษมา มูลศรี
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
๑. สรรหาบรรจุแตํงตั้งข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ๎างประจาและ
ลูกจ๎างชั่วคราว
๒. ดาเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนตาแหนํง การย๎าย การลาออกของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
๓. ด าเนิ น งานด๎ า นอั ต ราก าลั ง ของข๎ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พนั ก งานราชการ
ลูกจ๎างประจาและลูกจ๎างชั่วคราว
๔. ดาเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ
ลูกจ๎างประจาและลูกจ๎างชั่วคราว
๕. สํงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
๖. สํงเสริมและดาเนินการทางวินัยและจริยธรรมของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๗. จัดบุคลากรและทาทะเบียนรายชื่อผู๎ที่เข๎าอยูํอาศัยบ๎านพักครูในโรงเรียน
๘. ให๎ ค าปรึ ก ษา แนะน า ก ากับ ติ ด ตาม การบริ ห ารในกลุํ ม บริ ห ารงานบุ ค คลให๎ เ ป็น ไปด๎ ว ยความ
เรียบร๎อย
๙. ประเมินผลการปฏิบัติงานข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๐. กิจกรรมสํงเสริมด๎านขวัญและกาลังใจแกํข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๑. ดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการเลี้ยงรับ-สํงของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
๑8.2 งานทะเบียนประวัติบุคลากร
๑8.๒.๑ นายสมพิศ คาบุญเรือง
๑8.๒.2 น.ส. มนต์นภา วังศรี
18.2.3 น.ส. อัญษมา มูลศรี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่
๑. จัดทาระบบและการจัดทาทะเบียนประวัติของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒. เสนอขอมีบัตรประจาตัวเจ๎าหน๎าที่ของรัฐของข๎าราชการครู
๓. เสนอขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔. ดาเนินงานเกี่ยวกับการลาทุกประเภทของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
๕. เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๖. สํงเสริมยกยํองเชิดชูเกียรติ สร๎างขวัญและกาลัง ใจแกํข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
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๑9. คณะกรรมการงานสานักงานกลุ่มงานอานวยการและสารบรรณ
๑9.๑ นายสมพิศ คาบุญเรือง
ประธานกรรมการ
๑9.๒ น.ส. วิภาวรรณ กิจโกศล
กรรมการ
19.3 น.ส. มนต์นภา วังศรี
กรรมการ
๑9.4 น.ส. อัญษมา มูลศรี
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
๑. ปฏิบัติหน๎าที่งานเลขานุการ งานแผนงาน งานพัสดุ งานพัฒนาข๎อมูลด๎าน ICT ของกลุํมงาน
อานวยการ
๒. เสนอ เวียน สํง หนังสือราชการ และองค์กรที่เกี่ ยวข๎องโดยลงทะเบียนทาบัญชีรับ -สํง ควบคุมให๎
เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณและจัดเตรียมการประชุมกลุํมงานอานวยการ
๓. จัดทาวาระการประชุม จดบันทึก และรายงานการประชุม
๔. ประสานงานกับกลุํมตํางๆ ในโรงเรียนและหนํวยงานอื่น
๕. จัดทาปฏิทินปฏิบัติงาน
๖. ติดตามประสานงานกับกลุํมงานตํางๆ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการแตํละกลุํมงาน
๗. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานกลุํมอานวยการ
๘. จดบันทึก รวบรวม จัดเก็บ รายงานข๎อมูลงานกลุํมอานวยการและนาเสนอข๎อมูลเพื่อประโยชน์ของ
การบริหารงานกลุํมงานอานวยการ
๙. จัดทาสมุดคาสั่งของโรงเรียนให๎เป็นปัจจุบัน
๑๐. จัดเก็บหนังสือราชการทั้งเก็บระหวํางปี และสิ้นปีให๎เป็นระบบที่ดี
๑๑. จัดทาระบบทาลายหนังสือราชการให๎เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ
๑๒. จัดเตรียมเอกสารประชุมประจาเดือน และบันทึกการประชุม
๑๓. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานสารบรรณอยํางสม่าเสมอ เพื่อปรับปรุงพัฒนางาน
๑๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
20. คณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์
20.1 นางกรรณิการ์ ปัฐวี
20.2 น.ส. จรรยา ทามัน
20.3 น.ส. อัญษมา มูลศรี
20.4 น.ส. วิภาวรรณ กิจโกศล
20.5 นางลีลาวดี จันทร์ประเสริฐ
20.6 นายวีระยุทธ ชุมภูเทพ
20.7 น.ส. กอปร์พลอย บุตรดี
20.8 น.ส. อรพิมพ์ บัวเย็น
20.9 นายทรงวุฒิ ลับแล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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หน้าที่
๑. สารวจและศึกษาความต๎องการในการเผยแพรํขําวสารข๎อมูลประชาสัมพันธ์การศึกษา
๒. วางแผนประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาโดยเน๎นการมีสํวนรํวม
๓. ปฏิบัติ หน๎าที่ พิธีกรในกิจ กรรมตํางๆของโรงเรี ยน กรณีมี ผู๎มาเยี่ยมโรงเรี ยน รวมถึง ศึกษาดูง าน
หรือรํวมกิจกรรมตํางๆ
๔. ฝึกซ๎อมนักเรียนในการทาหน๎าที่พิธีกร มัคคุเทศก์น๎อย ดูแลการแจ๎งขําวสารประชาสัมพันธ์ในชํวง
ภาคเช๎ากํอนทากิจกรรมหน๎าเสาธง และชํวงพักกลางวัน
๕. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานอยํางตํอเนื่อง
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
๒1. คณะกรรมการงานปฏิคม
๒1.1 น.ส. อัญษมา มูลศรี
๒1.๒ น.ส. วิภาวรรณ กิจโกศล
๒1.๓ น.ส. ภิญญดาพัชญ์ โยธา
๒1.๔ น.ส. ณัฐท์ลิดา ลาบุตรดี
21.5 น.ส. กอปร์พลอย บุตรดี
21.6 น.ส. มนต์นภา วังศรี
๒1.7 นางพิกุณ เรืองฤทธิ์
๒1.8 น.ส. จันทร์หอม เขียวอาสะวะ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ

หน้าที่
๑. ทาหน๎าที่บริการสาธารณะ (ปฏิคม) ของโรงเรียนโดยให๎การบริการ และต๎อนรับคณะและผู๎มา
ติดตํอประชุม อบรม สัมมนา ณ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม
๒. พัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจงานบริการสาธารณะจากผู๎มาขอรับบริการ
๓. ติดตามและประเมินผล เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานอยํางตํอเนื่อง
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
๒2. คณะกรรมการงานสวัสดิการออมทรัพย์ครูและบุคลากรโรงเรียนขุนควรวิทยาคม
๒2.1 นายเดือน บุญเทพ
ประธานกรรมการ
๒2.2 นางลีลาวดี จันทร์ประเสริฐ
กรรมการ
๒2.3 นางกรรณิการ์ ปัฐวี
กรรมการและเลขานุการ
๒2.4 น.ส. เฉลิมขวัญ รวมสุข
กรรมการและเหรัญญิก
หน้าที่
๑. จัดทาบัญชีออมทรัพย์ครูและบุคลากร โรงเรียนขุนควรวิทยาคม
๒. จัดลาดับให๎สมาชิกกู๎ยืมเงินออมทรัพย์ตามระเบียบ เงินออมทรัพย์ครูและบุคลากรโรงเรียน
ขุนควรวิทยาคม
3. สรุปการดาเนินงานประจาปี และรายงานผลตํอที่ประชุมสมาชิก
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
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๒3. คณะกรรมการตรวจสอบบัญชีเงินออมทรัพย์ครูและบุคลากรโรงเรียนขุนควรวิทยาคม
๒3.1 นางณัฐกฤตา อ๎อปิมปา
ประธานกรรมการ
๒3.2 น.ส. อรพิมพ์ บัวเย็น
กรรมการ
23.3 นายชล บุญเติม
กรรมการ
๒3.3 น.ส. กรณิการ์ ฟักแก๎ว
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
๑. ตรวจสอบบัญชีเงินออมทรัพย์ครูและบุคลากรโรงเรียนขุนควรวิทยาคมให๎มีความถูกต๎อง
และเป็นปัจจุบัน
2. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
๒4. คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการเพื่อศึกษาดูงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒4.๑ นายสมพิศ คาบุญเรือง
ประธานกรรมการ
๒4.๒ น.ส. จุรีย์พร ชุํมวงศ์
รองประธานกรรมการ
๒4.๓ น.ส. วิภาวรรณ กิจโกศล
กรรมการ
๒4.๔ น.ส. ภิญญดาพัชญ์ โยธา
กรรมการ
๒4.๕ นางอนุพฒ
ั ชลี กุสะโมรินทร์
กรรมการ
๒4.๖ น.ส. อัญษมา มูลศรี
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
๑. จัดทาบัญชีออมทรัพย์กองทุนสวัสดิการเพื่อศึกษาดูงานของข๎าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โรงเรียนขุนควรวิทยาคม
๒. ตรวจสอบบัญชีออมทรัพย์กองทุนสวัสดิการเพื่อศึกษาดูงานของข๎าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โรงเรียนขุนควรวิทยาคม
๓. สรุปการดาเนินงานประจาปี และรายงานผลตํอที่ประชุมสมาชิก
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
25. คณะกรรมการงานแผนงานและสารสนเทศกลุ่มงาน
25.1 นายสมพิศ คาบัญเรือง
25.2 น.ส. ปานไพลิน กันทะเนตร
25.3 นางกรรณิกา ปัฐวี
25.4 นางณัฐกฤตา อ๎อปิมปา
25.5 น.ส. กรณิการ์ ปัฐวี
25.6 นายธวัชชัย วงศ์ใหญํ
25.7 นายวีระยุทธ ชุมภูเทพ
25.8 น.ส. กรณิการ์ ฟักแก๎ว
25.9 นางอนุพฒ
ั ชลี กุลสะโมรินทร์
25.10 นางลีลาวดี จันทร์ประเสริฐ
25.11 น.ส. วิภาวรรณ กิจโกศล
25.12 น.ส. อัญษมา มูลศรี

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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หน้าที่
1. จัดทาปฏิทินปฏิบัติงานประจาปีของโรงเรียน
2. ติดตามผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
26. คณะกรรมการงานเวรยามรักษาการณ์
26.๑ นายสมพิศ คาบุญเรือง
26.๒ น.ส. ปานไพลิน กันทะเนตร
26.3 นายแก๎ว เทพทอง
26.4 นายสมจิต สุขประเสริฐ
26.5 นายเดือน บุญเทพ
26.6 นายชล บุญเติม
26.7 นายศักดา คาหล๎า
26.8 นางณัฐกฤตา อ๎อปิมปา
26.9 น.ส. อัญษมา มูลศรี
26.10 นายธวัชชัย วงศ์ใหญํ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่
1. ดูแล สอดสํอง และตรวจตราความปลอดภัย ภายในพื้นที่ของโรงเรียน เพื่อให๎พ๎นจากการโจรกรรม
การกํอวินาศกรรม การจารกรรม และอุบัติภัย ฯลฯ ที่อาจเกิดขึ้น และสร๎างความเสียหายแกํอาคาร
สถานที่ ทรัพย์สินตําง ๆ ภายในโรงเรียน
2. ประจาการอยูํที่ทางเข๎า-ออกหลัก เพื่อตรวจสอบและอานวยความสะดวกแกํบุคคล ยานพาหนะ
และการนาสิ่งของตํางๆ เข๎า-ออกในพื้นที่ควบคุมของโรงเรียน
3. ในระหวํ างปฏิ บัติ งานตามหน๎ าที่ ถ๎ ามี เหตุเ ป็น ที่นํ าสงสั ยให๎แ จ๎ง เจ๎ าหน๎า ที่รั กษาความปลอดภั ย
ประจาวันของโรงเรียนทราบ
4. หากยามรักษาการณ์ไมํสามารถปฏิบัติหน๎าที่ตามวันเวลาที่กาหนดไว๎ในคาสั่ง ได๎ ต๎อ งรายงานแจ๎ง
เหตุขัดข๎องให๎และหัวหน๎างานทราบลํวงหน๎ากํอน
5. ยามรักษาการณ์ต๎องปฏิบัติงานรํวมกับเวรรักษาความปลอดภัยประจาวัน โดยปฏิบัติงานตลอดเวลา
24 ชั่วโมง โดยแบํงการเข๎าเวรออกเป็น 2 ผลัดๆ ละ 12 ชั่วโมง และมียามรักษาการณ์เข๎าเวร
ประจาวันผลัดละ 1 คน
6. บริเวณที่เกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติหน๎าที่
6.1 อาคารสถานที่ สิ่งกํอสร๎าง และทรัพย์สินของโรงเรียน
6.2 จานวนเส๎นทางเข๎า-ออกพื้นที่
6.3 จานวนยานพาหนะที่เข๎า-ออกในพื้นที่ และจานวนผู๎ติดตํอกับโรงเรียน
6.4 จานวนเจ๎าหน๎าที่และผู๎เข๎ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ของโรงเรียน
7. ทาหน๎าที่ควบคุม ดูแลการรักษาความปลอดภัยและผู๎ที่เข๎ามาปฏิบัติ ง านในบริเวณพื้นที่ตั้ง ของ
โรงเรียน ให๎ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยที่ได๎กาหนดไว๎
8. ควบคุม ดูแลการปฏิบัติตํอผู๎มาติ ดตํอที่เข๎ามาในพื้นที่หรือปฏิบัติงานชั่วคราวในพื้นที่ของโรงเรียน
หลังจากยามรักษาการณ์ได๎สํงมอบบุคคลนั้นเข๎ามาในพื้นที่ควบคุมแล๎ว
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9. ป้องกันปัญหาในกรณีได๎รับแจ๎งถึงเหตุนําสงสัยหรือผิดสังเกตภายในพื้นที่หรือบริเวณใกล๎เคียงจาก
ยามรักษาการณ์
๑๐. วางมาตรการการรักษาความปลอดภัยและกาหนดระเบียบปฏิบัติสาหรับให๎ผู๎ที่เข๎ามาในพื้นที่ของ
โรงเรียน รวมทั้งจัดทาแผนฉุกเฉินป้องกันและบรรเทาเหตุร๎ายหรืออุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้น
๑๑. อานวยความสะดวกแกํผู๎มาติดตํอราชการและปฏิบัติหน๎าที่อื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย
27. คณะกรรมการงานภาคีเครือข่ายการจัดการศึกษา
27.1 นายสมพิศ คาบัญเรือง
27.2 น.ส. ปานไพลิน กันทะเนตร
27.3 นางณัฐกฤตา อ๎อปิมปา
27.4 นายธวัชชัย วงศ์ใหญํ
27.5 นางอนุพฒ
ั ชลี กุลสะโมรินทร์
27.6 น.ส. วิภาวรรณ กิจโกศล
27.7 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
27.8 น.ส. อัญษมา มูลศรี

