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ค าน า 
  
           ค าส่ังโรงเรียนขุนควรวิทยาคม เรื่อง แตํงต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบงาน ประจ าปีการศึกษา 2562 
เป็นเอกสารส าคัญท่ีคณะครูและบุคลากรทุกคนต๎องศึกษาให๎เข๎าใจอยํางละเอียด เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย ซึ่งประกอบด๎วย 5 กลํุมงาน ได๎แกํ กลํุมบริหารงานวิชาการ กลํุมบริหารงาน
อ านวยการและบุคคล กลํุมบริหารงบประมาณและแผนงาน กลํุมบริหารงานท่ัวไป และกลํุมบริหารงานพัฒนา
ผ๎ูเรียน  

 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม อ าเภอปง  จังหวัดพะเยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา     
เขต 36 ได๎พัฒนาโรงเรียนมาอยํางตํอเนื่อง มีผลงานของโรงเรียนเชิงประจักษ์มากมาย เป็นท่ียอมรับของชุมชน
ท๎องถิ่น หนํวยงานภาครัฐและเอกชน ดังนั้น คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขุนควรวิทยาคม จึงถือวํา
เป็นบุคลากรส าคัญในการขับเคล่ือนนโยบายตํางๆ ของโรงเรียนและหนํวยงานต๎นสังกัดสํูความส าเร็จตาม
เป้าหมาย โรงเรียนขุนควรวิทยาคมหวังเป็นอยํางยิ่งท่ีบุคลากรทุกคนจะรวมพลังในการด าเนินงานทุกอยํางของ
โรงเรียน ด๎วยความมุํงมั่น เสียสละ รับผิดชอบอยํางเต็มความสามารถ เพื่อให๎เกิดผลตํอนักเรียน โรงเรียน       
และทางราชการตํอไป 

 

 

  นายคมน์สิทธิ์  กันทาสุวรรณ์  

                                                    ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 
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ค าสั่งโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

ท่ี  071/2562 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบงานโรงเรียนขุนควรวิทยาคม ปีการศึกษา  2562 

............................................. 
 

 เพื่อให๎การด าเนินการบริหารงานโรงเรียนขุนควรวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา 2562 เป็นไปด๎วย
ความเรียบร๎อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยตามความในมาตรา 39 พระราชบัญญัติบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 เรื่อง การบังคับบัญชาข๎าราชการ การบริหารกิจการของสถานศึกษา        
และมาตรา 27 แหํงพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก๎ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ค าส่ังคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ี 44/2549 เรื่อง การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการโรงเรียน และค าส่ัง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี 109/2550 เรื่อง  การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทน
เกี่ยวกับลูกจ๎างประจ า จึงแตํงต้ังคณะกรรมการด าเนินงานกลํุมบริหารงานวิชาการ, กลํุมบริหารงานงบประมาณ
และแผนงาน, กลํุมบริหารงานอ านวยการและบุคคล, กลํุมบริหารงานท่ัวไป และกลํุมบริหารงานพัฒนาคุณภาพ
ผ๎ูเรียน โรงเรียนขุนควรวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา 2562 ดังตํอไปนี้ 
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โครงสร้างการบริหารกลุม่บรหิารงานวิชาการ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

นายคมน์สิทธิ์  กันทาสุวรรณ์ 

คณะกรรมการกลุ่มวิชาการ 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
นางณัฐกฤตา  อ้อปิมปา 

งานพัฒนาหลักสูตร งานทะเบียนวัดผล งานห้องสมุด 
งานกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
งานกิจกรรม

นักศึกษาวิชาทหาร 
งานกิจกรรมชุมนุม 

งานลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้ งานแนะแนว งานวิจัยเพื่อพฒันาการ

เรียนการสอน 
งานนิเทศติดตามผล งานเรียนรวม 

งานโครงการพิเศษ งานกองทุนสวัสดิการ งานกิจกรรมพิเศษ งานตกแต่งในอาคาร 
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กลุ่มบรหิารงานวิชาการ 
 

 ๑. คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
  ๑.๑  นางณัฐกฤตา  อ๎อปิมปา  ประธานกรรมการ 
  ๑.2  น.ส. จรรยา   ทามัน  หัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 
       หัวหน๎างานห๎องสมุด 
  ๑.3  นายสมพิศ  ค าบุญเรือง  หัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ 
  ๑.4  น.ส. กรณิการ์  ฟักแก๎ว  หัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ 

หัวหน๎างานหลักสูตรสถานศึกษา 
หัวหน๎างานกิจกรรมพฒันาผ๎ูเรียน 

  1.5  น.ส. อรพิมพ์  บัวเย็น  หัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ 
  1.6 นางเพ็ญนีย์  ศรีค า   หัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษาฯ 
       หัวหน๎างานแนะแนว 
  1.7 นายธวัชชัย  วงศ์ใหญํ  หัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา 
       หัวหน๎ากิจกรรมลูกเสือ 
  1.8  นางกรรณิการ์  ปัฐวี   หัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพฯ 
  1.9 นายสุชาติ    ยอดมงคล  หัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ 
  1.10 น.ส. ศานิตา  เพ็ญกาสิทธิ์  งานทะเบียนวัดผลและประเมินผล 

กรรมการและเลขานุการ 
 
 
หน้าที่ 

๑. วางแผนการด าเนินงานกลํุมบริการงานวิชาการตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของ
โรงเรียน 

๒. น านโยบายกระทรวง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา กลํุมโรงเรียน และโรงเรียนสํูการปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรม 

๓. ก าหนดแผนงาน/โครงการ เพื่อจัดท างบประมาณและปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 
๔. เป็นท่ีปรึกษาการพัฒนา ปรับปรุงงานในกลํุมงานบริหารงานวิชาการ 
๕. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงานในกลํุมบรหิารงานวิชาการ 
๖. จัดท าสารสนเทศ และรายงานผลการด าเนินงานของกลํุมบริหารงานวิชาการ 
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

 
 2.  คณะกรรมการงานพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและงานพัฒนาสือ่นวัตกรรมเทคโนโลยี
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  ค าบุญเรือง  กรรมการ 
  2.5  นางณัฐกฤตา  อ๎อปิมปา  กรรมการ  
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  2.6  นางเพ็ญนีย์  ศรีค า   กรรมการ 
  2.7  นายธวัชชัย  วงศ์ใหญํ  กรรมการ 
  2.8  นางกรรณิการ์  ปัฐวี   กรรมการ 
  2.9  นายสุชาติ     ยอดมงคล  กรรมการ 
  2.10 น.ส. อรพิมพ์  บัวเย็น  กรรมการและเลขานุการ 
  

หน้าที่  
๑. จัดกิจกรรมและก ากับติดตามการด าเนินงานตามระบบเรียนรู๎ของกลํุมสาระฯ 
๒. ก าหนดรายวิชาสาระพื้นฐาน สาระเพิ่มเติมของกลํุมสาระการเรียนรู๎และการค๎นคว๎าอิสระ 

(IS) ตามโครงสร๎างหลักสูตรสถานศึกษา 
๓. วางแผนเพื่อจัดท างบประมาณเพื่อผลิตส่ือการเรียนการสอนของครู 
๔. วางระบบการวัดผล ประเมินผล การอําน คิด วิเคราะห์ และเขียนส่ือความให๎สอดคล๎องกับ

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
๕. ก าหนดครูเข๎าสอนรายวิชาตามกลํุมสาระการเรียนรู๎ 
๖. นิเทศ ก ากับ ติดตามงานท่ีกลํุมสาระได๎รับมอบหมาย ท้ังนโยบายและงานตามแผนปฏิบัติ

การประจ าปีของกลํุมบริหารวิชาการ 
๗. ให๎ข๎อเสนอแนะกับกลํุมสาระการเรียนรู๎ในการปรบัปรุง/แก๎ไข พัฒนาส่ือนวัตกรรม 
๘. สรุปรายงานผลการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๙. ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

 
3.  คณะกรรมการงานทะเบียนวัดผล 

 3.1  น.ส.อรพิมพ์   บัวเย็น  ประธานกรรมการ 
 3.2  นางณัฐกฤตา  อ๎อปิมปา  กรรมการ 
 3.3  น.ส. กรณิการ์  ฟักแก๎ว  กรรมการ    

  ๓.๔  น.ส. ศานิตา  เพ็ญกาสิทธิ์  กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าที่   

๑. วางแผนการด าเนินงานงานทะเบียน วัดผลให๎ถูกต๎องและเป็นปัจจุบัน 
๒. รับลงทะเบียน  ก าหนดเลขประจ าตัวนักเรียน 
๓. จัดท าทะเบียนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของหลักฐานทางทะเบียนของนักเรียน 
๔. ก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผล ประเมินผลของสถานศึกษา 
๕. จัดเทียบโอนความรู๎ ทักษะประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น           

สถานประกอบการและอื่นๆ ตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
๖. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประมวลผลการด าเนินงานทะเบียนวัดผลแกํครูและบุคลากร 
๗. สรุปและรายงานผลการวัดผล และประเมินผลทุกระดับช้ัน ไปยังหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง 
๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
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4.  คณะกรรมการงานห้องสมุด 

  4.1  น.ส. จรรยา  ทามัน   ประธานกรรมการ 
  ๔.๒  น.ส. ณัฐท์ลิดา  ลาบุตรดี  กรรมการ 
  4.3  นายวิทวัส  บุญเทพ   กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่  
๑. วางแผนงาน โครงการ และงบประมาณของห๎องสมุด 
๒. จัดระบบบริหาร โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับปรุงการให๎บริการการใช๎ห๎องสมุดแกํ

ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา 
๓. จัดหาส่ือ อุปกรณ์ หนังสือในและพัฒนาห๎องสมุดอยํางตํอเนื่อง 
๔. งานติดตาม ประเมินผลงาน สรุปผลการด าเนินงานห๎องสมุดอยํางตํอเนื่อง 
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

 
 5.  คณะกรรมการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
      5.1 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  5.1.1 น.ส. กรณิการ์  ฟักแก๎ว  ประธานกรรมการ 
  5.1.2 นายธวัชชัย  วงศ์ใหญํ  กรรมการ 
  5.1.3 น.ส. จรรยา  ทามัน  กรรมการ 
  5.1.4 นายวายุ  สมบูรณ์   กรรมการ 
  5.1.5 นางเพ็ญนีย์  ศรีค า   กรรมการ 
  5.1.6 น.ส. ศานิตา  เพ็ญกาสิทธิ์  กรรมการและเลขานุการ    
 
                5.2  งานกิจกรรมลูกเสือ 
  5.2.1 นายธวัชชัย  วงศ์ใหญํ  หัวหน๎ากิจกรรมลูกเสือ 
  5.2.2 นายสมพิศ  ค าบุญเรือง  รองหัวหน๎ากิจกรรมลูกเสือ 
  5.2.3 น.ส. จุรีย์พร  ชํุมวงศ์  กรรมการ 
  5.2.4 น.ส. ปานไพลิน  กันทะเนตร กรรมการ 
  5.2.5 นางเพ็ญนีย์  ศรีค า   กรรมการ 
  5.2.6 นายสุชาติ  ยอดมงคล  กรรมการ 
  5.2.7 น.ส. เฉลิมขวัญ  รวมสุข  กรรมการ 
  5.2.8 นางกรรณิการ์  ปัฐวี  กรรมการ 
  5.2.9 นายวีระยุทธ  ชุมภูเทพ  กรรมการ 
  5.2.10 นายวายุ  สมบูรณ์  กรรมการ 
  5.2.11 นายช่ืน  ค ามามูล  กรรมการ 
  ๕.๒.๑๒ น.ส. มนต์นภา  วังศรี  กรรมการ 
  ๕.๒.๑๓ นายชนกนันท์  บุญเทพ  กรรมการ 
  5.2.14 นายวิทวัส  บุญเทพ  กรรมการ 
  5.2.15 น.ส. อัญษมา   มูลศรี  กรรมการและเลขานุการ 
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 5.3  งานกิจกรรมยุวกาชาด 
  5.3.1 นางอนุพฒัชลี  กุลสะโมรินทร์  หัวหน๎ากิจกรรมยุวกาชาด 
  5.3.2 นางณัฐกฤตา  อ๎อปิมปา   รองหัวหน๎ากิจกรรมยุวกาชาด 
  5.3.3 น.ส. จรรยา  ทามัน   กรรมการ   
  5.3.4 น.ส. ศานิตา  เพ็ญกาสิทธิ์   กรรมการ 
  5.3.5 น.ส. อรพิมพ์  บัวเย็น   กรรมการ 
  5.3.6 น.ส. กรณิการ์  ฟักแก๎ว   กรรมการ 
  5.3.7 นายมณฑล  ค าวังจันทร์   กรรมการ 
  5.3.8 นายทรงวุฒิ  ลับแล   กรรมการ 

 5.3.9 นายนที  แก๎วมา    กรรมการ 
 5.3.10 น.ส. กอปร์พลอย  บุตรดี   กรรมการ 
 5.3.11 น.ส. ณัฐท์ลิดา  ลาบุตรดี   กรรมการ 

5.3.12 นางลีลาวดี  จันทร์ประเสริฐ  กรรมการและเลขานุการ 
 

     5.4  ผู้ประสานงานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)    
  ๕.๔.๑ นายวายุ  สมบูรณ์    หัวหน๎ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 

 5.4.2 นายทรงวุฒิ  ลับแล   กรรมการ 
  
     5.5  งานกิจกรรมชุมนุมและงานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้   

  ๕.๕.1 น.ส. กรณิการ์  ฟักแก๎ว   ผ๎ูประสานงานกิจกรรมชุมนุมและกิจกรรม 
                                                                                    ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู๎ 

  
หน้าที่   

๑. วางแผนงานโครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานของระบบกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน 
๒. จัดระบบบริหารและด าเนินการตามระบบกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน 
๓. ด าเนินงานจัดกิจกรรมและสํงเสริมสนับสนุนให๎นักเรียนได๎มีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรม

อยํางหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 
๔. จัดกิจกรรมให๎ผ๎ูเรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์จริง ให๎นักเรียนได๎คิดเป็น ท าเป็น 

แก๎ปัญหาเป็น 
๕. จัดกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ชุมนุม กลํุมสนใจ การบ าเพ็ญประโยชน์ ตลอดจนกีฬาและ

นันทนาการ นักศึกษาวิชาทหารโดยสนับสนุนให๎นักเรียนๆ ได๎รํวมกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ตนเอง 

๖. จัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติและศาสนาเพื่อให๎ผ๎ูเรียนเกิดการเรียนรู๎จากสถานการณ์จริง
เพื่อท่ีจะสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริงในสังคม 

๗. รวบรวมเอกสารหลักฐานการปฏิบัติงานอยํางเป็นระบบเพื่อเป็นหลักฐานส าคัญรองรับการ
ประเมินจากหนํวยงานตํางๆ 

๘. นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรมนักเรียน 
๙. สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน 
๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
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     6.  คณะกรรมการงานแนะแนว 
  6.1  นางเพ็ญนีย์  ศรีค า    ประธานกรรมการ 
  6.2  นายวิทวัส  บุญเทพ    กรรมการ 
 

หน้าที่   
๑. จัดระบบแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา 
๒. วางแผนงาน/โครงการ งบประมาณและปฏิทินปฏิบัติงาน 
๓. ด าเนินงานกองทุนกู๎ยืมเรียนและทุนการศึกษา 
๔. ให๎บริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพแกํนักเรียน 
๕. เป็นคณะกรรมการแก๎ไขปัญหาและให๎การชํวยเหลือด๎านปัจจัยพื้นฐาน 
๖. จัดท าส ามะโนนักเรียนในพื้นท่ีบริการของโรงเรียน และการรับนักเรียน       
๗. ติดตามประเมินผลงานแนะแนวการศึกษา สรุปผลการด าเนินงานแนะแนวอยํางตํอเนื่อง  
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

 
 7.  คณะกรรมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน 
  7.1  นางณัฐกฤตา  อ๎อปิมปา   ประธานกรรมการ 
  7.2  น.ส. กรณิการ์  ฟักแก๎ว   รองประธานกรรมการ 
  7.3  น.ส. จรรยา   ทามัน   กรรมการ 
  7.4  นายสมพิศ  ค าบุญเรือง   กรรมการ 

7.5  น.ส. อรพิมพ์  บัวเย็น   กรรมการ 
7.6  นางเพ็ญนีย์  ศรีค า    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. วางแผนแนวทางการอบรมและพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนเพื่อปรับวิธีเรียนเปล่ียนวิธีสอน 
2. เป็นคณะท างานในการวางแผนงานวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนของกลํุมสาระ 

การเรียนรู๎ 
3. เป็นที่ปรึกษาการจัดท าวัตกรรมทางการศึกษา ประเมินผลการพัฒนางานของบุคลากรของ   

โรงเรียนในด๎านการพัฒนาการเรียนการสอน 
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

  
 8.  คณะกรรมการรวบรวมผลการนิเทศ ก ากับ 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   กรรมการ 
8.6  น.ส. เฉลิมขวัญ  รวมสุข  กรรมการและเลขานุการ 