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่
1. สํงเสริมสนับสนุนการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา นโยบาย เป้าหมาย และ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จุดเน๎นของนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. สํงเสริมและสนับสนุนให๎สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียน
มัธยมศึกษาและมีคุณภาพการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแหํงสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามศักยภาพและความเหมาะสมของโรงเรียน
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
28. คณะกรรมการพัฒนาครูและบุคลากร งานศึกษาดูงานและพัฒนาองค์กร
28.1 นายสมพิศ คาบัญเรือง
ประธานกรรมการ
28.2 น.ส. ปานไพลิน กันทะเนตร
รองประธานกรรมการ
28.3 นางณัฐกฤตา อ๎อปิมปา
กรรมการ
28.4 นายธวัชชัย วงศ์ใหญํ
กรรมการ
28.5 นางอนุพฒ
ั ชลี กุลสะโมรินทร์
กรรมการ
28.6 น.ส. จรรยา ทามัน
กรรมการ
28.7 น.ส. กรณิการ์ ฟักแก๎ว
กรรมการ
28.8 นางเพ็ญนีย์ ศรีคา
กรรมการ
28.9 นายสุชาติ ยอดมงคล
กรรมการ
28.10 นางกรรณิการ์ ฟักแก๎ว
กรรมการ
28.11 น.ส. อรพิมพ์ บัวเย็น
กรรมการ
28.12 น.ส. อัญษมา มูลศรี
กรรมการและเลขานุการ
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หน้าที่
1. สํงเสริมสนับสนุนการพัฒนาการข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเอง
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. ติดตามผลการพัฒนาครูสอดคล๎องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
3. วางแผนและจัดทาโครงการพัฒนาครูและการศึกษาดูงาน เข๎ารํวมกิจกรรมศึกษาดูงาน
ตลอดจนสรุปผลการดาเนินงานเพื่อเป็นแนวทางดาเนินกิจกรรมตํอไป
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
29. คณะกรรมการงานยานพาหนะ
29.1 นายสมพิศ คาบุญเรือง
29.2 นายธวัชชัย วงศ์ใหญํ
29.3 นายชื่น คามามูล
29.4 น.ส. ปานไพลิน กันทะเนตร
29.5 น.ส. เฉลิมขวัญ รวมสุข
29.6 น.ส. วิภาวรรณ กิจโกศล
29.7 นายทรงวุฒิ ลับแล
29.8 นายศักดา คาหล๎า
29.9 นายชล บุญเติม
29.10 นายเดือน บุญเทพ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่
1. ควบคุม ดูแล และกากับการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยนต์ให๎ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
งานยานพาหนะ
2. จัดรถยนต์ราชการตามใบคาขอใช๎รถ และจัดคิวการออกให๎บริการของพนักงานขับรถยนต์ใน
วันทาการและนอกวันทาการ
3. ควบคุม ดูแล ให๎พนักงานขับรถยนต์ตรวจเช็คสภาพความพร๎อมใช๎ของรถยนต์และ
บารุงรักษาสภาพรถตามระยะเวลา
4. ให๎บริการการรับ-สํงบุคลากร และผู๎ป่วยให๎ถึงที่หมายอยํางปลอดภัยและทันกาหนดเวลา
5. ควบคุม ดูแล และกากับการปฏิบัติหน๎าที่ของพนักงานขับรถยนต์ให๎มีประสิทธิภาพ
6. บันทึกการใช๎รถยนต์ประจาวัน/ประจาเดือน
7. บันทึกการใช๎น้ามันเชื้อเพลิงประจาวัน/ประจาเดือน
8. ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ให๎พร๎อมใช๎งาน
9. ล๎างทาความสะอาดรถยนต์
10. นารถยนต์ไปเติมน้ามันเชื้อเพลิงที่สถานีบริการน้ามัน
11. ขึ้นเวรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
12. จัดทาบันทึกขออนุมัติและรายงานการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
13. จัดทารายงานบันทึกการใช๎รถยนต์และน้ามันเชื้อเพลิงของรถยนต์ราชการทุกคัน
ประจาเดือน
14. รายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือนเสนอผู๎บังคับบัญชา
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15. ตรวจสอบระบบการทางานของกล๎องวงจรปิดของโรงพยาบาลให๎พร๎อมใช๎งาน
16. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย

1

โครงสร้างการบริหารกลุม่ บริหารงานทั่วไป
ผู้อานวยการโรงเรียน
นายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารกลุ่มบริหารงานทั่วไป
นายธวัชชัย วงศ์ใหญ่

คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
42

งานอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม

งานโสตทัศนศึกษา

งานแผนงานและสารสนเทศกลุ่ม
บริการทั่วไป

งานส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและโภชนาการ

งานประกัน
อุบัติเหตุ

งานสัมพันธ์ชุมชน

งานดนตรีและดุริยางค์นาฏศิลป์-กลองสะบัดชัย

งานลูกจ้างประจา
และลูกจ้างชั่วคราว

งานโครงการโรงเรียน
ปลอดขยะ

งานรักษาความ
ปลอดภัย

งานโครงการโรงเรียนสวย
ภูมิทัศน์ใส ปลอดภัย ไร้มลพิษ
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กลุ่มบริหารงานทั่วไป
30. คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
30.1 นายธวัชชัย วงศ์ใหญํ
30.2 นางอนุพฒ
ั ชลี กุลสะโมรินทร์
30.3 น.ส.กอปร์พลอย บุตรดี
30.4 นายสุชาติ ยอดมงคล
30.5 นายวายุ สมบูรณ์
30.6 นายมณฑล คาวังจันทร์
30.7 น.ส. ณัฐท์ลิดา ลาบุตรดี
30.8 นายชนกนันท์ บุญเทพ
30.9 นายวีระยุทธ ชุมภูเทพ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

วิเคราะห์ วางแผน จัดทาแผนงาน โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานในกลุํมบริหารทั่วไป
รํวมกันพิจารณาและดาเนินการปรับปรุง พัฒนาในกลุํมบริหารงานทั่วไป
ประสานงานและดาเนินงานเกี่ยวกับงานในโครงสร๎างการบริหารกลุํมบริหารงานทั่วไป
บริหารและดาเนินการตามระบบบริหารจัดการ และระบบสัมพันธ์ชุมชน
บารุง ดูแล และพัฒนาอาคารสถานที่ อาคารเรียน อาคารประกอบ บ๎านพักครู บ๎านพัก
นักเรียน บ๎านพักนักการ
๖. นิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลงานกลุํมบริหารงานทั่วไป
๗. จัดทาสารสนเทศและรายงานผลการดาเนินงานในกลุํมบริหารงานทั่วไป
๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได๎รับมอบหมายใช๎อาคารสถานที่และสภาพแวดล๎อมของโรงเรียน
31. คณะกรรมการงานอาคารสถานที่
31.1 นายธวัชชัย วงศ์ใหญํ
31.2 นายมณฑล คาวังจันทร์
31.3 นายชล บุญเติม
31.๔ นายศักดา คาหล๎า
31.5 นายเดือน บุญเทพ
31.๖ น.ส. ณัฐท์ลิดา ลาบุตรดี
31.7 น.ส. กอปร์พลอย บุตรดี
31.8 นางพิกุณ เรืองฤทธิ์
31.9 น.ส. จันทร์หอม เขียวอาสะวะ
31.๑๐ นายชนกนันท์ บุญเทพ
31.๑๑ นายวีระยุทธ ชุมภูเทพ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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หน้าที่
๑. วางแผนงานภารโรง สิ่งปลูกสร๎าง และสภาพแวดล๎อมของสถานศึกษาให๎มั่นคงปลอดภัย
เหมาะสม พร๎อมที่จะใช๎ประโยชน์
๒. จัดสถานที่ในการทากิจกรรมตํางๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
๓. จัด ตกแตํงอาคารสถานที่ให๎มีความเป็นระเบียบ สะอาด พร๎อมใช๎งาน
๔. จัดตกแตํงไม๎ดอกไม๎ประดับ ตัดหญ๎าบริเวณสนามตํางๆ ให๎มีระเบียบ สวยงาม
๕. ตรวจสอบ การปิด-เปิดไฟฟ้า ระบบน้าอุปโภคบริโภคให๎เกิดความปลอดภัย
๖. บารุงดูแลรักษา บริเวณสนามหญ๎า สวนไม๎ดอกไม๎ประดับ และสวนหยํอมตํางๆ ในบริเวณ
โรงเรียน
๗. ติดตาม ตรวจสอบการใช๎อาคารสถานที่และสภาพแวดล๎อมของสถานศึกษาเพื่อให๎เกิดความ
คุ๎มคําและะเป็นประโยชน์ตํอการเรียนรู๎
๘. ติดตาม ประเมินผล และรายงานการใช๎อาคารสถานที่ และสภาพแวดล๎อมของสถานศึกษา
อยํางตํอเนื่อง เพื่อแก๎ไขพัฒนาให๎ยั่งยืน
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
32. คณะกรรมการดาเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
32.1 นายธวัชชัย วงศ์ใหญํ
ประธานกรรมการ
32.2 นางอนุพฒ
ั ชลี กุลสะโมรินทร์
รองประธานกรรมการ
32.3 นายมณฑล คาวังจันทร์
กรรมการ
32.4 น.ส. กอปร์พลอย บุตรดี
กรรมการ
32.5 น.ส. เฉลิมขวัญ รวมสุข
กรรมการ
32.๕ นายวีระยุทธ ชุมภูเทพ
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
1. วางแผนงานหรือโครงการโรงเรียนปลอดขยะให๎ครอบคลุมตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
โครงการ
2. ประสานหรือดาเนินการตามแผนงานการพัฒนาโรงเรียนปลอดขยะเพื่อรองรับการประเมิน
โครงการ
3. ประสานงานกับเครือขํายทุกหนํวยงานหรือองค์กรในการดาเนินงานโครงการโรงเรีย น
ปลอดขยะ
4. ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะเพื่อแก๎ไขและ
พัฒนาให๎ยั่งยืนตํอไป
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
33. คณะกรรมการดาเนินงานโครงการโรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัย ไร้มลพิษ
33.1 นายธวัชชัย วงศ์ใหญํ
ประธานกรรมการ
33.2 นางอนุพฒ
ั ชลี กุลสะโมรินทร์
รองประธานกรรมการ
33.3 นายสมพิศ คาบุญเรือง
กรรมการ
33.4 นางณัฐกฤตา อ๎อปิมปา
กรรมการ
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33.5 น.ส. ปานไพลิน กันทะนตร
33.6 นายมณฑล คาวังจันทร์
33.7 น.ส. กอปร์พลอย บุตรดี
33.8 นายวีระยุทธ ชุมภูเทพ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่
1. วางแผนงานหรือโครงการโรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัยไร๎มลพิษ ตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดของโครงการ
2. ประสานหรื อด าเนิน การตามแผนงานการพั ฒนาโครงการโรงเรีย นสวย ภู มิทั ศน์ สดใส
ปลอดภัยไร๎มลพิษเพื่อรองรับการประเมินโครงการ
3. ประสานกับเครือขํายทุกหนํวยงานหรือองค์กรในการมีสํวนรํวมในการดาเนินการโครงการ
โรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัยไร๎มลพิษ
4. ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการโดยให๎ครู -บุคลากร และนักเรียน
มีสํวนรํวมเพื่อแก๎ไขและพัฒนาให๎ยั่งยืนตํอไป
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
34. คณะกรรมการงานโสตทัศนศึกษา สารสนเทศ และโสตทัศนศึกษา
34.1 นางกรรณิการ์ ปัฐวี
ประธานกรรมการ
34.2 นางลีลาวดี จันทร์ประเสริฐ
รองประธานกรรมการ
34.๓ นายวิทวัส บุญเทพ
กรรมการ
34.4 นายมณฑล คาวังจันทร์
กรรมการ
34.5 นายวีระยุทธ ชุมภูเทพ
กรรมการ
34.6 นายทรงวุฒิ ลับแล
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
1.
2.
3.
4.
5.