 
หน้าที่   

๑. วางแผนการก าหนดการนิเทศ ก ากับ และติดตามการจัดการเรียนการสอนของกลํุมสาระ  
๒. รวบรวมผลการนิเทศ ก ากับ และติดตามการจัดการเรียนการสอนของกลํุมสาระ       

จัดท ารายงานการนิเทศเพื่อน าเสนอตํอฝ่ายบริหาร 
๓. รวบรวมผลการนิเทศ ก ากับ และติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการให๎

สอดคล๎องกับมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พื้นฐาน 

๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
 
 9.  คณะกรรมการด าเนินงานจัดการเรียนรู้เด็กเรียนรวม 
  9.1  นางณัฐกฤตา  อ๎อปิมปา  ประธานกรรมการ 
  9.2  ครูที่ปรึกษาทุกระดับช้ัน  กรรมการ 
  9.3  น.ส. จรรยา  ทามัน   กรรมการและเลขานุการ 

9.4   น.ส. ณัฐท์ลิดา  ลาบุตรดี  กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
 
หน้าที่  

๑. บริหารและด าเนินการตามแนวทางการจัดการเรียนรวม 
๒. วางแผนงานโครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานของระบบกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน 
๓. ด าเนินงานจัดกิจกรรมและสํงเสริมสนับสนุนให๎นักเรียนเรียนรวมได๎เรียนรู๎อยํางหลากหลาย

ตามความถนัดและความสนใจเต็มตามศักยภาพ 
๔. จัดกิจกรรมให๎ผ๎ูเรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์จริง ให๎นักเรียนได๎คิดเป็น ท าเป็น แก๎ปัญหา

เป็น 
๕. รวบรวมเอกสารหลักฐาน  การปฏิบัติงานอยํางเป็นระบบ เพื่อเป็นหลักฐานส าคัญรองรับ

การประเมินจากหนํวยงานตํางๆ 
๖. นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการด าเนินงานจัดการเรียนรู๎ของเด็ก

เรียนรวม 
๗. เป็นผ๎ูประสานงานหลักในโครงการนักเรียนพิเศษเรียนรวมระหวํางโรงเรียน ส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และศูนย์การศึกษาพิเศษพะเยา 
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

 
10. คณะกรรมการโครงการพิเศษในสถานศึกษา ได๎แกํ โครงการโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล๎บ๎าน 
รุํนท่ี 3) โครงการโรงเรียนแกนน าเพศวิถี 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. ด าเนินงานจัดกิจกรรมและสํงเสริมสนับสนุนให๎นักเรียนได๎มีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรม

อยํางหลากหลาย 
๓. จัดกิจกรรมให๎ผ๎ูเรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์จริง ให๎นักเรียนได๎คิดเป็น ท าเป็น 

แก๎ปัญหาเป็น 
๔. จัดกิจกรรมโครงการพิเศษในสถานศึกษา โดยสนับสนุนให๎นักเรียน ผ๎ูปกครอง เครือขําย

ปกครองสํวนท๎องถิ่น องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนได๎รํวมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง 
๕. จัดกิจกรรมให๎ผ๎ูเรียนเกิดการเรียนรู๎จากสถานการณ์จริงเพื่อท่ีจะสามารถน าไปประยุกต์ใช๎

ในชีวิตจริงในสังคม 
๖. รวบรวมเอกสารหลักฐานการปฏิบัติงานอยํางเป็นระบบเพื่อเป็นหลักฐานส าคัญรองรับการ

ประเมินจากหนํวยงานตํางๆ 
๗. นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรม และสรุปผลการด าเนินงาน 
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

 
 1๑. คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน 
  ๑1.1  นางณัฐกฤตา  อ๎อปิมปา  ประธานกรรมการ 
  ๑1.๒  น.ส. จรรยา   ทามัน  หัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 
  ๑1.๓  นายสมพิศ  ค าบุญเรือง  หัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ 
  ๑1.๔  น.ส. อรพิมพ์  บัวเย็น  หัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ 
  ๑1.๕  นางเพ็ญนีย์  ศรีค า  หัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษาฯ 
  ๑1.๖  นายธวัชชัย  วงศ์ใหญํ  หัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา 
  ๑1.๗  นางกรรณิการ์  ปัฐวี  หัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพฯ 
  ๑1.๘  นายสุชาติ    ยอดมงคล  หัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ 

๑1.๙  น.ส. กรณิการ์  ฟักแก๎ว  หัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ 
      กรรมการและเลขานุการ 

 
หน้าที่   

1. วางแผนงานโครงการ และก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานของระบบกิจกรรมกองทุนสวัสดิการ
ศึกษาแหลํงเรียนรู๎ของนักเรียน  

2. ด าเนินงานจัดกิจกรรมและสํงเสริมสนับสนุนให๎นักเรียนได๎มีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรม
อยํางหลากหลาย 

3. จัดกิจกรรมให๎ผ๎ูเรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์จริง ให๎นักเรียนได๎คิดเป็น  ท าเป็น 
แกป๎ัญหาเป็น 

4. สนับสนุนให๎นักเรียนรํวมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองอยํางเต็มศักยภาพ 
5. จัดกิจกรรมให๎ผ๎ูเรียนเกิดการเรียนรู๎จากสถานการณ์จริงเพื่อท่ีจะสามารถน าไปประยุกต์ใช๎

ในชีวิตจริงในสังคม 
6. รวบรวมเอกสารหลักฐานการปฏิบัติงานอยํางเป็นระบบเพื่อเป็นหลักฐานส าคัญรองรับการ

ประเมนิจากหนํวยงานตํางๆ 



11 
 

7. นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรม และสรุปผลการด าเนินงาน 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
 

๑๒. คณะกรรมการโครงการและกิจกรรมพิเศษในสถานศึกษา 
 ๑๒.๑ คณะกรรมการด าเนินกิจกรรมวงโยธวาธิต และวงดนตรีลูกทุ่งขุนควรแบนด์ 
  ๑๒.๑.๑ นายสุชาติ  ยอดมงคล  ประธานกรรมการ 
  ๑๒.๑.๒ น.ส. ปานไพลิน  กันทะเนตร กรรมการ 
  12.1.3 นายวิทวัส  บุญเทพ  กรรมการ 
 ๑๒.๒ คณะกรรมการด าเนินกิจกรรมกลองสะบัดชัย 
  ๑๒.๒.๑ นางเพ็ญนีย์  ศรีค า  ประธานกรรมการ 
  ๑๒.๒.๒ นายช่ืน  ค ามามูล  กรรมการ 
  12.2.3 นายสุชาติ  ยอดมงคล  กรรมการ 
  12.2.4 นายวายุ  สมบูรณ์  กรรมการและเลขานุการ 

๑๒.๓ คณะกรรมการด าเนินกิจกรรมงานฉลุไม้ 
  ๑๒.๓.๑ นางกรรณิการ์  ปัฐวี  ประธานกรรมการ 
  ๑๒.๓.๒ นายทรงวุฒิ  ลับแล  กรรมการ  
  ๑๒.๓.๓ นายมณฑล  ค าวังจันทร์  กรรมการและเลขานุการ  
 ๑๒.๔ คณะกรรมการด าเนินกิจกรรมหัตถกรรมงานฝีมือสู่อาชีพ 
  ๑๒.๔.๑ น.ส. ปานไพลิน  กันทะเนตร ประธานกรรมการ 

๑๒.๔.๒ นางกรรณิการ์  ปัฐวี  กรรมการ 
๑๒.๔.๓ นายทรงวุฒิ  ลับแล  กรรมการ 
๑๒.๔.๔ นายมณฑล  ค าวังจันทร์  กรรมการและเลขานุการ 

  ๑๒.๕ คณะกรรมการด าเนินกิจกรรมตกแต่งสถานที่ภายในอาคาร (งานร้ิวผ้า) 
   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 และด าเนินการตามโครงการกิจกรรมพิเศษในสถานศึกษา 
๒. ด าเนินการจัดกิจกรรม สํงเสริมและสนับสนุนให๎นักเรียนได๎มีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรม 
๓. ด าเนินการจัดกิจกรรมพิเศษในสถานศึกษา อยํางหลากหลายตามความถนัดและความสนใจ

ของนักเรียน 
๔. ด าเนินการจัดกิจกรรมให๎ผ๎ูเรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์จริง ให๎นักเรียนได๎คิดเป็น      

ท าเป็น แก๎ปัญหาเป็นเพื่อพัฒนาตนเองและเกิดอาชีพในอนาคต 
๕. ด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อให๎ผ๎ูเรียนเกิดการเรียนรู๎จากสถานการณ์จริงเพื่อท่ีจะสามารถ

น าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริงในสังคม 
๖. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินกิจกรรมพิเศษในสถานศึกษา 
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
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โรงเรียนขุนควรวิทยาคม  อ าเภอปง  จังหวัดพะเยา 