จัดทาระบบการให๎บริการ และการใช๎ห๎องโสตทัศนศึกษา
จัดหาโสตทัศนูปกรณ์ให๎เพียงพอและมีความพร๎อมในการให๎บริการ
วางแผน โครงการ และงบประมาณงานโสตทัศนศึกษา
ติดตามประเมินผลงานโสตทัศนศึกษา
จัดทาสารสนเทศ แผํนพับ วีดิทัศน์ จัดป้ายนิเทศแนะนาโรงเรียน แจ๎งขําวสาร คัทเอาท์หน๎า
โรงเรียน และประชาสัมพันธ์ขํางสารหน๎าเว็บไซต์ของโรงเรียน
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
35. งานส่งเสริมสุขภาพ (งานอนามัย,งานโภชนาการ)
35.๑ นางอนุพฒ
ั ชลี กุลสะโมรินทร์
35.๒ นายธวัชชัย วงศ์ใหญํ
35.๓ น.ส. จุรีย์พร ชุํมวงศ์
35.๔ นายวีระยุทธ ชุมภูเทพ
35.๕ น.ส. กอปร์พลอย บุตรดี

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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หน้าที่
๑. จัดทาแผนงาน โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานอนามัย งานโภชนาการ สํงเสริมสุขภาพ
ประกอบด๎ว ยกิ จ กรรมด๎า นอนามั ยโรงเรี ยน โรงเรีย นสํ ง เสริม สุข ภาพระดับ เพชร ฯลฯ
มีสิ่งแวดล๎อมที่เอื้อตํอสุขภาพ โดยอาศัยความสัมพันธ์อยํางสร๎างสรรค์ระหวํางนักเรียนกับ
ครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา โรงเรียนและหนํวยงานตํางๆ ในเขตพื้นที่บริการ
๒. จัดบริการงานอนามัยโรงเรียน โดยเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ ตรวจสุขภาพ และรักษาพยาบาล
เบื้ องต๎น ให๎ นัก เรี ยนและบุ คลากรในโรงเรี ยน และนาสํง โรงพยาบาลกรณี ที่ไ มํส ามารถ
รักษาพยาบาลเบื้องต๎นได๎และควบคุม ดูแล งานโภชนาการ การจาหนํายอาหารฯ
๓. จัดเวชภัณฑ์ เพื่อป้องกันรักษา บรรเทาความเจ็บป่วยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
๔. จัดทาบัตรสุขภาพ ทาสถิติ บันทึกสุขภาพ น้าหนัก สํวนสูงของนักเรียน
๕. จัดและประสานงานกับแพทย์และเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุขเพื่อตรวจสุขภาพ และให๎ความรู๎
ด๎านสุขภาพอนามัยโรงเรียน การป้องกันโรคตํางๆ
๖. ติดตามและประเมินผลงานด๎านการสํงเสริมสุขภาพ โภชนาการ และการคุ๎มครองผู๎บริโภค
โรงเรียนสํงเสริมสุขภาพระดับเพชร เพื่อปรับปรุง และพัฒนาอยํางตํอเนื่อง
๗. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องกับสุขภาพอนามัยของโรงเรียน
๘. จัดให๎มีการให๎ความรู๎แกํนักเรียนและบุคลากรโดยพูดชี้แจงความรู๎หน๎าเสาธง เสียงตามสาย
ชํวงพักกลางวัน ชั่วโมงอบรม เชิญวิทยากรมาบรรยายจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมตํางๆ
ที่เกี่ยวข๎องกับอาหารและยา
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
36. งานประกันอุบัติเหตุ
36.๑ นายสมพิศ คาบุญเรือง
36.๒ น.ส. เฉลิมขวัญ รวมสุข

ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่
1. ประสานและดาเนินการประกันอุบัติเหตุของนักเรียน
2. เสนอบริษัทประกันอุบัติเหตุให๎นักเรียนในแตํละปีการศึกษาเพื่อพิจารณา
๓. จัดระบบข๎อมูลสารสนเทศของนักเรียนที่ทาประกันอุบัติเหตุ
4. อานวยความสะดวกให๎ผู๎ปกครองนักเรียน และนักเรียนที่ทาประกันอุบัติเหตุ
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
๓7. คณะกรรมการดาเนินกิจกรรมงาน 3 ประสาน
๓7.๑ คณะกรรมการดาเนินงานสัมพันธ์ชุมชน
37.๑.1 นายธวัชชัย วงศ์ใหญํ
37.1.๒ นางณัฐกฤตา อ๎อปิมปา
37.1.๓ นางเพ็ญนีย์ ศรีคา
37.1.๔ นายชื่น คามามูล
37.1.5 นายวายุ สมบูรณ์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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หน้าที่
๑. จัดระบบข๎อมูลสารสนเทศของชุมชนในเขตพื้นที่อาเภอปงให๎เป็นระบบ เพื่อนาข๎อมูลมาใช๎
จัดการศึกษา เชํน จานวนประชากร แหลํงทํองเที่ยว สถานประกอบการ ภูมิปัญญาท๎องถิ่ น
วิถีชีวิต คํานิยม ศิลปะวัฒนธรรม ข๎อจากัดของชุมชน เป็นต๎น
๒. แจ๎งข๎อมูลการจัดงานประเพณี งานกุศล งานศพของชุมชน ให๎สถานศึกษา เพื่อเข๎ารํวมงาน
ตามความเหมาะสม
๓. เสนอแผนงาน โครงการจัดให๎ชุมชนเข๎ามาใช๎บริการในสถานศึกษา เชํน โครงการออกกาลัง
ของผู๎สูงอายุ กลุํมแมํบ๎าน ฯลฯ
๔. สร๎างความสัมพันธ์ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหวํางโรงเรียน บ๎าน ชุมชน หรือท๎องถิ่นในเขต
พื้นที่บริการของโรงเรียนขุนควรวิทยาคม
๕. ประสานศิษย์เกําเพื่อรวบรวมข๎อมูล จัดทาสารสนเทศของชมรมศิษย์เกํา
๖. ประสานงานและจัดการประชุม จัดกิจกรรมของชมรมศิษย์เกํา
๗. ติดตาม ประเมินผล งานสัมพันธ์ชุมชนและงานชมรมศิษย์เกําอยํางตํอเนื่อ ง เพื่อปรับปรุง
และพัฒนาให๎ยั่งยืน
๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
37.๒ คณะกรรมการดาเนินกิจกรรมวันสาคัญตํางๆ
๓7.๒.๑ นางเพ็ญนีย์ ศรีคา
๓7.๒.๒ นายชื่น คามามูล
37.2.3 นายธวัชชัย วงศ์ใหญํ
37.2.4 นายวีระยุทธ ชุมภูเทพ
37.2.5 นายนที แก๎วมา
37.2.6 นายวิทวัส บุญเทพ
37.2.7 นายวายุ สมบูรณ์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๓7.๓ คณะกรรมการชวนน๎องเข๎าวัดชํวงเข๎าพรรษา
๓7.๓.๑ นางเพ็ญนีย์ ศรีคา
ประธานกรรมการ
๓7.๓.๒ นายชื่น คามามูล
กรรมการ
๓7.๓.๓ นายวายุ สมบูรณ์
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
1. วางแผน และดาเนินการตามโครงการกิจกรรมงาน 3 กิจกรรม
2. อานวยความสะดวก และให๎คาปรึกษาแกํบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนที่เข๎ารํวม
กิจกรรม
3. ดาเนินการจัดกิจกรรมให๎เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์
4. ดาเนินการจัดกิจกรรม สํงเสริมและสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู๎ปกครอง
หนํวยงานทางราชการและหนํวยงานองค์กรอื่นมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรม
5. ดาเนิน การจัดกิจกรรมในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา อยํางหลากหลายตามความ
ถนัดและความสนใจของนักเรียน
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6. ดาเนินการจัดกิจกรรมให๎บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เรียนรู๎จากประสบการณ์จริง
สามารถแก๎ปัญหาเป็นเพื่อพัฒนาตนเองและประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริงในสังคม
7. ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินกิจกรรมพิเศษในสถานศึกษา
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
๓8. งานลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว
๓8.๑ นายสมพิศ คาบุญเรือง
๓8.๒ นายธวัชชัย วงศ์ใหญํ
38.3 นางอนุพฒ
ั ชลี กุลสะโมรินทร์
38.4 นางณัฐกฤตา อ๎อปิมปา
38.5 น.ส. ปานไพลิน กันทะเนตร
๓8.6 น.ส. อัญษมา มูลศรี

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่
1. วางแผน กากับ ติดตาม การดาเนินงานของลูกจ๎างประจาและลูกจ๎างชั่วคราว (งานพนักงาน
บริการ คนสวน และงานแมํบ๎าน)
2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ๎างประจาและลูกจ๎างชั่วคราว
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
๓9. งานแม่บ้านสานักงาน
๓9.๑ นางณัฐกฤตา อ๎อปิมปา
๓9.๒ นายธวัชชัย วงศ์ใหญํ
๓9.๓ น.ส. จันทร์หอม เขียวอาสะวะ
๓9.๔ นางพิกุณ เรืองฤทธิ์
๓9.๕ น.ส. วิภาวรรณ กิจโกศล
39.6 น.ส. ปานไพลิน กันทะเนตร
39.7 น.ส. อัญษมา มูลศรี
๓9.8 นางอนุพฒ
ั ชลี กุลสะโมรินทร์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่
๑. กวาด เช็ด ถูพื้นด๎วยม๏อบ ขัดพื้นเคลือบเงาในจุดที่จาเป็น
๒. ปัดฝุ่นละออง เช็ดโต๏ะ เก๎าอี้ เครื่องใช๎สานักงานในห๎องทางานทุกห๎อง รวมทั้งในห๎องประชุม
ชุดรับแขก ตู๎เก็บเอกสาร พัดลม ครุภัณฑ์ เครื่องใช๎สานักงานทุกชนิด ให๎สะอาด ปราศจาก
ฝุ่น เศษขยะ แล๎วจัดให๎เป็นระเบียบ
๓. ดูดฝุ่นละออง เศษผง ตามซอก มุม ชํองวํางระหวํางโต๏ะ ตู๎ เครื่องใช๎สานักงาน และพรมให๎
สะอาด และรวบรวมเก็บเศษขยะไปทิ้ง
๔. เช็ดกระจก บานเลื่อนหน๎าตําง ประตู กรอบบานหน๎าตํางไม๎ และอลูมิเนียม ทาความสะอาด
รํองบานเลื่อน และบริเวณที่อยูํใกล๎การสัมผัสทุกแหํงให๎สะอาดปราศจากคราบสกปรก
๕. ทาความสะอาดทางขึ้นลงและราวบันได
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๖. ทาความสะอาดห๎องน้าด๎วยการขัด ถู ล๎างพื้น เครื่องสุขภัณฑ์ เชํน โถส๎วม โถปัสสาวะ อําง
ล๎างมือ อํางล๎างภาชนะ ชั้นวางของ และอุปกรณ์ทั้งหมด ในห๎องน้าด๎วยน้ายาฆําเชื้อโรค
สาหรับห๎องน้าต๎องดูแล ทาความสะอาดระหวํา งวันอยํางสม่าเสมอ เพื่อมิให๎มีกลิ่นเหม็น
โดยเฉพาะโถส๎วม โถปัสสาวะ และพื้นห๎องน้า ต๎องรักษาความสะอาดตลอดวัน
๗. ทาความสะอาด และแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎า ในระหวํางวัน (เวลาทางาน)
๘. รายงานสิ่งของชารุดเสียหายที่เกิดขึ้นโดยดํวน
๙. เปิด-ปิดไฟฟ้า น้าประปา ปิดพัดลมเครื่องปรับอากาศ ถอดปลั๊ก อุปกรณ์สานักงานที่ใช๎
ไฟฟ้าทุกเครื่อง ตรวจตราความเรียบร๎อยกํอนกลับหรือออกจากตัวอาคาร
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย

1

โครงสร้างการบริหารกลุม่ บริหารงานพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียน
นายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารกลุ่มบริหารงานพัฒนา
คุณภาพนักเรียน
นางอนุพัฒชลี กุลสะโมรินทร์

คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานพัฒนา
คุณภาพนักเรียน
50

งานแผนงานและ
สารสนเทศฝ่าย

งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

งานรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในสถานศึกษา

งานเวรประจาวัน

งานระดับชั้นและครู
ที่ปรึกษา

งานสภานักเรียนและ
ประชาธิปไตย

งานโครงการพิเศษ

งานระเบียบวินัย
คุณธรรมและจริยธรรม

งานจราจรและ
ควบคุมรับส่งนักเรียน

งานบ้านพักนักเรียน

งานผู้ปกครองสัมพันธ์
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กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพนักเรียน
40. คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานพัฒนาคุณภาพนักเรียน
40.1 นางอนุพัฒชลี กุลสะโมรินทร์
40.2 นายธวัชชัย วงศ์ใหญํ
40.3 นางณัฐกฤตา อ๎อปิมปา
40.4 นายสมพิศ คาบุญเรือง
40.5 นายสุชาติ ยอดมงคล
40.6 น.ส. ปานไพลิน กันทะเนตร
40.7 นายวายุ สมบูรณ์
40.8 น.ส.จุรีย์พร ชุํมวงศ์
40.9 นายมณฑล คาวังจันทร์
40.10 นายวีระยุทธ ชุมภูเทพ
40.11 นายทรงวุฒิ ลับแล
40.12 นางลีลาวดี จันทร์ประเสริฐ

ประธานกรรมการ
หัวหน๎าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น
หัวหน๎าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการระดับ ม.ต๎น
กรรมการและเลขานุการระดับ ม.ปลาย
และกรรมการและเลขานุการ

หน้าที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

วิเคราะห์ วางแผน จัดทาแผน โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานในกลุํมพัฒนาฯ
รวบรวมระเบียบและแนวปฏิบัติงานกลุํมพัฒนาคุณภาพนักเรียน
รํวมกันพิจารณาและดาเนินการปรับปรุง พัฒนาในกลุํมพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ประสานงานและดาเนินงานเกี่ยวกับงานในโครงสร๎างการบริหารงานกลุํมพัฒนาฯ
กาหนดแนวทางแก๎ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียนและมาตรการลงโทษ
พิจารณากลั่นกรองในการลงโทษนักเรียนในกรณีโทษสถานหนัก
ดาเนิ น งานในการพัฒ นาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ระเบีย บวินั ย ความประพฤติ และคํ านิ ย มที่ พึ ง
ประสงค์ของนักเรียน
๘. จัดทาสารสนเทศและรายงานผลการดาเนินงานในกลุํมพัฒนาฯ
๙. นิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในกลุํมพัฒนาคุณภาพนักเรียน
๑๐. รํวมแก๎ไขปัญหานักเรียนกับผู๎ปกครองนักเรียนและครูที่ปรึกษา
๑๑. สอดสํอง ดูแลความเรียบร๎อยทั่วไปในบริเวณโรงเรียนเพื่อป้องกันไมํให๎นักเรียนกํอเหตุที่ไ มํพึง
ประสงค์
๑๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
41. งานสานักงานกลุ่มบริหารงานพัฒนาคุณภาพนักเรียน
41.1 นางอนุพัฒชลี กุลสะโมรินทร์
41.2 นายทรงวุฒิ ลับแล
41.๓ นายมณฑล คาวังจันทร์
41.๔ นางลีลาวดี จันทร์ประเสริฐ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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หน้าที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ปฏิบัติหน๎าที่งานเลขานุการ งานแผนงาน งานพัสดุ งานพัฒนาข๎อมูลด๎าน ICT
ลงทะเบียนรับ-สํงหนังสือราชการและบันทึกเสนอ
ประสานงานและจัดเตรียมการประชุมกลุํมบริหารงานพัฒนาฯ
จัดทาวาระการประชุม จดบันทึก และรายงานการประชุมกลุํมบริหารงานพัฒนาคุณภาพฯ
ประสานงานกับกลุํมงานตํางๆในโรงเรียนและหนํวยงานอื่น
จัดทาปฏิทินปฏิบัติงานกลุํมบริหารงานพัฒนาฯ
ประสานงานการเสนอแตํงตั้งครูที่ปรึกษา ครูเวรประจาวัน เวรรักษาการณ์และยาม
สรุปรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุํมบริหารงานพัฒนาฯ
จดบั น ทึ ก รวบรวม จั ด เก็ บ รายงานข๎ อ มู ล งานกลุํ ม พั ฒ นาคุ ณ ภาพฯและน าเสนอข๎ อ มู ล เพื่ อ
ประโยชน์ของการบริหารกลุํมพัฒนาคุณภาพนักเรียน

42. คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในสถานศึกษา
42.1 นายสมพิศ คาบุญเรือง
ประธานกรรมการ
42.2 นางอนุพัฒชลี กุลสะโมรินทร์
รองประธานกรรมการ
42.3 น.ส. ปานไพลิน กันทะเนตร
กรรมการ
42.4 นางณัฐกฤตา อ๎อปิมปา
กรรมการ
42.5 นายธวัชชัย วงศ์ใหญํ
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
1. กาหนดแนวทางการปฏิบัติงานในการรักษาความสงบเรียบร๎อยภายในสถานศึกษา
2. ควบคุมการปฏิบัติงานในการรักษาความสงบเรียบร๎อยภายในสถานศึกษา
3. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได๎รับมอบหมาย
43. คณะกรรมการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
43.1 นางอนุพัฒชลี กุลสะโมรินทร์
43.2 นางเพ็ญนีย์ ศรีคา
43.3 ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น
43.4 นายมณฑล คาวังจันทร์
43.๕ นายทรงวุฒิ ลับแล
43.6 นายวิทวัส บุญเทพ
43.7 นางลีลาวดี จันทร์ประเสริฐ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่
1.
2.
3.
4.

ประสานงานกับครูที่ปรึกษาของแตํละระดับในการดาเนินงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน
กากับ นิเทศ ติดตามระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนของระดับที่รับผิดชอบ
บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน ประเมินผลและจัดทารายงานตามระดับชั้น
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
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44. คณะกรรมการงานหัวหน้าระดับชั้นและเลขานุการระดับชั้น
44.1 นายธวัชชัย วงศ์ใหญํ
หัวหน๎าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น
44.2 น.ส. ปานไพลิน กันทะเนตร
หัวหน๎าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
44.3 นางเพ็ญนีย์ ศรีคา
เลขานุการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
44.4 นางอนุพัฒชลี กุลสะโมรินทร์
หัวหน๎าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
44.5 นางกรรณิการ์ ปัฐวี
เลขานุการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
44.6 นายสมพิศ คาบุญเรือง
หัวหน๎าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
44.7 น.ส. จุรีย์พร ชุํมวงศ์
เลขานุการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
44.8 นางณัฐกฤตา อ๎อปิมปา
หัวหน๎าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
44.9 น.ส. จรรยา ทามัน
หัวหน๎าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
44.10 นางลีลาวดี จันทร์ประเสริฐ
เลขานุการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
44.11 น.ส. กรณิการ์ ฟักแก๎ว
หัวหน๎าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
44.12 อัญษมา มูลศรี
เลขานุการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
44.13 น.ส. น.ส. ศานิตา เพ็ญกาสิทธิ์ หัวหน๎าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
44.14 น.ส. เฉลิมขวัญ รวมสุข
เลขานุการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หน้าที่
1. เป็นที่ปรึกษา และนิเทศครูที่ปรึกษาในแตํละระดับชั้นในการคัดกรองนักเรียน
2. รวบรวมข๎อมูลนักเรียนที่มีปัญหาจากกการคัดกรองรํวมกับครูที่ปรึกษาในระดับเพื่อเป็น
ข๎อมูลของระดับ
3. ประสานงานและรํวมมือกับครูที่ปรึกษาในการแก๎ไขปัญหานักเรียนในห๎องเรียน
4. สรุปรายงานผลการแก๎ไขปัญหา และสํงเสริมนักเรียนในระดับ
5. ประชุม อบรมนักเรียนในระดับตามตารางการอบรม
6. ควบคุม ดูแล ตรวจเช็ครายชื่อนักเรียนในการทากิจกรรมหน๎าเสาธง และคาบอบรม
7. รํวมมือกับครูที่ปรึกษา และผู๎ปกครองในการแก๎ไขพฤติกรรมของนักเรียนในระดับ
ดาเนินการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนที่ทาผิดระเบียบวินัยของโรงเรียน และลงโทษ
นักเรียนโดยการทากิจกรรมตามระเบียบของโรงเรียน
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
45. คณะกรรมการกลางงานระเบียบวินัยและตรวจการแต่งกายของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
45.1 นายธวัชชัย วงศ์ใหญํ
ประธานกรรมการ
45.2 นายสมพิศ คาบุญเรือง
รองประธานกรรมการ
45.3 นางอนุพฒ
ั ชลี กุลสะโมรินทร์
กรรมการ
45.4 นางกรรณิการ์ ปัฐวี
กรรมการ
45.5 น.ส. กอปร์พลอย บุตรดี
กรรมการ
45.6 น.ส. ณัฐท์ลิดา ลาบุตรดี
กรรมการ
45.7 นางเพ็ญนีย์ ศรีคา
กรรมการ
45.8 น.ส. จุรีย์พร ชุํมวงศ์
กรรมการ
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45.9 นายชื่น คามามูล
45.10 นายนที แก๎วมา
45.11 นายวิทวัส บุญเทพ
45.12 น.ส. ปานไพลิน กันทะเนตร
45.13 นายสุชาติ ยอดมงคล
45.14 นายชนกนันท์ บุญเทพ
45.15 นายทรงวุฒิ ลับแล

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
45.16 นางณัฐกฤตา อ๎อปิมปา
45.17 น.ส. ศานิตา เพ็ญกาสิทธิ์
45.18 นายมณฑล คาวังจันทร์
45.19 นายวายุ สมบูรณ์
45.20 น.ส. จรรยา ทามัน
45.21 น.ส. อัญษมา มูลศรี
45.22 น.ส. มนต์นภา วังศรี
45.23 น.ส. กรณิการ์ ฟักแก๎ว
45.24 น.ส. อรพิมพ์ บัวเย็น
45.25 น.ส. ภิญญดาพัชญ์ โยธา
45.26 น.ส. เฉลิมขวัญ รวมสุข
45.27 นายวีระยุทธ ชุมภูเทพ
45.28 นางลีลาวดี จันทร์ประเสริฐ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่
๑. ควบคุม ดูแล และตรวจเช็คการแตํง กายของนักเรียนตามที่กาหนดในปฏิ ทิน ให๎เป็นไปตาม
ระเบียบวําด๎วยการแตํงกายของโรงเรียน
๒. รํวมมือกับครูที่ปรึกษา ผู๎ปกครองในการแก๎ไขพฤติกรรมของนักเรียนในระดับ ด๎านระเบียบวินัย
และการแตํงกายของนักเรียน สามารถดาเนินการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนที่ทาผิด
ระเบียบวินัยของโรงเรียน และลงโทษนักเรียนโดยการทากิจกรรมตามระเบียบของโรงเรียน
๓. ควบคุม ดูแลการจัดระเบียบวินัยจราจร และการขออนุญ าตให๎นักเรียนขับขี่จักรยานยนต์มา
โรงเรียน
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
๔6. คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ในสถานศึกษา
๔6.1 นางอนุพฒ
ั ชลี กุลสะโมรินทร์
ประธานกรรมการ
๔6.2 นายธวัชชัย วงศ์ใหญํ
รองประธานกรรมการ
๔6.3 นายสมพิศ คาบุญเรือง
กรรมการ
๔6.4 นายสุชาติ ยอดมงคล
กรรมการ
46.5 นายวิทวัส บุญเทพ
กรรมการ
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๔6.6 น.ส. กอปร์พลอย บุตรดี
๔6.7 น.ส. จุรีย์พร ชุํมวงศ์
๔6.8 นายมณฑล คาวังจันทร์
๔6.9 นายวีระยุทธ ชุมภูเทพ
๔6.10 นางลีลาวดี จันทร์ประเสริฐ
๔6.11 นายทรงวุฒิ ลับแล

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ

หน้าที่
1.
2.
3.
4.