แผนการจดัครูเข้าสอน  กลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา  2562 

        

ที่ ครผูู้สอน รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ 
คาบ/ 

ชั้น/ห้อง 
รวม 

สัปดาห ์ (คาบ) 
1 ครูจรรยา               
  ภาคเรียนที่ 1 ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 3 ม.1/1-1/2 6 
    ท31101 ภาษาไทย 1 1 2 ม.4/1-4/2 4 

    ท33101 ภาษาไทย 5 1 2 ม.6/1-6/2 4 
    ท31211 การพูดเพื่อการสื่อสาร 1 2 ม.4/2 2 
      แนะแนว   1 ม.4/2 1 
      ชุมนุม   1   1 
      ลส/ยุวะ   1   1 
      อบรม   1   1 
      จิตอาสา   1   1 
      

สอนเสริมภาษาไทย 
  

2 
ม.1/1-1/2 

2 
        ม.4/1-4/2 
            รวม 23 
  

 
  

 
        

2 ครูวิทวัส             
  ภาคเรียนที่ 1 ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 3 ม.2/1-2/2 6 
    ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 3 ม.3/1-3/2 6 
    ท32101 ภาษาไทย 3 1 2 ม.5/1-5/2 4 
      IS1 1 2 ม.2/1 2 
      แนะแนว   1 ม.2/1 1 
      ชุมนุม   1   1 
      ลส/ยุวะ   1   1 
      อบรม   1   1 
      

สอนเสริมภาษาไทย 
  

2 
ม.2/1-2/2 

2 
        ม.5/1-5/2 
        

 
  รวม 24 
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โรงเรียนขุนควรวิทยาคม  อ าเภอปง  จังหวัดพะเยา 

แผนการจดัครูเข้าสอน  กลุม่สาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์ 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา  2562 

        

ที่ ครผูู้สอน รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ 
คาบ/ 

ชั้น/ห้อง 
รวม 

สัปดาห ์ (คาบ) 
1 ครูสมพศิ  

  
 

  
   

  ภาคเรียนที่ 1 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1.5 3 ม.1/1-1/2 6 
    ค32203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 2 4 ม.5/1 4 
    ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1 2 ม.6/1-6/2 4 
    

 IS1 1 2 ม.3/1 2 
    

 แนะแนว 
 

1 ม.3/1 1 
    

 ชุมนุม 
 

1 
 

1 
    

 ลส/ยุวะ 
 

1 
 

1 
    

 อบรม 
 

1 
 

1 
    

 จิตอาสา 
 

1 
 

1 
    

 สอนเสริมคณิตศาสตร์  2 
ม.1/1-1/2 

2 
    

  ม.6/1-6/2 
    

 
  

 
  รวม 23 

    
 

  
 

  
   

2 ครูจุรียพ์ร  
  

 
  

   
  ภาคเรียนที่ 1 ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1 2 ม.1/1-1/2 4 
    ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1.5 3 ม.3/1-3/2 6 
    ค33205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 2 4 ม.6/1 4 
    

 
IS1 1 2 ม.3/2 2 

    
 แนะแนว   1 ม.3/2 1 

    
 ชุมนุม 

 
1 

 
1 

    
 ลส/ยุวะ 

 
1 

 
1 

    
 อบรม 

 
1 

 
1 

    
 สอนเสริมคณิตศาสตร์  2 

ม.1/1-1/2 
2 

    
  ม.3/1-3/2 

    
 

  
 

  รวม 22 
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ที่ ครผูู้สอน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

คาบ/ 
ชั้น/ห้อง 

รวม 

สัปดาห ์ (คาบ) 

3 ครเูฉลิมขวัญ  
  

 
  

   
  ภาคเรียนที่ 1 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 3 ม.2/1-2/2 6 

    ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1 2 ม.3 2 
    ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 2 4 ม.4/1 4 
    

 

IS1 1 2 ม.6/1 2 
    

 แนะแนว 
 

1 ม.6/1 1 
    

 ชุมนุม 
 

1 
 

1 
    

 ลส/ยุวะ 
 

1 
 

1 
    

 อบรม 
 

1 
 

1 
    

 จิตอาสา 
 

1 
 

1 
    

 สอนเสริมคณิตศาสตร์  2 
ม.2/1-2/2 

2 
    

  ม.3/1-3/2 
    

 
  

 
  รวม 21 

                

4 ครูลีลาวด ี  
  

 
  

   
  ภาคเรียนที่ 1 ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1 2 ม.2 2 
    ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1 2 ม.4/1-4/2 4 
    ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1 2 ม.5/1-5/2 4 
    ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1 2 ม.6/2 2 
    

 
แนะแนว 

 
1 ม.4/1 1 

    
 

ชุมนุม 
 

1 
 

1 
    

 

ลส/ยุวะ 
 

1 
 

1 
    

 

อบรม 
 

1 
 

1 
    

 
สอนเสริมคณิตศาสตร์  2 

ม.4/1-4/2 
2 

    
 

 ม.5/1-5/2 
    

 
  

 
  รวม 18 
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โรงเรียนขุนควรวิทยาคม  อ าเภอปง  จังหวัดพะเยา 

แผนการจดัครูเข้าสอน  กลุม่สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา  2562 

ที่ ครผูู้สอน รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ 
คาบ/ 

ชั้น/ห้อง 
รวม 

สัปดาห ์ (คาบ) 
1 ครปูานไพลนิ  

  
 

  
   

  ภาคเรียนที่ 1 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 3 ม.1/1-1/2 6 
    ว21201 วิทยาศาสตร์กับความงาม 1 1 2 ม.1/1-1/2 2 
    ว22212 พลังงานทดแทนกับการใช๎ประโยชน์ 1 2 ม.2/1-2/2 2 
    ว31206 พฤกษศาสตร์นํารู๎ 1 2 ม.4/2 2 
    ว32208 ความหลากหลายทางชีวภาพ 1 2 ม.5/2 2 
    

 
แนะแนว 

 
1 ม.1/1 1 

     ชุมนุม 
 

1 
 

1 
     ลส/ยุวะ 

 
1 

 
1 

     อบรม 
 

1 
 

1 
    

 

จิตอาสา 
 

1 
 

1 
    

 
สอนเสริมวิทยาศาสตร์ 

 
2 

ม.1/1-1/2 
2 

    
  

ม.2/1-2/2 
    

 
  

 
  รวม 21 

    
 

  
 

  
 

  

2 ครศูานติา  
  

 
      

  ภาคเรียนที่ 1 ว31241 ชีววิทยา 1 1.5 3 ม.4/1 3 
    ว32242 ชีววิทยา 2 1 2 ม.5/1 2 
    ว33244 ชีววิทยา 4 1.5 3 ม.6/1 3 
    ว33184 พันธุกรรมและสิ่งแวดล๎อม 1 2 ม.6/2 2 
    ว33210 สารสนเทศสวนพฤกษ์ 1 2 ม.6/2 2 
    

 
IS1 1 2 ม.6/2 2 

    
 

แนะแนว 
 

1 ม.6/2 1 
    

 
ชุมนุม 

 
1 

 
1 

    
 

ลส/ยุวะ 
 

1 
 

1 
    

 
อบรม 

 
1 

 
1 

    
 

สอนเสริมวิทยาศาสตร์ 
 

2 
ม.4/1-4/2 

2 
    

  
ม.6/1-6/2 

    
 

  
 

  รวม 20 
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ที่ ครผูู้สอน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

คาบ/ 
ชั้น/ห้อง 

รวม 

สัปดาห ์ (คาบ) 

3 ครณูัฐกฤตา             

  ภาคเรียนที่ 1 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5 3 ม.3/1-3/2 6 
    ว31221 เคมี 1 1.5 3 ม.4/1 3 
    ว32223 เคมี 3 1.5 3 ม.5/1 2 
    

 
IS1 1 2 ม.5/1 2 

    
 

แนะแนว 
 

1 ม.5/1 1 
    

 
ชุมนุม 

 
1   1 

    
 

ลส/ยุวะ 
 

1   1 
    

 
อบรม 

 
1   1 

    
 

จิตอาสา 
 

1   1 
    

 
สอนเสริมวิทยาศาสตร์ 

 
2 

ม.3/1-3/2 
2 

    

  
ม.5/1-5/2 

       
 

  รวม 20 
     

  
 

      

4 ครอูนพุฒัชล ี  
  

 
  

   
  ภาคเรียนที่ 1 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 3 ม.2/1-2/2 6 
    ว32106 วิทยาศาสตร์ 3 1 2 ม.5/1-5/2 4 
    ว33225 เคมี 5 2 4 ม.6/1 4 
     IS1 1 2 ม.2/1 2 

    
 

แนะแนว 
 

1 ม.2/1 1 
    

 

ชุมนุม 
 

1   1 
    

 
ลส/ยุวะ 

 
1   1 

    
 

อบรม 
 

1   1 
    

 
สอนเสริมวิทยาศาสตร์ 

 
2 

ม.2/1-2/2 
2 

    
  

ม.5/1-5/2 
    

 

  
 

  รวม 22 
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ที่ ครผูู้สอน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

คาบ/ 
ชั้น/ห้อง 

รวม 

สัปดาห ์ (คาบ) 

5 ครกูรณกิาร ์  
  

 
  

   
  ภาคเรียนที่ 1 ว31201 ฟิสิกส์ 1 1.5 3 ม.4/1 3 
    ว32203 ฟิสิกส์ 3 1.5 3 ม.5/1 3 
    ว33204 ฟิสิกส์ 4 2 4 ม.6/1 4 
    ว30219 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1 2 ม.6 2 
     IS1 1 2 ม.5/1 2 
    

 
แนะแนว 

 
1 ม.5/1 1 

    
 

ชุมนุม 
 

1 
 

1 
    

 
ลส/ยุวะ 

 
1 

 

1 
    

 
อบรม 

 
1 

 
1 

    
 

จิตอาสา 
 

1 
 

1 
    

 
สอนเสริมวิทยาศาสตร์ 

 
2 

ม.4/1-4/2 
2 

    
  

ม.6/1-6/2 
    

 
  

 
  รวม 21 

    
 

  
 

  
 

  
6 ครูภญิญดาพัชญ ์  

  
 

  
   

  ภาคเรียนที่ 1 ว31141 วิทยาศาสตร์ 1 1 2 ม.4/1-4/2 4 
    ว32105 วิทยาศาสตร์ 2 1 2 ม.5/1-5/2 4 
    ว23218 สนุกกับวิทยศาสตร์ 1 1 2 ม.3 2 
    ว33214 โลก ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ 2 0.5 1 ม.5/2 1 
    ว33109 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ  1 2 ม.6/1 2 
    

 
IS1 1 2 ม.5/2 2 

    
 

ชุมนุม 
 

1 ม.5/2 1 
    

 
ลส/ยุวะ 

 
1 

 

1 
    

 
อบรม 

 
1 

 
1 

    
 

สอนเสริมวิทยาศาสตร์  2 
ม.4/1-4/2 

2 
    

 
 ม.5/1-5/2 

        
 

  รวม 20 
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โรงเรียนขุนควรวิทยาคม  อ าเภอปง  จังหวัดพะเยา 

แผนการจดัครูเข้าสอน  กลุม่สาระการเรียนรูส้ังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา  2562 

ที่ ครผูู้สอน รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ 
คาบ/ 

ชั้น/ห้อง 
รวม 

สัปดาห ์ (คาบ) 
1 ครเูพญ็นีย ์

 
  

 
  

 
  

  ภาคเรียนที่ 1 ส22101 สังคมศึกษาฯ 3 1 2 ม.2/1-2/2 4 
    ส23101 สังคมศึกษาฯ 5 1.5 3 ม.3/1-3/2 6 
    ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 1 ม.2/1-2/2 2 
    ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 1 ม.3/1-3/2 2 
    ส21201 อาเซียนศึกษา 1 2 ม.1 2 
    

 

แนะแนว 
 

1 ม.1/2 1 
    

 

ชุมนุม 
 

1 
 

1 
    

 

ลส/ยุวะ 
 

1 
 

1 
    

 

อบรม 
 

1 
 

1 
    

 

จิตอาสา 
 

1 
 

1 
    

 
สอนเสริมสังคมศึกษาฯ  2 

ม.2/1-2/2 
2 

    
 

 ม.3/1-3/2 
    

 

  
 

  รวม 23 
    

 
  

 
  

 
  

2 ครูวาย ุ  
  

 
      

  ภาคเรียนที่ 1 ส21101 สังคมศึกษาฯ 1 1 2 ม.1/1-1/2 4 
    ส31101 สังคม (ศาสนา ฯ) 1 2 ม.4/1-4/2 4 
    ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 1 ม.1/1-1/2 2 
    ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 1 ม.4/2 1 
    ส32103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 1 ม.5/1-5/2 2 
    ส30221 กฎหมาย 1 2 ม.4 2 
    

 

แนะแนว 
 

1 ม.4/2 1 
    

 

ชุมนุม 
 

1 
 

1 
    

 

ลส/ยุวะ 
 

1 
 

1 
    

 

อบรม 
 

1 
 

1 
    

 
สอนเสริมสังคมศึกษาฯ  2 

ม.1/1-1/2 
2 

    
 

 ม.4/1-4/2 
            รวม 21 
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ที่ ครผูู้สอน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

คาบ/ 
ชั้น/ห้อง 

รวม 

สัปดาห ์ (คาบ) 

3 ครูชืน่  
  

 
      

  ภาคเรียนที่ 1 ส21105 ภูมิศาสตร์ 1 0.5 1 ม.1/1-1/2 2 
    ส22105 ภูมิศาสตร์ 3 0.5 1 ม.2/1-2/2 2 
    ส32101 สังคม (ภูมิศาสตร์) 1 2 ม.5/1-5/2 4 
    ส33101 ประวัติศาสตร์ 5 1 2 ม.6/1-6/2 4 
    ส30281 ภูมิศาสตร์กายภาพ 1 2 ม.5 2 
    

 
แนะแนว 

 
1 ม.1/2 1 

    
 

อบรม 
 

1   1 
    

 
จิตอาสา 

 
1   1 

    
 

สอนเสริมสังคมศึกษาฯ  2 
ม.2/1-2/2 

2 
    

 
 ม.5/1-5/2 

    
 

  
 

  รวม 19 
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โรงเรียนขุนควรวิทยาคม  อ าเภอปง  จังหวัดพะเยา 
แผนการจัดครูเข้าสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2562 

ที่ ครผูู้สอน รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ 
คาบ/ 

ชั้น/ห้อง 
รวม 

สัปดาห ์ (คาบ) 
1 ครูธวัชชัย  

  
 

  
   

  ภาคเรียนที่ 1 พ31101 สุขศึกษา 1 0.5 1 ม.4/1-4/2 2 
    พ30210 บาสเกตบอล 0.5 1 ม.4/1-4/2 2 
    พ32101 สุขศึกษา 2 0.5 1 ม.5/1-5/2 2 
    พ30204 แบดมินตัน 0.5 1 ม.5/1-5/2 2 
    พ33101 สุขศึกษา 3 0.5 1 ม.6/1-6/2 2 
    พ30213 ลีลาส 0.5 1 ม.6/1-6/2 2 
    พ31201 บาสเกตบอล 2 1 2 ม.4 2 
    พ32205 ฟุตซอลเบ้ืองต๎น 1 2 ม.5 2 
    

 
IS1 1 2 ม.2/2 2 

    
 

แนะแนว 
 

1 ม.2/2 1 
    

 

ชุมนุม 
 

1 
 

1 
    

 

ลส/ยุวะ 
 

1 
 

1 
    

 

อบรม 
 

1 
 

1 
    

 
จิตอาสา 

 
1 

 
1 

    
 

สอนเสริมคณิตศาสตร์  2 
ม.4/1-4/2 

2 
    

 
 ม.5/1-5/2 

    
 

  
 

  รวม 25 
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ที่ ครูผู้สอน รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
คาบ/ 

ชั้น/ห้อง 
รวม 

สัปดาห์ (คาบ) 

2 ครูวีระยุทธ  
  

 
  

   

  ภาคเรียนที่ 1 พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 1 ม.1/1-1/2 2 

    พ21103 พลศึกษา 1 0.5 1 ม.1/1-1/2 2 

    พ22101 สุขศึกษา 3 0.5 1 ม.2/1-2/2 2 

    พ22103 พลศึกษา 3 0.5 1 ม.2/1-2/2 2 

    พ23101 สุขศึกษา 5 0.5 1 ม.3/1-3/2 2 

    พ23103 พลศึกษา 5 0.5 1 ม.3/1-3/2 2 

    พ20208 เปตอง 1 2 ม.1 2 

    พ22201 กรีฑา  1 2 ม.2 2 

     IS1 1 2 ม.6/1 2 

     แนะแนว 
 

1 ม.6/1 1 

     ชุมนุม 
 

1 
 

1 

     ลส/ยุวะ 
 

1 
 

1 

     อบรม 
 

1 
 

1 

     จิตอาสา 
 

1 
 

1 

    
 

สอนเสริมคณิตศาสตร์  2 ม.1/1-1/2 2 
    

 
 ม.2/1-2/2 

    
 

  
 

  รวม 25 
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โรงเรียนขุนควรวิทยาคม  อ าเภอปง  จังหวัดพะเยา 