วางแผนหรือโครงการในการป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์
ป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ในสถานศึกษา
สํงเสริมให๎นักเรียนมีทักษะชีวิตในการอยูํรํวมกันกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข
ประสานกับหนํวยงานอื่นในการให๎ความรู๎และจัดกิจกรรมรณรงค์ตํอต๎านยาเสพติดและโรค
เอดส์
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
47. คณะกรรมการกิจกรรมหน้าเสาธง
๔7.๑ นางอนุพฒ
ั ชลี กุลสะโมรินทร์
๔7.2 นายวายุ สมบูรณ์
๔7.3 นายมณฑล คาวังจันทร์
๔7.4 หัวหน๎าระดับ/หัวหน๎าเวรประจาวัน
๔7.5 ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น
๔7.6 สภานักเรียน
๔7.7 นางลีลาวดี จันทร์ประเสริฐ
๔7.8 นายทรงวุฒิ ลับแล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่
๑. ควบคุม ดูแลการสั่งแถวนักเรียน เพื่อเตรียมความพร๎อมของนักเรียนที่ทากิจกรรมตํางๆหน๎าเสาธง
๒. ควบคุมดาเนินงานการสั่งทากิจกรรม การประกาศขําวสารตํางๆของคณะกรรมการสภานักเรียน
๓. ปลํอยแถวนักเรียนหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมในแตํละวันให๎เดินแถวอยํางเป็นระเบียบ
๔. สั่งแถว จัดแถว รวมแถว หน๎าเสาธง เพื่อทากิจกรรมในกิจกรรมพิเศษอื่นๆเกี่ยวกับนักเรียนและ
ตามที่ได๎รับมอบหมาย
๕. ครูผู๎ควบคุมแถว (ครูที่ปรึกษา/หัวหน๎าระดับ)
๕.1 ควบคุมแถวในระดับชั้นของตนเอง
๕.๒ ตรวจ แนะนาการปฏิบัติของนักเรียนให๎ถูกต๎องตามระเบียบโรงเรียน
๕.๓ ตรวจเช็คจานวนนักเรียน รายงานจานวนนักเรียน
๕.4 สรุปผลการดาเนินงานทุกเดือน/ทุกภาคเรียน
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๔8. คณะกรรมการสภานักเรียน
๔8.1 นางอนุพฒ
ั ชลี กุลสะโมรินทร์
๔8.2 นายมณฑล คาวังจันทร์
๔8.3 นายทรงวุฒิ ลับแล
๔8.4 นายธวัชชัย วงศ์ใหญํ
๔8.5 นางลีลาวดี จันทร์ประเสริฐ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่
1. วางแผนดาเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน โดยใช๎ระบบกลุํมในการดาเนินงาน
2. จัดกิจกรรมสํงเสริม เผยแพรํความรู๎ประชาธิปไตยในโรงเรียน ตามนโยบายของโรงเรียนให๎
ปรากฏบรรยากาศของประชาธิปไตยอยํางเดํนชัด
3. จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
4. ปฏิบัติงานรํวมกับองค์กร และหนํวยราชการที่เกี่ยวข๎องและงานอื่นที่ได๎รับมอบหมาย
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
๔9. คณะกรรมการงานควบคุมรถรับส่งนักเรียน
๔9.1 นายธวัชชัย วงศ์ใหญํ
๔9.2 นางอนุพฒ
ั ชลี กุลสะโมรินทร์
49.3 นางลีลาวดี จันทร์ประเสริฐ
๔9.4 นายมณฑล คาวังจันทร์
๔9.5 นายวีระยุทธ ชุมภูเทพ
๔9.6 นายทรงวุฒิ ลับแล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่
1.
2.
3.
4.

จัดทาระเบียบ ควบคุมดูแลรถรับ-สํงนักเรียน ตามระเบียบวําด๎วยรถรับ-สํงนักเรียน
จัดระบบจราจร รถรับ-สํงนักเรียนให๎เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย
ประสานงานระหวํางผู๎ขับรถรับสํงนักเรียน กับโรงเรียนและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย

50. คณะกรรมการงานบ้านพักนักเรียน
50.1 นายธวัชชัย วงศ์ใหญํ
50.2 น.ส. ปานไพลิน กันทะเนตร
50.3 นางเพ็ญนีย์ ศรีคา
50.4 น.ส. ศานิตา เพ็ญกาสิทธิ์
50.5 น.ส. เฉลิมขวัญ รวมสุข
50.6 น.ส. จรรยา ทามัน
50.7 นางกรรณิการ์ ปัฐวี
50.8 น.ส. อรพิมพ์ บัวเย็น
50.9 น.ส. อัญษมา มูลศรี

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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50.10 นางลีลาวดี จันทร์ประเสริฐ
50.11 น.ส. ภิญญดาพัชญ์ โยธา
50.12 น.ส. วิภาวรรณ กิจโกศล
50.๑3 นายมณฑล คาวังจันทร์
40.14 นายวีระยุทธ ชุมภูเทพ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่
๑.
๒.
๓.
๔.

เสนอรายชื่อนักเรียนที่มีความประสงค์ที่จะเข๎าพักในบ๎านพักนักเรียน
จัดทาบัญชีรายชื่อนักเรียนที่เข๎าพักในบ๎านพักนักเรียน
วางแผนกากับ ติดตามการใช๎งบประมาณที่ได๎รับการจัดสรร ให๎เกิดประสิทธิภาพ
จัดสิ่งอานวยความสะดวก ประสานงาน ดูแลสภาพแวดล๎อมให๎รํมรื่น สะอาด สวยงามอยูํ
เสมอ
๕. เสนอแตํงตั้งคณะอนุกรรมการบ๎านพักนักเรียน เพื่อกากับ ดูแลนักเรียนบ๎านพักให๎ทากิจวัตร
ประจาวันให๎เป็นไปตามตารางที่กาหนด
๖. ติดตาม ควบคุม ดูแล นักเรียนบ๎านพักให๎เป็นไปตามระเบียบ ประเมินผลอยํางตํอเนื่อง
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย
51. คณะกรรมการโรงเรียนสุจริต
51.1 นางอนุพฒ
ั ชลี กุลสะโมรินทร์
51.2 น.ส. ปานไพลิน กันทะเนตร
51.3 นายธวัชชัย วงศ์ใหญํ
51.4 นายสมพิศ คาบุญเรือง
51.5 นางณัฐกฤตา อ๎อปิมปา
51.6 นายทรงวุฒิ ลับแล
51.7 นายมณฑล คาวังจันทร์
51.8 นางลีลาวดี จันทร์ประเสริฐ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่
๑. วางแผนจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนให๎สอดคล๎องยุทธศาสตร์ชาติวําด๎วยการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแหํงชาติ
๒. จัดทา ปรับปรุง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตัวชี้วัดโครงการโรงเรียนสุจริต
๓. กาหนดรูปแบบ และจัดกิจกรรมให๎สอดคล๎องกับมาตรฐานการบริหารงานโรงเรียน
๔. จัดกิจกรรมให๎นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล๎องกับโครงการ
๕. สรุปและประเมินผล ตลอดจนเป็นคณะทางานทีมนาในการจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต

58
ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นต๎นไป
สั่ง ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

(นายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ์)
ผู๎อานวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคม
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คาสั่งโรงเรียนขุนควรวิทยาคม
ที่ 072/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานพัฒนาระบบคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ
โรงเรียนขุนควรวิทยาคม ปีการศึกษา 2562
.............................................
เพื่อให๎การดาเนินงานพัฒนาระบบคุณภาพสูํความเป็นเลิศของโรงเรียนขุนควรวิทยาคม เป็นไปด๎วยความ
เรี ย บร๎ อ ยและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาศั ย ตามความในมาตรา 39 แหํ ง พระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ห ารราชกา ร
กระทรวงศึก ษาธิ ก าร พ.ศ. 2546 เรื่ อ งการบั ง คั บ บัญ ชาข๎า ราชการ การบริ หารกิจ การของสถานศึ ก ษา
และคาสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 44/2549 เรื่องการมอบอานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ
พนักงานราชการโรงเรียน และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 109/2550 เรื่อง การมอบ
อานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ๎างประจา จึงแตํงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพสูํความเป็น
เลิศของโรงเรียนขุนควรวิทยาคม ประจาปีการศึกษา 25๖2 ดังตํอไปนี้
1. คณะกรรมการทีมนา
1.1 นายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ์
ประธานกรรมการ
1.3 นายสมพิศ คาบุญเรือง
กรรมการ
1.4 นางอนุพัฒชลี กุลสะโมรินทร์
กรรมการ
1.5 นายธวัชชัย วงศ์ใหญํ
กรรมการ
1.6 น.ส. ปานไพลิน กันทะเนตร
กรรมการ
1.7 นางณัฐกฤตา อ๎อปิมปา
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
๑. วางแผนและกาหนดยุทธศาสตร์ทิศทางการพัฒนาสูํความเป็นเลิศของโรงเรียนรํวมกับคณะกรรมการ
สถานศึก ษา ชมรมผู๎ปกครอง ชมรมศิษย์เกํ าโรงเรี ยนขุนควรวิทยาคม และชมรมผู๎ปกครอง-ครู
ในโรงเรียนขุนควรวิทยาคม เสริมสร๎างพลังรํวมในการทางานตามระบบคุณภาพโรงเรียน
๒. ดาเนินการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขุนควรวิทยาคมตามแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
๓. นิเทศ กากับ ติดตาม การดาเนินงานตามระบบคุณภาพโรงเรียน
๔. รายงานผลการดาเนินงานของโรงเรียนให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องและสาธารณชน
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
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2. คณะกรรมการทีมทา
๒.1 คณะกรรมการพัฒนาระบบการเรียนรู้
๒.1.1 นางณัฐกฤตา อ๎อปิมปา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๒.1.2 น.ส. จรรยา ทามัน
๒.1.3 นายวิทวัส บุญเทพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๒.1.4 น.ส. กรณิการ์ ฟักแก๎ว
๒.1.5 นางอนุพฒ
ั ชลี กุลสะโมรินทร์
๒.1.6 นางณัฐกฤตา อ๎อปิมปา
๒.1.7 น.ส. ปานไพลิน กันทะเนตร
๒.1.8 น.ส. ภิญญดาพัชญ์ โยธา
๒.1.๙ น.ส. ศานิตา เพ็ญกาสิทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๒.1.10 นายสมพิศ คาบุญเรือง
๒.๑.๑1 น.ส. จุรีย์พร ชุํมวงศ์
๒.1.12 นางลีลาวดี จันทร์ประเสริฐ
๒.๑.๑3 น.ส. เฉลิมขวัญ รวมสุข

ประธานกรรมการระบบเรียนรู๎
กรรมการ (หัวหน๎ากลุํมสาระฯ)
กรรมการ
กรรมการ (หัวหน๎ากลุํมสาระฯ)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ (เลขานุการกลุํมฯ)
กรรมการ (หัวหน๎ากลุํมสาระฯ)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ (เลขานุการกลุํมสาระฯ)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๒.1.14 นางเพ็ญนีย์ ศรีคา
กรรมการ (หัวหน๎ากลุํมสาระฯ)
2.1.15 นายชื่น คามามูล
กรรมการ
๒.1.16 นายวายุ สมบูรณ์
กรรมการ (เลขานุการกลุํมสาระฯ)
กลุ่มสาระการเรียรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์
๒.1.17 นายสุชาติ ยอดมงคล
กรรมการ (หัวหน๎ากลุํมสาระฯ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
๒.1.18 นายธวัชชัย วงศ์ใหญํ
กรรมการ (หัวหน๎ากลุํมสาระฯ)
๒.1.19 นายวีระยุทธ ชุมภูเทพ
กรรมการ (เลขานุการกลุํมสาระฯ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๒.๑.๒0 นางกรรณิการ์ ปัฐวี
กรรมการ (หัวหน๎ากลุํมสาระฯ)
๒.๑.21 นายทรงวุฒิ ลับแล
กรรมการ
๒.๑.๒2 นายมณฑล คาวังจันทร์
กรรมการ (เลขานุการกลุํมสาระฯ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
๒.๑.๒3 น.ส. อรพิมพ์ บัวเย็น
๒.1.24 น.ส. มนต์นภา วังศรี
๒.1.25 นายนที แก๎วมา

กรรมการ (หัวหน๎ากลุํมสาระฯ)
กรรมการ
กรรมการ
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2.1.26 น.ส. กอปร์พลอย บุตรดี
๒.1.27 น.ส. อัญษมา มูลศรี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. น.ส. กรณิการ์ ฟักแก๎ว
2. นายธวัชชัย วงศ์ใหญํ
3. นางณัฐฤตา อ๎อปิมปา
4. นายวายุ สมบูรณ์
5. นางเพ็ญนีย์ ศรีคา
6. น.ส. ศานิตา เพ็ญกาสิทธิ์

กรรมการ
กรรมการ (เลขานุการกลุํมสาระฯ)
กรรมการ (หัวหน๎างานฯ)
กรรมการ (หัวหน๎ากิจกรรมลูกเสือ)
กรรมการ (หัวหน๎ากิจกรรมยุวกาชาด)
กรรมการ (ผู๎ประสานงานนักศึกษาวิชาทหาร)
กรรมการ (หัวหน๎ากิจกรรมแนะแนว)
กรรมการและเลขานุการ
(หัวหน๎ากิจกรรมชุมนุม)