แผนการจดัครูเข้าสอน  กลุม่สาระการเรียนรูศ้ิลปะ 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา  2562 

        

ที่ ครผูู้สอน รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ 
คาบ/ 

ชั้น/ห้อง 
รวม 

สัปดาห ์ (คาบ) 
1 ครูสุชาต ิ

 
  

 
  

 
  

  ภาคเรียนที่ 1 ศ21101 ศิลปะ 1 (ดนตรี) 1 2 ม.1/1-1/2 4 
    ศ22101 ศิลปะ 3 (นาฏศิลป์) 0.5 1 ม.2/1-2/2 2 
    ศ23101 ศิลปะ 5 (ดนตรี) 0.5 1 ม.3/1-3/2 2 
    ศ31101 ศิลปะ 1 (นาฏศิลป์) 0.5 1 ม.4/1-4/2 2 
    ศ32101 ศิลปะ3 (นาฏศิลป์) 0.5 1 ม.5/1-5/2 2 
    ศ32204 นาฏศิลป์สร๎างสรรค์ 1 2 ม.5/2 2 
    ศ31202 ศิลปะเพิ่มเติม 2 1 2 ม.4 2 
    

 
แนะแนว 

 
1 ม.1/1 1 

    
 

ชุมนุม 
 

1 
 

1 
    

 

ลส/ยุวะ 
 

1 
 

1 
    

 

อบรม 
 

1 
 

1 
    

 

จิตอาสา 
 

1 
 

1 
    

 
สอนเสริมคณิตศาสตร์  2 

ม.2/1-2/2 
2 

    
 

 ม.3/1-3/2 
    

 

  
 

  รวม 23 
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โรงเรียนขุนควรวิทยาคม  อ าเภอปง  จังหวัดพะเยา 

แผนการจดัครูเข้าสอน  กลุม่สาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา  2562 

ที่ ครผูู้สอน รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ 
คาบ/ 

ชั้น/ห้อง 
รวม 

สัปดาห ์ (คาบ) 
1 ครกูรรณกิาร ์  

  
 

  
   

  ภาคเรียนที่ 1 ว21104 วิทยาการค านวน 1 1 2 ม.1/1-1/2 4 
    ว22107 วิทยาการค านวน 2 1 2 ม.2/1-2/2 4 
    ว31103 วิทยาการค านวน 1 1 2 ม.4/1-4/2 4 
    ว32106 วิทยาการค านวน 2 1 2 ม.5/1-5/2 4 
    

 
IS1 1 2 ม.2/2 2 

    
 

แนะแนว 
 

1 ม.2/2 1 
    

 
ชุมนุม 

 
1 

 
1 

    
 

ลส/ยุวะ 
 

1 
 

1 
    

 
อบรม 

 
1 

 
1 

    
 

จิตอาสา 
 

1 
 

1 
    

 
สอนเสริมการงานอาชีพฯ  2 

ม.1/1-1/2 
2 

    
 

 ม.2/1-2/2 
    

 
  

 
  รวม 25 

    
 

  
 

  
 

  
2 ครูมณฑล  

  
 

  
   

  ภาคเรียนที่ 1 ง30201 งานเกษตร 1 2 4 ม.4/2 4 
    ง30203 งานเกษตร 3 0.5 1 ม.4/2 1 
    ง32209 งานไม๎ 1 2 4 ม.5/2 4 
    ง32213 งานไม๎ 3 1 2 ม.5/2 2 
    ง30205 งานเกษตร 5 2 4 ม.6/2 4 
    ง33215 งานเกษตร 7 1 2 ม.6/2 2 
    

 
แนะแนว 

 
1 ม.4/1 1 

    
 

ชุมนุม 
 

1 
 

1 
    

 
ลส/ยุวะ 

 
1 

 
1 

      อบรม 
 

1 
 

1 
      

สอนเสริมการงานอาชีพฯ 
  

2 
ม.4/1-4/2 

2 
        ม.5/1-5/2 
    

 
  

 
  รวม 23 
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ที่ ครผูู้สอน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

คาบ/ 
ชั้น/ห้อง 

รวม 

สัปดาห ์ (คาบ) 

3 ครูทรงวุฒ ิ  
  

 
  

   
  ภาคเรียนที่ 1 ง22101 การงานอาชีพ 3 0.5 1 ม.2/1-2/2 2 
    ง23101 การงานอาชีพ 5 0.5 1 ม.3/1-3/2 2 
    ง31101 การงานอาชีพ 1 0.5 ๑ ม.๔/๑-๔/๒ ๒ 
    ศ33101 ศิลปะ5 (ทัศนศิลป์) 0.5 1 ม.6/1-6/2 2 
    ศ20202 ศิลปะเพิ่มเติม 2 1 2 ม.3 2 

    ศ33206 ศิลปะเพื่อการศึกษา 1 2 ม.6 2 
    

 
IS1 1 2 ม.3/1 2 

    
 

แนะแนว 
 

1 ม.3/1 1 
    

 
ชุมนุม 

 
1 

 
1 

    
 

ลส/ยุวะ 
 

1 
 

1 
    

 
อบรม 

 
1 

 
1 

    
 

จิตอาสา 
 

1 
 

1 
    

 
สอนเสริมการงานอาชีพฯ  2 

ม.3/1-3/2 
2 

      ม.6/๑-6/๒ 
     

  
 

  รวม 21 
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โรงเรียนขุนควรวิทยาคม  อ าเภอปง  จังหวัดพะเยา 

แผนการจดัครูเข้าสอน  กลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ภาคเรียนที่ ปกีารศกึษา  2562 

ที่ ครผูู้สอน รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ 
คาบ/ 

ชั้น/ห้อง 
รวม 

สัปดาห ์ (คาบ) 
1 ครูอรพิมพ ์ อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 3 ม.2/1-2/2 6 
   ภาคเรียนที ่1 อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1 2 ม.5/1-5/2 4 
    อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1 2 ม.6/1-6/2 4 
    อ30205 อังกฤษเพิ่มเติม 1 2 ม.6 2 
    อ33211 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตํอ 2 4 ม.6/2 4 
     IS1 1 2 ม.6/2 2 
    

 
แนะแนว 

 
1 ม.6/2 1 

     ชมุนุม 
 

1 
 

1 
     ลส/ยุวะ 

 
1 

 
1 

     อบรม 
 

1 
 

1 
     จิตอาสา 

 
1 

 
1 

     สอนเสริมภาษาอังกฤษ  2 
ม.5/1-5/2 

2 
      ม.6/1-6/2 
     

  
 

  รวม 29 
2 ครูอญัษมา             
  ภาคเรียนที ่1 อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 3 ม.3/1-3/2 6 
    อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 3 ม.1/1-1/2 6 
    อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1 2 ม.4/1-4/2 4 
    อ31207 อังกฤษรอบรู ๎ 2 4 ม.4/2 4 
    อ32201 หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1 1 2 ม.5 2 
    อ32209 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 4 ม.5/2 4 
      IS1 1 2 ม.5/2 2 
    

 แนะแนว 
 

1 ม.5/2 1 
     ชุมนุม 

 
1 

 
1 

     ลส/ยุวะ 
 

1 
 

1 
     อบรม 

 
1 

 
1 

     สอนเสริมภาษาอังกฤษ  2 
ม.1/1-1/2 

2 
      ม.4/1-4/2 
          

 รวม 34 
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ที่ ครผูู้สอน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

คาบ/ 
ชั้น/ห้อง 

รวม 

สัปดาห ์ (คาบ) 

3 ครกูอปรพ์ลอย  
  

 
  

   
  ภาคเรียนที่ 1 จ21201 ทักษะภาษาจีน 1 0.5 1 ม.1/1-1/2 2 
    จ20203 ทักษะภาษาจีน 3 0.5 1 ม.2/1-2/2 2 
    จ20205 ทักษะภาษาจีน 5 0.5 2 ม.3/1-3/2 2 
    จ30207 ภาษาจีนเพิ่มเติม 1 0.5 1 ม.4/1 1 
    จ30201 ทักษะภาษาจีนกลาง 1 0.5 1 ม.5/1 1 
    จ30209 ภาษาจีนเพิ่มเติม 3 0.5 1 ม.6/1 1 
    จ30207 ภาษาจีนเพิ่มเติม 1 0.5 1 ม.4/2 1 
    จ30203 ทักษะภาษาจีนกลาง 3 1 2 ม.5/2 2 
    จ30205 ทักษะภาษาจีนกลาง 5 1 2 ม.3/2 2 
     แนะแนว 

 
1 ม.3/2 1 

     ชุมนุม 
 

1 
 

1 
     ลส/ยุวะ 

 
1 

 
1 

     อบรม 
 

1 
 

1 
     จิตอาสา 

 
1 

 
1 

     สอนเสริมภาษาอังกฤษ  2 
ม.2/1-2/2 

2 
      ม.3/1-3/2 
     

  
 

  รวม 21 
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โครงสร้างการบริหารกลุม่บรหิารงานงบประมาณและแผนงาน 

 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

    

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

นายคมน์สิทธิ์  กันทาสุวรรณ์ 

คณะกรรมการกลุ่มบริหารกลุ่ม
งบประมาณและแผนงาน 

หัวหน้ากลุ่มบริหารกลุ่มงบประมาณ    
และแผนงาน 

น.ส.ปานไพลนิ  กันทะเนตร 

งานนโยบายและแผน งานการเงินและ
บัญชี 

งานตรวจสอบ
หลักฐานการรับ/จ่าย 

งานพัสดุและ
สินทรัพย ์ งานควบคุมภายใน งานแผนงาน

โครงการ/งบประมาณ 

งานแผนงาน
งบประมาณ 

งานจดัท ารายงาน 
SAR 

งานสารสนเทศ
โรงเรียน 

งานระดมทรัพยากร 
งานเลขานุการคณะ

กรรมการบริหารโรงเรียน 

27 

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 



๒๘ 
 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 
 1๓.  คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
  1๓.1  น.ส. ปานไพลิน  กันทะเนตร  ประธานกรรมการ 
  1๓.2  น.ส. จุรีย์พร  ชํุมวงศ์   รองประธานกรรมการ   
  1๓.3  นางอนุพัฒชลี  กุลสะโมรินทร์  กรรมการ 
  1๓.4  น.ส. ภิญญดาพัชญ์  โยธา   กรรมการ 
  1๓.5  นายทรงวุฒิ  ลับแล   กรรมการ 
  1๓.๖  นางกรรณิการ์  ปัฐวี   กรรมการและเลขานุการ 
  

หน้าที่    
๑. วางแผนการบริหารและด าเนินการตามระบบยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน 
๒. จัดท าแผนงาน โครงการ งบประมาณและปฏิทินปฏิบัติงานในกลํุมบริหารงานงบประมาณ 
๓. ติดตาม นิเทศและประเมินผลงานนโยบายและแผน งานการเงิน งานบัญชี และงานพัสดุ 
๔. จัดท าสารสนเทศและรายงานผลงาน นโยบายและแผนงานการเงิน งานบญัชี และงานพัสดุ 
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

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

หน้าที่  
 1.  จัดท าแผนบริหารและด าเนินการตามระบบยุทธศาสตร์ 

  2.  จัดท าและเสนองบประมาณและแผนพัฒนาโรงเรียน 
  3.  ด าเนินงานจัดท าแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  4.  ระดมทรัพยากร และลงทุนเพื่อการศึกษา 
  5.  จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
  6.  ตรวจสอบติดตามประเมินผล 
  7.  จัดการค านวณต๎นทุนผลผลิตประจ าปีงบประมาณ 
  8.  ติดตามประเมินผล งานงบประมาณและแผนอยํางตํอเนื่องเพื่อแก๎ไขปัญหาอยํางยั่งยนื 
  9.  จัดท าสารสนเทศและรายงานผลงานงบประมาณและแผน 
  10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
 
 
  



๒๙ 
 

15. คณะกรรมการงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
  15.1 นางณัฐกฤตา  อ๎อปิมปา   ประธานกรรมการ 
  15.2 น.ส. ปานไพลิน  กันทะเนตร  รองประธานกรรมการ 
  15.3 น.ส. จรรยา  ทามัน   กรรมการ 
  15.4 นายสมพิศ  ค าบุญเรือง   กรรมการ 
  15.5 น.ส. กรณิการ์  ฟักแก๎ว   กรรมการ 
  15.6 นางเพ็ญนีย์  ศรีค า    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 

 หน๎าท่ี  
1. ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติตํางๆเพื่อสํงเสริม สนับสนุนพัฒนา ด าเนินงาน

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. เสนอแนวทางในการวางระเบียบ ข๎อบังคับ และประกาศท่ีเกี่ยวข๎องกับมาตรฐานในการ

ประกันคุณภาพการศึกษา   
3. ก ากับติดตาม และให๎ความเห็น ข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
4. สนับสนุนให๎มีการพัฒนาคุณภาพ การตรวจ ติดตามคุณภาพและประเมินตนเองโดยถือวํา

การประกันคุณภาพเป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการบริหารซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 

 
 ๑6.  คณะกรรมการด าเนินงาน การเงินและบัญชี 
  ๑6.1  คณะกรรมการงานการเงินและบัญชี 
   ๑6.1.1  นางอนุพฒัชลี  กุลสะโมรินทร์ ประธานกรรมการ 
   ๑6.1.2  น.ส. ภิญญดาพัชญ์  โยธา กรรมการ 
   ๑6.1.3  น.ส. จุรีย์พร  ชํุมวงศ์  กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่ 
๑. วางแผนด าเนินงานควบคุม พัฒนางานการเงินและบัญชี ตามระเบียบการเงินการคลัง 

จัดท าบัญชีทะเบียนควบคุมเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณทุกประเภทตามระบบ
บัญชีหนํวยงานยํอย เพื่อให๎เกิดประโยชน์กับทางราชการมากท่ีสุด 

๒. เบิกเงิน โอนเงิน น าสํงเงิน รับ – จํายเงินนอกงบประมาณจากหนํวยงาน ร๎านค๎าท่ีเกี่ยวข๎อง
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

๓. รวบรวมหลักฐานการเบิกจํายเงินประจ าปีและจัดท ารายงานการเงินทุกประเภทท่ีเกี่ยวข๎อง
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

๔. เก็บรวบรวมหลักฐานการเบิกจํายเงินประจ าปีและจัดท ารายงานการเงินทุกประเภทท่ี
เกี่ยวข๎อง 



๓๐ 
 

๕. จัดท าบัญชีและทะเบียนควบคุมเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณทุกประเภทตาม
ระบบบัญชีหนํวยงานยํอย 

๖. จัดท ารายงานการเงินคงเหลือประจ าวันจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณทุก
ประเภทตามระบบบัญชีหนํวยงานยํอย 

๗. จัดเก็บเอกสารหลักฐานบัญชีและทะเบียนควบคุมเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
ทุกประเภทอยํางเป็นระบบ 

๘. รวบรวมหลักฐานการเบิกจํายเงิน จัดท างบหน๎าใบเบิกและจัดท าเอกสารการเบิกจํายเงิน 
ประกอบด๎วยเงินงบประมาณ งบด าเนินการ งบลงทุน รายได๎แผํนดิน เงินหลักประกัน
สัญญา แล๎วน าสํงส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

๙. ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานการเงินและบัญชี 
๑๐.  สรุป รายงานผลการด าเนินงานตํอผ๎ูบริหาร 
๑๑.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

 
 ๑6.2  คณะกรรมการตรวจสอบหลักฐานการรับจ่าย 
   ๑6.2.1 นายสมพิศ  ค าบุญเรือง  ประธานกรรมการ 
   ๑6.2.2 นางณัฐกฤตา  อ๎อปิมปา  กรรมการ 
   16.2.3 นางลีลาวดี  จันทร์ประเสริฐ กรรมการ 
   ๑6.2.3 น.ส. กรณิการ์  ฟักแก๎ว  กรรมการและเลขานุการ 

 
หน้าที่  

๑. ตรวจสอบการสํงเอกสารหลักฐานขอเบิกให๎สํวนราชการผ๎ูเบิกในทะเบียนคุมหลักฐานขอ 
เบิกให๎ถูกต๎องตามล าดับในระบบบัญชีหนํวยงานยํอย 

๒. ตรวจสอบความถูกต๎องของระบบบัญชี และทะเบียนควบคุมเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณทุกประเภทตามระบบบัญชีหนํวยงานยํอยทุกสัปดาห์ อยํางตํอเนื่องให๎เป็น
ปัจจุบันและรายงานผลการตรวจสอบให๎ทางโรงเรียนทราบ 

 
 ๑6.3  คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 
   ๑6.3.1 นางอนุพฒัชลี  กุลสะโมรินทร์ ประธานกรรมการ 
   ๑6.3.2 น.ส. อัญษมา  มูลศรี  กรรมการ 
   16.3.3 นางลีลาวดี  จันทร์ประเสริฐ กรรมการ 
   ๑6.3.4 น.ส. จรรยา  ทามัน  กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่  
๑. เก็บรักษาเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณทุกประเภทให๎ปลอดภัยตามระบบ