หน้าที่ คณะกรรมการพัฒนาระบบการเรียนรู้
๑. วางแผนการพัฒนาและกาหนดเป้าหมายความสาเร็จของกลุํมสาระการเรียนรู๎ เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให๎สูงขึ้น
๒. ออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู๎
๓. บริหารและประสานงานการดาเนินการระบบเรียนรู๎
๔. นิเทศ กากับ ติดตามผลการดาเนินงานระบบเรียนรู๎
๕. ประเมินผลการดาเนินงานระบบเรียนรู๎
๖. สรุปผลการดาเนินงานระบบเรียนรู๎
๗. จัดทาสารสนเทศและรายงานระบบเรียนรู๎
๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
หน้าที่ กรรมการ (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)
1. ออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู๎
2. บริหารและประสานงานการดาเนินการระบบเรียนรู๎ในกลุํมสาระการเรียนรู๎ เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ให๎สูงขึ้น
3. ดาเนินงานตามระบบเรียนรู๎
4. ประเมินผลการดาเนินงานระบบเรียนรู๎ในกลุํมสาระฯ
5. จัดทาสารสนเทศและรายงานผลระบบเรียนรู๎ ในกลุํมสาระฯ
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
หน้าที่ กรรมการ
1. ดาเนินงานตามระบบเรียนรู๎
2. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
หน้าที่ กรรมการ (เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้)
1. ดาเนินงานตามระบบเรียนรู๎
2. จัดทาสารสนเทศและรายงานผลระบบเรียนรู๎ในกลุํมสาระการเรียนรู๎
3. สรุปผลการดาเนินงานระบบเรียนรู๎ในกลุํมสาระการเรียนรู๎
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4. จัดทาสารสนเทศและรายงานผลระบบเรียนรู๎ในกลุํมสาระ
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
๒. คณะกรรมการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2.1 น.ส.ปานไพลิน กันทะเนตร
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
2.2 นายสุชาติ ยอดมงคล
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
2.3 นางเพ็ญนีย์ ศรีคา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
2.4 นายชื่น คามามูล
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
2.5 น.ส.ณัฐท์ลิดา ลาบุตรดี
ครูทปี่ รึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2.6 นางอนุพัฒชลี กุลสะโมรินทร์
2.7 นายวิทวัส บุญเทพ
2.8 นายธวัชชัย วงศ์ใหญํ
2.9 นางกรรณิการ์ ปัฐวี
2.10 นายชนกนันท์ บุญเทพ

ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2.11 นายสมพิศ คาบุญเรือง
2.12 นายทรงวุฒิ ลับแล
2.13 น.ส.จุรีย์พร ชุํมวงศ์
2.14 น.ส.กอปร์พลอย บุตรดี
2.15 นายนที แก๎วมา

ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
2.16 นางลีลาวดี จันทร์ประเสริฐ
2.17 นายมณฑล คาวังจันทร์
2.18 น.ส.จรรยา ทามัน
2.19 นายวายุ สมบูรณ์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
2.20 นางณัฐกฤตา อ๎อปิมปา
2.21 น.ส.กรณิการ์ ฟักแก๎ว
2.22 น.ส.อัญษมา มูลศรี
2.23 น.ส.ภิญญดาพัชญ์ โยธา
2.24 น.ส.มนต์นภา วังศรี

ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2.25 น.ส.เฉลิมขวัญ รวมสุข
2.26 นายวีระยุทธ ชมภูเทพ
2.27 น.ส.ศานิตา เพ็ญกาสิทธิ์
2.28 น.ส.อรพิมพ์ บัวเย็น

ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

หน้าที่ คณะกรรมการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1. ออกแบบและพัฒนาระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน
2. บริหารและประสานงานการดาเนินงานตามระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน
3. นิเทศ กากับ ติดตามผลการดาเนินงานตามระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน
4. ประเมินผลการดาเนินงานตามระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน
5. สรุปผลการดาเนินงานตามระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน
6. จัดทาสารสนเทศและรายงานผลตามระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
หน้าที่ กรรมการครูที่ปรึกษา (หัวหน้าระดับชั้น)
๑. ออกแบบและพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน
๒. บริหารและประสานงานการดาเนินงานตามระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนระดับชั้น
3. ดาเนินงานตามระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนในห๎องเรียนที่รับผิดชอบ
4. ประเมินผลการดาเนินงานตามระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนในระดับชั้น
5. จัดทาสารสนเทศและรายงานผลตามระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนในระดับชั้น
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
หน้าที่ กรรมการครูที่ปรึกษา
1. ดาเนินงานตามระบบตามระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน
2. นิเทศและติดตามผลการดาเนินงานตามระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน
3. ประเมินผลการดาเนินงานตามระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน
4. สรุปผลการดาเนินงานตามระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน
๕. จัดทาสารสนเทศและรายงานผลตามระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
หน้าที่ กรรมการ (หัวหน้างานกิจกรรม)
1. ออกแบบและพัฒนาระบบกิจกรรมนักเรียน
2. บริหารและประสานงานการดาเนินการระบบกิจกรรมนักเรียนในกิจกรรมที่รับผิดชอบ
3. ดาเนินงานตามระบบกิจกรรมนักเรียนในกิจกรรมที่รับผิดชอบ
4. ประเมินผลการดาเนินงานตามระบบกิจกรรมนักเรียนในกิจกรรมที่รับผิดชอบ
5. จัดทาสารสนเทศและรายงานผลระบบกิจกรรมนักเรียนที่รับผิดชอบ
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
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๓. ระบบนาองค์กร
๓.1 นายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ์
๓.2 น.ส. ศานิตา เพ็ญกาสิทธิ์
๓.3 นายสมพิศ คาบุญเรือง
๓.4 นายสุชาติ ยอดมงคล
๓.5 นายธวัชชัย วงศ์ใหญํ
๓.6 น.ส. ปานไพลิน กันทะเนตร
๓.7 นางอนุพัฒชลี กุลสะโมรินทร์
๓.8 น.ส. จรรยา ทามัน
๓.9 นางกรรณิการ์ ปัฐวี
๓.๑0 น.ส. เฉลิมขวัญ รวมสุข
3.11 น.ส. กรณิการ์ ฟักแก๎ว
3.12 นางเพ็ญนีย์ ศรีคา
3.13 น.ส. อรพิมพ์ บัวเย็น
๓.๑4 นางณัฐกฤตา อ๎อปิมปา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ออกแบบและพัฒนาระบบการนาองค์กร
บริหารและประสานงานการดาเนินงานตามระบบการนาองค์กร
ประเมินผลการดาเนินงานตามระบบการนาองค์กร
สรุปผลการดาเนินงานตามระบบการนาองค์กร
จัดทาสารสนเทศและรายงานผลตามระบบการนาองค์กร
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย

๔. คณะกรรมการพัฒนาระบบยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน
๔.1 น.ส. ปานไพลิน กันทะเนตร
ประธานกรรมการ
๔.2 น.ส. เฉลิมขวัญ รวมสุข
กรรมการ
๔.3 นายทรงวุฒิ ลับแล
กรรมการ
4.4 น.ส. ภิญญดาพัชญ์ โยธา
กรรมการ
๔.4 นางกรรณิการ์ ปัฐวี
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
1.
2.
3.
4.
5.

ออกแบบและพัฒนาระบบยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน
บริหารและประสานงานการดาเนินงานตามระบบยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน
ประเมินผล สรุปผลการดาเนินงานการดาเนินงานตามระบบยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน
จัดทาสารสนเทศและรายงานผลตามระบบยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
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๕. ระบบบริหารจัดการ
๕.1 นายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ์
5.2 นางอนุพฒ
ั ชลี กุลสะโมรินทร์
๕.๓ นางณัฐกฤตา อ๎อปิมปา
๕.๔ นายสมพิศ คาบุญเรือง
๕.๖ นายธวัชชัย วงศ์ใหญํ
๕.๗ น.ส. ปานไพลิน กันทะเนตร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
บริหารและประสานงานการดาเนินงานตามระบบบริหารจัดการ
ประเมินผลการดาเนินงานตามระบบบบริหารจัดการ
สรุปผลการดาเนินงานตามระบบบริหารจัดการ
จัดทาสารสนเทศและรายงานผลตามระบบบริหารจัดการ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย

๖. ระบบดูแลคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ
๖.1 นายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ์
6.2 นายสมพิศ คาบุญเรือง
6.3 น.ส. วิภาวรรณ กิจโกศล
๖.4 น.ส. อัญษมา มูลศรี

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ออกแบบและพัฒนาระบบดูแลคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ
บริหารและประสานงานการดาเนินงานตามระบบดูแลคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ
ประเมินผลการดาเนินงานตามระบบระบบดูแลคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ
สรุปผลการดาเนินงานตามระบบดูแลคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ
จัดทาสารสนเทศและรายงานผลตามระบบดูแลคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย

๗. ระบบการพัฒนาบุคลากร
๗.1 นายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ์
7.2 นายสมพิศ คาบุญเรือง
๗.3 น.ส. ปานไพลิน กันทะเนตร
๗.4 นายธวัชชัย วงศ์ใหญํ
๗.5 นางณัฐกฤตา อ๎อปิมปา
๗.6 นางอนุพัฒชลี กุลสะโมรินทร์
๗.7 น.ส. อัญษมา มูลศรี

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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หน้าที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ออกแบบและพัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากร
บริหารและประสานงานการดาเนินงานตามระบบการพัฒนาบุคลากร
ประเมินผลการดาเนินงานตามระบบการพัฒนาบุคลากร
สรุปผลการดาเนินงานตามระบบการพัฒนาบุคลากร
จัดทาสารสนเทศและรายงานผลตามระบบการพัฒนาบุคลากร
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย

๘. ระบบสารสนเทศ
๘.1 นางกรรณิการ์ ปัฐวี
๘.2 นายวีระยุทธ ชุมภูเทพ
๘.3 นายทรงวุฒิ ลับแล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ
บริหารและประสานงานการดาเนินงานตามระบบสารสนเทศ
ประเมินผลการดาเนินงานตามระบบสารสนเทศ
สรุปผลการดาเนินงานตามระบบสารสนเทศ
จัดทาสารสนเทศและรายงานผลตามระบบสารสนเทศ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นต๎นไป
สั่ง ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

(นายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ์)
ผู๎อานวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคม
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คาสั่งโรงเรียนขุนควรวิทยาคม
ที่ 073/2562
เรื่อง มอบหมายงานลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2562
.............................................
เพื่ อ ให๎ ก ารด าเนิ น งานงานอาคารสถานที่ สะอาด รํ ม รื่ น สวยงาม เอื้ อ ตํ อ การจั ด การเรี ย น
การสอน และ การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย และมี ประสิทธิภาพ อาศัยตาม
ความในมาตรา 39 แหํงพระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 เรื่องการบังคับบัญชา
ข๎า ราชการ การบริห ารกิจ การของสถานศึ กษา และ ค าสั่ ง สานัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้น ฐานที่
109/2550 เรื่อง การมอบอานาจ การปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ๎างประจา โรงเรียนจึง มอบหมายให๎
ลูกจ๎างประจาและลูกจ๎างชั่วคราวปฏิบัติหน๎าที่ง านอาคารสถานที่และสิ่ง แวดล๎อม ประจาปีการศึกษา 256 2
ดังตํอไปนี้
1. นายชล บุญเติม หัวหน้าพนักงานบริการ (ช่างไม้ ระดับ ๔)
หน้าที่
1. สารวจข๎อมูลพื้นฐาน วางแผน กากับ ติดตามการปฏิบัติงานของลูกจ๎างประจา ลูกจ๎างชั่วคราว
2. ประสานงานงานกับฝ่ายบริหาร กลุํมบริหารทั่วไปและงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล๎อม เพื่อจัดซื้อ
วัสดุสานักงานพนักงานบริการ
3. จัดทาสมุดการเบิกจํายวัสดุสานักงานให๎เป็นปัจจุบัน
4. ประสานกับหัวหน๎างานอาคารสถานที่และสิ่ง แวดล๎อมเพื่อซํอมสร๎างตามโครงการของงานอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล๎อม
5. วางแผนให๎พนักงานบริการตัดหญ๎าสนามฟุตบอล สนามหญ๎าหน๎าเสาธง บริเวณรอบๆ อาคารเรียน
และอาคารประกอบอื่นๆ
6. เปิด ปิด อาคาร ไฟฟ้า บริเ วณอาคารและห๎อ งสานักงาน อาคารเฉลิม พระเกีย รติ ฯ อาคารเรีย น
ชั่วคราวสุข พลศึกษา อาคารดนตรีและนาฏศิลป์
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
2. นายศักดา คาหล้า พนักงานบริการ (ช่างไฟฟ้า ระดับ ๓)
หน้าที่
๑. ปฏิบัติงานหน๎าที่ของลูกจ๎างประจา
๒. รํวมกันกับหัวหน๎าพนักงานบริการเพื่อประสานกับฝ่ายบริหาร กลุํมบริหารทั่วไปและงานอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล๎อม เพื่อจัดซื้อวัสดุสานักงานพนักงานบริการ
๓. รํวมจัดทาสมุดการเบิกจํายวัสดุสานักงานให๎เป็นปัจจุบัน
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๔. รํวมประสานกับหัวหน๎างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล๎อมเพื่อซํอมสร๎างตามโครงการของงานอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล๎อม
๕. รํวมกันวางแผนให๎พนักงานบริการตัดหญ๎าสนามฟุตบอล สนามหญ๎าหน๎าเสาธง บริเวณรอบๆอาคาร
เรียน อาคารประกอบอื่นๆ
๖. เปิด ปิด อาคาร ไฟฟ้า บริเ วณอาคารและห๎อ งสานักงาน อาคารเฉลิม พระเกีย รติ ฯ อาคารเรีย น
ชั่วคราวสุข พละศึกษา อาคารดนตรีและนาฏศิลป์
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
๓. นายเดือน บุญเทพ พนักงานบริการ (ช่างครุภัณฑ์ ระดับ ๓)
หน้าที่
๑. ปฏิบัติงานหน๎าที่ของลูกจ๎างประจา
๒. บารุงรักษารถโรงเรียน เครื่องถํายเอกสาร เครื่องอัดสาเนา ให๎อยูํในสภาพดีมีความพร๎อมที่จะใช๎งาน
ได๎ตามปกติ
3. รับ-สํงหนังสือราชการ
4. ขับรถโรงเรียนไปราชการตามที่ได๎รับมอบหมาย
๕. ดูแล รดน้าต๎นไม๎ พรวนดิน ตัดแตํง กิ่ง ไม๎ บริเวณสวนหยํอมในสวนป่า สวนหยํ อมข๎างอาคาร ก
และสํวนหยํอมหน๎าอาคาร 5
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
๔. น.ส.จันทร์หอม เขียวอาสะวะ ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)
หน้าที่
๑. ทาความสะอาดระเบียง บันได อาคารเรียนและใต๎ถุนอาคาร ๕ ห๎องกลุํมบริหารงานพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน ห๎องกลุํมบริหารงานบุคคล ห๎องประชุมน้าแป้ง
๒. ทาความสะอาดห๎องสุขาในอาคารเรียน สุขานักเรียน อาคาร ๕
๓. ดูแล รดน้าต๎นไม๎บริเวรอาคาร 5 และสวนหยํอมข๎างอาคาร 5
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
๕. นางพิกุณ เรืองฤทธิ์ ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)
หน้าที่
๑. ทาความสะอาดระเบียง บันได อาคารเรียน ห๎องผู๎อานวยการ ห๎องธุรการ ห๎องประชุมเล็ก ห๎องกลุํม
บริหารงานวิชาการ ห๎องกลุํมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน และอาคารสังคมศึกษา
2. ทาความสะอาดห๎องสุขาในอาคารเรียน สุขานักเรียน
3. ห๎องน้าและบริเวณอาคารอเนกประสงค์
4. ดูแล รดน้าต๎นไม๎บริเวณอาคาร ก สวนหยํอมหน๎าเสาธง และอาคารสังคมศึกษา
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
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๖. ………………….. ลูกจ้างชั่วคราว (คนสวน)
หน้าที่
1. งานดูแลตัดหญ๎าสนามและตัดแตํงต๎นไม๎ให๎ได๎รูปทรงสวยงามในบริเวณสวนหยํอมของโรงเรียน
1.1 ตัดหญ๎า 1 ครั้ง/เดือน ระหวํางเดือนพฤศจิกายน – เดือนเมษายน (ฤดูหนาว – ฤดูร๎อน)
หรือตามความเหมาะสม
1.2 ตัดหญ๎า 2 ครั้ง/เดือน ระหวํางเดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม (ฤดูฝน) หรือตามความ
เหมาะสม
1.3 ตัดแตํงต๎นไม๎เล็ก ไม๎พุํม ไม๎เลื้อย ไม๎น้า ให๎ได๎รูปทรงสวยงาม 1 ครั้ง/เดือน และเก็บกวาด
ให๎เรียบร๎อย
1.4 ตัดแตํงต๎นไม๎ใหญํให๎ได๎รูปทรงสวยงามและปลอดภัย 3 ครั้ง/ปี (เป็นการตัดโดยผู๎รับจ๎าง 2
ครั้ง และโดยการไฟฟ้า 1 ครั้ง) กรณีต๎นไม๎ใ หญํที่ผํานสายสายไฟฟ้าแรงสูง ให๎ผู๎รับจ๎าง
ประสานงานกับผู๎ที่เกี่ยวข๎องเพื่อให๎การตัดแตํง เป็นไปปลอดภัย สะอาด เรียบร๎อย และ
สวยงาม
1.5 งานใสํปุ๋ยต๎นไม๎ งานพรวนดิน งานฉีดสารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืช แบํงเป็น
1.5.1 งานใสํปุ๋ยบารุงต๎นไม๎และสนามหญ๎า เฉลี่ย 1 ครั้ง/เดือน
1.5.2 งานพรวนดิน แตํงขอบรํองต๎นไม๎ หลังงานตัดแตํงแล๎วเสร็จ
1.5.3 งานฉีดสารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืช เฉลี่ย 1 – 2 เดือน/ครั้ง หรือตาม
สภาพความเหมาะสม โดยที่สนามหญ๎าและต๎นไม๎ตําง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ
๑.๖ ปลูกหรือซํอมแซม ในกรณีที่สนามหญ๎าหรือต๎นไม๎ตายหรือเกิดความเสียหายอันเกิดจาก
การปฏิบัติงานให๎ได๎เทําขนาดและคุณภาพเหมือนเดิมหรือดีกวํา สํวนต๎นไม๎ที่เสียหายเดิม
อยูํแล๎วให๎แจ๎งหัวหน๎างานทราบ พร๎อมดาเนินการแก๎ไขตํอไป
2. ตรวจเช็ค และบารุ งรักษาอุ ปกรณ์ง านสวนให๎พ ร๎อมใช๎ง าน ได๎แกํ เครื่ องตัดหญ๎า กรรไกรตัดกิ่ ง
สายยางรดน้า ฯลฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
๗. นายแก้ว เทพทอง ลูกจ้างชั่วคราว (ยาม)
๘. นายสมจิต สุขประเสริฐ ลูกจ้างชั่วคราว (ยาม)
หน้าที่
๑. เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย ดูแลรักษาความสงบเรียบร๎อยในสถานศึกษา ดูแลการเข๎า-ออก
บริเวณโรงเรียนของนักเรียน ครู บุคลากร ผู๎ปกครองและผู๎มาติดตํอกับทางโรงเรียน เปิด ปิดไฟตาม
จุดที่กาหนด ตรวจตราบริเวณไมํน๎อยกวํา 2 ครั้งตํอวัน
๒. ดูแลรักษาความสะอาด รดน้าต๎นไม๎บริเวณหน๎าป้ายโรงเรียนและบริเวณป้อมยาม
3. รวบรวมรายชื่อและจานวนนักเรี ยนที่มาโรงเรียนสาย และขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนสํง
งานดูแลชํวยเหลือนักเรียนทุกวันทาการ
4. ตัดหญ๎าและตัดแตํงต๎นไม๎ ไม๎ดอกไม๎ประดับบริเวณโดยรอบป้อมยามหรือตามที่ได๎รับมอบหมายให๎
เป็นระเบียบ สวยงามตามวงรอบการเติบโตของหญ๎าและไม๎ดอกไม๎ประดับ
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
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ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นต๎นไป
สั่ง ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

(นายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ์)
ผู๎อานวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคม
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ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนขุนควรวิทยาคม
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
สัปดาห์ที่
วัน เดือน ปี
สัปดาห์ที่ 1
13 พ.ค. 2562
14 พ.ค. 2562
14 พ.ค. 2562

16 พ.ค. 2562
17 พ.ค. 2562

สัปดาห์ที่ 2
20 พ.ค. 2562
21 พ.ค. 2562
21-31 พ.ค. 2562
24 พ.ค. 2562
สัปดาห์ที่ 3
27 พ.ค. 2562
28 พ.ค. 2562
29 พ.ค. 2562
30 พ.ค. 2562
31 พ.ค. 2562

การปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

- เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
งานอานวยการและครูทุกคน
- ประชุมครูเตรียมความพร๎อมเพื่อเปิดภาคเรียนที่
1/2562
- รับตารางเรียน, ทาความสะอาดห๎องเรียน,
เขตรับผิดชอบ
รับอุปกรณ์การเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
งานพัสดุ
แจ๎งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อน
งานอานวยการและบุคคล
เงินเดือนของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่ 1 (1 เม.ย. 2562)
ปฐมนิเทศ ม. 1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2562
ประชุมหัวหน๎าฝ่าย/งาน
กิจกรรมวันวิสาขบูชา, บาเพ็ญประโยชน์

งานพัฒนาฯ, ครู-บุคลากรทุกคน
อานวยการ/หัวหน๎าฝ่าย
กลุํมสาระสังคมศึกษาฯ,
ครูที่ปรึกษา

หยุดชดเชยวันพืชมงคล
นักเรียนเลือกกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2562
ตรวจเครื่องแตํงกาย, ทรงผม, เล็บ, กิจกรรม 5 ส.
นักเรียนดาเนินการสอบแก๎ตัว 0,ร,มส. ครั้งที่ 2
อบรมคุณธรรม, กิจกรรม 5 ส

หยุดราชการ
วิชาการ,ครูทุกคน
พัฒนาฯ, ครูที่ปรึกษา
วิชาการ/วัดผล,ครูประจาวิชา
พัฒนาฯ, ครูที่ปรึกษา

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมหัวหน๎าฝ่าย/งาน
แสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก รัชการที่ 10
ประชุมผู๎ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562
ลงชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู๎
ประเมินโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
อบรมคุณธรรม
วันงดสูบบุหรี่โลก
วันสุดท๎ายของการสอบแก๎ตัว 0,ร,มส. ครั้งที่ 2

ฝ่ายบริหาร/งานบุคคลฯ
อานวยการ/หัวหน๎าฝ่าย
กลุํมสาระศิลปะ, ครูที่ได๎รับมอบหมาย
พัฒนาฯ, ครูที่ปรึกษา
วิชาการ,ครูทุกคน
งานบริหารทั่วไป/ครู-บุคลากรทุกคน
พัฒนาฯ, ครูที่ปรึกษา
พัฒนาฯ, ครูและนักเรียนทุกคน
วิชาการ/วัดผล,ครูประจาวิชา
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สัปดาห์ที่
วัน เดือน ปี
สัปดาห์ที่ 4
3 มิ.ย. 2562
4 - 10 มิ.ย. 2562
5 มิ.ย. 2562
6 มิ.ย. 2562
7 มิ.ย. 2562
10 มิ.ย. - 31 ก.ค.
2562
สัปดาห์ที่ 5
10 มิ.ย. 2562
12 มิ.ย. 2562
13 มิ.ย. 2562
14 มิ.ย. 2562
สัปดาห์ที่ 6
17 มิ.ย. 2562
18 มิ.ย. 2562
19 มิ.ย. 2562
20 มิ.ย. 2562
21 มิ.ย. 2562
สัปดาห์ที่ 7
24 มิ.ย. 2562
25 มิ.ย. 2562
26 มิ.ย. 2562
27 มิ.ย. 2562

การปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี
สํงโครงการสอน, แผนการจัดการเรียนรู๎ ครั้งที่ 1
ประกาศผลสอบแก๎ตัว 0,ร,มส. ครั้งที่ 2
ประชุมวางแผนการศึกษาดูงานของข๎าราชการครูฯ
กิจกรรม PLC
ตรวจสุขภาพนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจาปี 2562
สัปดาห์แหํงการเยี่ยมบ๎าน ครั้งที่ 1 ประจาปี 2562

หยุดราชการ

ประชุมหัวหน๎าฝ่าย/งาน
กิจกรรม PLC
จัดทาพานวันไหว๎ครู ประจาปี 2562

อานวยการ/หัวหน๎าฝ่าย
ครูทุกคน
งานพัฒนาฯ/ งานบริหารทั่วไป/
ครูที่ปรึกษา
งานพัฒนาฯ/ งานบริหารทั่วไป
พัฒนาฯ, ครูที่ปรึกษา

กิจกรรมวันไหว๎ครู ประจาปี 2562
อบรมคุณธรรม
ประชุมหัวหน๎าฝ่าย/งาน
นิเทศการจัดการจัดการศึกษา/การประกันคุณภาพการ
จัดการศึกษา
ประชุมวางแผนการทัศนศึกษาของนักเรียน
ประชุมสามัญประจาเดือน มิถุนายน 2562
อบรมคุณธรรมจริยธรรม

วิชาการ,ครูประจาวิชา
วิชาการ/วัดผล,ครูประจาวิชา
หัวหน๎าฝ่าย/งานบุคคล
ครูทุกคน
งานอนามัย, ครูที่ปรึกษา
พัฒนาฯ, ครูที่ปรึกษา

อานวยการ/หัวหน๎าฝ่าย
ครู-บุคลากรฯ ทุกคน
ครูที่ปรึกษา
ครู-บุคลากรฯ ทุกคน
งานพัฒนาฯ

ประชุมหัวหน๎าฝ่าย/งาน
อานวยการ/หัวหน๎าฝ่าย
สารวจข๎อมูลสอบวัดผลกลางภาค 1/2562
วิชาการ,ครูประจาวิชา
เตรียมความพร๎อมและซักซ๎อมพิธีทบทวนคาปฏิญาณ กิจกรรมลูกเสือ, ผู๎กากับลูกเสือ
และสวนสนาม เนื่องในวันครอบรอบการสถาปนาคณะ
ลูกเสือแหํงชาติ (1 กรกฎาคม ของทุกปี)
กิจกรรม Big Cleaning Day