ควบคุมการเงินของหนํวยงานยํอยและระเบียบกระทรวงการคลัง 
๒. ตรวจสอบบันทึกรายงานการเคล่ือนไหวของรายงานเงินคงเหลือประจ าวันจากเงิน

งบประมาณและเงินนอกงบประมาณทุกประเภทตามระบบบัญชีหนํวยงานยํอยและรายงาน
ผ๎ูอ านวยการโรงเรียน ทุกส้ินวันท าการ 

 
 



๓๑ 
 

 ๑7. คณะกรรมการด าเนินงานพัสดุและสินทรัพย์ 
 ๑7.1  คณะกรรมการพัสดุกลาง 
   ๑7.1.1 น.ส. ปานไพลิน  กันทะเนตร  หัวหน๎าหนํวยพัสดุ 

17.๑.2 น.ส. เฉลิมขวัญ  รวมสุข   เจ๎าหน๎าท่ีพัสดุ 
๑7.๑.๓ น.ส. ภิญญดาพัชญ์  โยธา   เจ๎าหน๎าท่ีพัสดุ 

 
หน้าที่  

๑. ควบคุมงานการพัสดุให๎เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการพัสดุ          
พ.ศ. 2535 และท่ีแก๎ไขเพิ่มเติมให๎เกิดประโยชน์แกํทางราชการ 

๒. ด าเนินการเกี่ยวกับการพัสดุให๎เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และท่ีแก๎ไขเพิ่มเติม 

๓. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ๎าง จากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามระเบียบ 
๔. จัดท ารายงานขอซื้อ ขอจ๎าง และเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ๎าง ตามระเบียบ 
๕. เก็บรวบรวมเอกสาร ข๎อมูล สถิติ การจัดซื้อ จัดจ๎าง และรายงานการจัดซื้อจัดจ๎างอยํางเป็น

ระบบ 
๖. จัดการลงทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ ควบคุมคลังพัสดุและการเบิกจํายพัสดุ ครุภัณฑ์ใน

โรงเรียน 
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

 
   ๑7.2  คณะกรรมการพัสดุฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้  ประกอบด๎วย 
   ๑7.2.1 น.ส. กรณิการ์    ฟักแก๎ว  เจ๎าหน๎าท่ีพัสดุกลํุมบริหารงานวิชาการ 

๑7.2.2 น.ส. อัญษมา  มูลศรี เจ๎าหน๎าท่ีพัสดุกลํุมบริหารงานอ านวยการ
และบุคคล 

   ๑7.2.3 น.ส. ปานไพลิน กันทะเนตร เจ๎าหน๎าท่ีพัสดุกลํุมบริหารงานงบประมาณ 
   ๑7.2.4 นางลีลาวดี  จันทร์ประเสริฐ เจ๎าหน๎าท่ีพัสดุกลํุมพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

   ๑7.2.5 น.ส. จรรยา  ทามัน  เจ๎าหน๎าท่ีพัสดุห๎องสมุดและกลํุมสาระการ 
                                                               เรียนรู๎ภาษาไทย  

   ๑7.2.6 นางเพ็ญนีย์  ศรีค า  เจ๎าหน๎าท่ีพัสดุกลํุมสาระฯสังคมศึกษาฯ 
   ๑7.2.7 น.ส. ศานิตา  เพ็ญกาสิทธิ์  เจ๎าหน๎าท่ีพัสดุกลํุมสาระฯวิทยาศาสตร์ 
  ๑7.2.8 น.ส. อรพิมพ์  บัวเย็น  เจ๎าหน๎าพัสดุท่ีกลํุมสาระฯ 

                                                              ภาษาตํางประเทศ                                                         
   ๑7.2.9 นางกรรณิการ์  ปัฐวี  เจ๎าหน๎าท่ีพัสดุกลํุมสาระฯการงานอาชีพฯ 
   ๑7.2.10 น.ส. เฉลิมขวัญ  รวมสุข  เจ๎าหน๎าท่ีพัสดุกลํุมสาระฯคณิตศาสตร์ 

๑7.2.11 นายสุชาติ  ยอดมงคล  เจ๎าหน๎าท่ีพัสดุกลํุมสาระฯศิลปะ 
   ๑7.2.12 นายวีระยุทธ  ชุมภูเทพ  เจ๎าหน๎าท่ีพัสดุกลํุมบริหารงานท่ัวไปและ 
                                                                                   เจ๎าหน๎าท่ีพัสดุกลํุมสาระฯสุขศึกษาฯ 
  
 
    



๓๒ 
 

หน้าที่  
๑. ประสานงานพัสดุกลางเพื่อเบิกจําย ตามโครงการงบประมาณของกลํุมงานหรือกลํุมสาระ 

การเรียนรู๎ 
๒. จัดท าทะเบียนพัสดุของกลํุมงานหรือกลํุมสาระให๎เป็นปัจจุบัน ควบคุมการใช๎อยํางเป็น

ระบบและรายงานผลการตรวจสอบทุกส้ินปีงบประมาณ 
 
18. คณะกรรมการการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 18.1 น.ส.ปานไพลิน  กันทะเนตร   ประธานกรรมการ 
 18.2 นางอนุพฒัชลี  กุบสะโมรินทร์  รองประธานกรรมการ 
 18.3 นายสมพิศ  ค าบุญเรือง   กรรมการ 
 18.4 นางณัฐกฤตา  อ๎อปิมปา   กรรมการ 
 18.5 นายธวัชชัย  วงศ์ใหญํ   กรรมการ 
 18.6 น.ส. จุรีย์พร  ชํุมวงศ์   กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าที่  

1. ก าหนดผ๎ูรับผิดชอบ ขอบเขต วัตถุประสงค์ด๎านทรัพยากร เทคนิคและระยะเวลา พร๎อมท้ัง
จัดท าแผนการประเมินผล 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการของผ๎ูรับผิดชอบ และมอบหมายงานในเรื่องท่ีประประเมนิผลให๎กับ
ผ๎ูรับผิดชอบ 

3. สรุปผลการวิเคราะห์และจัดท ารายงานระหวํางปี และรายงานส้ินปี 
 



1 
 

โครงสร้างการบริหารกลุม่บรหิารงานอ านวยการและบคุคล 
 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
     

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

นายคมน์สิทธิ์  กันทาสุวรรณ์ 

คณะกรรมการกลุ่มบริหารกลุ่มอ านวยการ
และบุคคล 

หัวหน้ากลุ่มบริหารกลุ่มอ านวยการและ
บุคคล 

นายสมพิศ  ค าบุญเรือง 

งานบริการงานบุคคล งานแผนงานและ
สารสนเทศกลุ่มงาน 

งานอ านวยการและ
สารบรรณ 

งานเวรยาม
รักษาการณ์ งานปฏิคม งานประชาสัมพนัธ ์

งานภาคคีเครือข่าย
การจัดการศึกษา 

งานพัฒนาครแูละ
บคุลากร 

งานศึกษาดูงานและ
พัฒนาองค์กร 

งานยานพาหนะ 
งานสวัสดิการออมทรัพย์คร-ู

บุคลากร 
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กลุ่มบริหารงานอ านวยการและบคุคล 
 

๑8.  คณะกรรมการด าเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๑8.๑ งานอัตราก าลังบุคลากร  

๑8.๑.๑ นายสมพิศ  ค าบุญเรือง  ประธานกรรมการ 
๑8.๑.2 น.ส. มนต์นภา  วังศรี  กรรมการ 
18.1.3 น.ส. อัญษมา  มูลศรี  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่   
๑. สรรหาบรรจุแตํงต้ังข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ๎างประจ าและ

ลูกจ๎างช่ัวคราว 
๒. ด าเนินการเกี่ยวกับการเปล่ียนต าแหนํง การย๎าย การลาออกของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
๓. ด าเนินงานด๎านอัตราก าลังของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ 

ลูกจ๎างประจ าและลูกจ๎างช่ัวคราว 
๔. ด าเนินการเกี่ยวกับการเล่ือนขั้นเงินเดือนข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ 

ลูกจ๎างประจ าและลูกจ๎างช่ัวคราว 
๕. สํงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๖. สํงเสริมและด าเนินการทางวินัยและจริยธรรมของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๗. จัดบุคลากรและท าทะเบียนรายช่ือผ๎ูท่ีเข๎าอยูํอาศัยบ๎านพักครูในโรงเรียน 
๘. ให๎ค าปรึกษา แนะน า ก ากับติดตาม การบริหารในกลํุมบริหารงานบุคคลให๎เป็นไปด๎วยความ

เรียบร๎อย 
๙. ประเมินผลการปฏิบัติงานข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑๐.  กิจกรรมสํงเสริมด๎านขวัญและก าลังใจแกํข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑๑.  ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการเล้ียงรับ-สํงของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑๒.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

 

  