งานบริหารทั่วไป/ครูที่ปรึกษา
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สัปดาห์ที่
วัน เดือน ปี
28 มิ.ย. 2562
สัปดาห์ที่ 8
1 ก.ค. 2562
2 ก.ค. 2562
3 ก.ค. 2562
4 ก.ค. 2562
5 ก.ค. 2562
สัปดาห์ที่ 9
8 ก.ค. 2562
8-12 ก.ค. 2562
11-16 ก.ค. 2562
12 ก.ค. 2562
สัปดาห์ที่ 10
15 ก.ค. 2562
16 ก.ค. 2562
17 ก.ค. 2562
19 ก.ค. 2562
สัปดาห์ที่ 11
22-24 ก.ค. 2562
23 ก.ค. 2562
24-26 ก.ค. 2562
25 ก.ค. 2562
26 ก.ค. 2562
28 ก.ค. 2562

การปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

กิจกรรมวันตํอต๎านยาเสพติด,วันสุนทรภูํ
อบรมคุณธรรมจริยธรรม

กลุํมสาระฯภาษาไทย, งานพัฒนาฯ
งานพัฒนาฯ

ประชุมหัวหน๎าฝ่าย/งาน
ออกตารางสอบกลางภาค 1/2562
พิธีทบทวนคาปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวัน
ครอบรอบการสถาปนาคณะลูกเสือแหํงชาติ
(1 กรกฎาคม ของทุกปี)
กิจกรรมวันตํอต๎านยาเสพติด, วันสุนทรภูํ
อบรมคุณธรรมจริยธรรม

หัวหน๎าฝ่าย/งาน
วิชาการ
กิจกรรมลูกเสือ, ผู๎กากับลูกเสือ

ประชุมหัวหน๎าฝ่าย
สํงต๎นฉบับข๎อสอบวัดผลกลางภาค 1/2562
สารวจสัดสํวนการเก็บคะแนนรายวิชาของครูผู๎สอน
บันทึกคะแนนกํอนกลางภาค 1/2562
อบรมคุณธรรมจริยธรรม

อานวยการ/หัวหน๎าฝ่าย
วิชาการ,ครูประจาวิชา
วิชาการ,ครูประจาวิชา
งาน SGS, ครูประจาวิชา
งานพัฒนาฯ

ประชุมหัวหน๎าฝ่าย
วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา
อบรมคุณธรรมจริยธรรม

อานวยการ/หัวหน๎าฝ่าย
หยุดราชการ
หยุดราชการ
งานพัฒนาฯ

สอบวัดผลกลางภาค 1/2562
ประชุมสามัญประจาเดือน กรกฎาคม 2562
กิจกรรมชวนน้องเข้าวัด
บันทึกคะแนนกลางภาค 1/2562
ตรวจสุขภาพครูประจาปี 2562
อบรมคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว

วิชาการ, ครูประจาวิชา, ครูที่ปรึกษา
ครู-บุคลากรฯทุกคน
ครูและนักเรียนทุกคน
งาน SGS, ครูประจาวิชา
งานอนามัย, ครู-บุคลากรทุกคน
งานพัฒนาฯ
ครูและนักเรียนทุกคน

กลุํมสาระฯภาษาไทย, งานพัฒนาฯ
งานพัฒนาฯ

74
สัปดาห์ที่
วัน เดือน ปี
สัปดาห์ที่ 12
29 ก.ค. 2562
31 ก.ค. 2562
2 ส.ค. 2562
สัปดาห์ที่ 13
5 ส.ค. 2562
5 -16 ส.ค. 2562
6 ส.ค. 2562
8 ส.ค. 2562
9 ส.ค. 2562
สัปดาห์ที่ 14
12 ส.ค. 2562
14 ส.ค. 2562
15 ส.ค. 2562
16 ส.ค. 2562
สัปดาห์ที่ 15
19 ส.ค. 2562
20 ส.ค. 2562
21 ส.ค. 2562
22 ส.ค. 2562
23 ส.ค. 2562
สัปดาห์ที่ 16
26 ส.ค. 2562
27 ส.ค. 2562
28 ส.ค. 2562
29 ส.ค. 2562
30 ส.ค. 2562

การปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว
กิจกรรมชวนน้องเข้าวัด
อบรมคุณธรรมจริยธรรม

หยุดราชการ

ประชุมหัวหน๎าฝ่าย
สัปดาห์แหํงการเยี่ยมบ๎าน ครั้งที่ 2 ประจาปี 2562
สํงคะแนนเก็บหลังกลางภาคเรียน 1/2561
กิจกรรมชวนน้องเข้าวัด
บันทึกคะแนนกํอนกลางภาคและคะแนนหลังกลาง
ภาค

อานวยการ/หัวหน๎าฝ่าย
พัฒนาฯ, ครูที่ปรึกษา
วิชาการ/งานวัดผลฯ/ครูทุกคน
ครูและนักเรียนทุกคน
งาน SGS, ครูทุกคน

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จประนางเจ้าฯ
บรมราชินีนาถ
กิจกรรม PLC
กิจกรรมชวนน้องเข้าวัด
กิจกรรม Big Cleaning Day
อบรมคุณธรรมจริยธรรม

หยุดราชการ

ประชุมหัวหน๎าฝ่าย
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
ประชุมสามัญประจาเดือน สิงหาคม 2562
กิจกรรม PLC
กิจกรรมชวนน้องเข้าวัด
อบรมคุณธรรม

อานวยการ/หัวหน๎าฝ่าย
กลุํมสาระฯ วิทยาศาสตร์
ครู-บุคลากรฯทุกคน
ครูทุกคน
ครูและนักเรียนทุกคน
งานพัฒนาฯ

ประชุมหัวหน๎าฝ่าย/งาน
ติดตามนักเรียนออกกลางคัน
กิจกรรม PLC
กิจกรรมชวนน้องเข้าวัด
อบรมคุณธรรม

อานวยการ/หัวหน๎าฝ่าย
วิชาการ/ ครูที่ปรึกษา
ครูทุกคน
ครูและนักเรียนทุกคน
งานพัฒนาฯ

ครูและนักเรียนทุกคน
งานพัฒนาฯ

ครูทุกคน
ครูและนักเรียนทุกคน
งานบริหารทั่วไป/ครูที่ปรึกษา
งานพัฒนาฯ

75
สัปดาห์ที่
วัน เดือน ปี
สัปดาห์ที่ 17
2 ก.ย. 2562
3 ก.ย. 2562

4 ก.ย. 2562
5 ก.ย. 2562

6 ก.ย. 2562
สัปดาห์ที่ 18
9 ก.ย. 2562
10 ก.ย. 2562
11 ก.ย. 2562
12 ก.ย. 2562
13 ก.ย. 2562
สัปดาห์ที่ 19
16 ก.ย. 2562
17 ก.ย. 2562
18 ก.ย 2562
19 ก.ย 2562
20 ก.ย 2562
สัปดาห์ที่ 20
23 ก.ย. 2562

การปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

สารวจรายชื่อนักเรียนที่คาดวําจะไมํมีสิทธิ์สอบวัดผล
ปลายภาค 1/2562
ประชุมหัวหน๎าฝ่าย
ประชุมครูประจาเดือน กันยายน 2562
ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจาปี
สารวจรายชื่อนักเรียนที่ไมํมีสิทธิ์สอบปลายภาค
1/2562
กิจกรรม PLC / ออกตารางสอบปลายภาค 1/2562
สารวจข๎อมูลและออกตารางสอบวัดผลปลายภาค
1/2562
กิจกรรมชวนน้องเข้าวัด
แจ๎งรายชื่อนักเรียนที่ไมํมีสิทธิ์สอบวัดผลปลายภาค
เรียน 1/2562 และออกหนังสือแจ๎งผู๎ปกครอง

งานวัดผลฯ/ ครูทุกคน

ประชุมหัวหน๎าฝ่าย
สํงต๎นฉบับข๎อสอบวัดผลปลายภาค 1/2561
สรุปและรายงานโครงการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
กิจกรรม PLC
จัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563
กิจกรรมชวนน้องเข้าวัด

อานวยการ/หัวหน๎าฝ่าย
งานวิชาการ, ครูทุกคน
งานนโยบายและแผนงาน

ประชุมหัวหน๎าฝ่าย
สาเนาข๎อสอบปลายภาค 1/2562
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข๎าราชการครูฯ
ลูกจ๎างประจา และลูกจ๎างชั่วคราว ครั้งที่ 2 ปี 2562
กิจกรรม PLC
ประชุมครูประจาเดือน กันยายน 2562
อบรมคุณธรรม

อานวยการ/หัวหน๎าฝ่าย
วิชาการ, งานโรเนียว
งานบุคคลฯ/ฝ่ายบริหาร

ประชุมหัวหน๎าฝ่าย/งาน

อานวยการ/หัวหน๎าฝ่าย

อานวยการ/หัวหน๎าฝ่าย
ครู-บุคลากรฯทุกคน
งานนโยบายและแผน
วิชาการ,ครูประจาวิชา
ครูทุกคน, งานวัดผล
วิชาการ, ครูประจาวิชา
ครูและนักเรียนทุกคน
วิชาการ,งานวัดผลฯ

ครูทุกคน
งานนโยบายและแผนงาน
ครูและนักเรียนทุกคน

ครูทุกคน
ครู-บุคลากรฯทุกคน
งานพัฒนาฯ

76
สัปดาห์ที่
วัน เดือน ปี
24 ก.ย. 2562
25 ก.ย. 2562
สัปดาห์ที่ 21

การปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

บันทึกคะแนนหลังปลายภาค คะแนนสอบปลายภาค
๒/๒๕๖๒
สอบวัดผลปลายภาค 1/2562

งาน SGS, ครูประจาวิชา

สํงไฟล์ข๎อมูล SGS ชั้น ม. 1 - ม. 6
บันทึกคะแนนหลังกลางภาค คะแนนสอบปลายภาค
1/2562
สํงแบบบันทึกกิจกรรมชุมนุม
สํงแบบบันทึกกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู๎
สํงแบบบันทึกกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด
ประชุมครูกํอนปิดภาคเรียน 1/2562
รายงานผลการดาเนินงานฝ่ายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
ประกาศผล 0 ร มส.
ปิดภาคเรียนที่ 1/2562

วิชาการ/งานทะเบียน/ครูประจาวิชา
งานทะเบียน, ครูทุกคน

วิชาการ, ครูทุกคน

ครูทุกคน
ครูทุกคน
ครูทุกคน
ครูทุกคน
หัวหน๎าฝ่าย
วิชาการ/ครูประจาวิชา
ครูทุกคน

กิจกรรมที่ดาเนินการตลอดปีการศึกษา 2562
กิจกรรม Big Cleaning Day
กิจกรรม ศัพท์สัมพันธ์ 3 ภาษา หน๎าเสาธง
กิจกรรม โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste school)
กิจกรรม โรงเรียนสวย ภูมิทัศน์ใส ปลอดภัยไร๎มลพิษ
กิจกรรม อบรมคุณธรรม
กิจกรรม ศึกษาค๎นคว๎าอิสระ (IS)
กิจกรรม STEM ศึกษา
การพิจารณาทุนการศึกษา
การประชุมหรืออบรมเชิงปฏิบัติการ ตามนโยบายต๎นสังกัด
การสอนเสริมและทบทวนความรู๎
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ๎างประจาและลูกจ๎างชั่วคราว
การพิจารณาย๎ายของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (มีนาคม/ตุลาคม ของทุกปี)
ทั้งนี้ตารางการปฏิบัติหน๎าที่ภาคเรียนที่ 1 / 2562 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขอให๎ข๎าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ๎างประจาและลูกจ๎างชั่วคราวโรงเรียนขุนควรวิทยาคมถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
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ที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายคมน์สิทธิ์
นายสมพิศ
นายธวัชชัย
นางอนุพฒ
ั ชลี
นางณัฐกฤตา
น.ส.ปานไพลิน

กันทาสุวรรณ์
คาบุญเรือง
วงศ์ใหญํ
กุลสะโมรินทร์
อ๎อปิมปา
กันทะเนตร

ผู๎อานวยการโรงเรียน
หัวหน๎ากลุํมบริหารงานอานวยการและบุคคล
หัวหน๎ากลุํมบริหารงานทั่วไป
หัวหน๎ากลุํมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
หัวหน๎ากลุํมบริหารงานวิชาการ
หัวหน๎ากลุํมงบประมาณและแผนงาน
คณะผู้จัดทา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

น.ส.อัญษมา มูลศรี
น.ส.จุรีย์พร ชุํมวงศ์
น.ส.กรณิการ์ ฟักแก๎ว
นายวีระยุทธ ชุมภูเทพ
นางลีลาวดี จันทร์ประเสริฐ
น.ส.วิภารรณ กิจโกศล
น.ส.มนต์นภา วังศรี

เจ๎าหน๎าที่กลุํมบริหารอานวยการและบุคคล
เจ๎าหน๎าที่กลุํมบริหารแผนงานและงบประมาณ
เจ๎าหน๎าที่กลุํมบริหารวิชาการ
เจ๎าหน๎าที่กลุํมบริหารงานทั่วไป
เจ๎าหน๎าที่กลุํมบริหารพัฒนาคุณภาพนักเรียน
เจ๎าหน๎าที่ธุรกร
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

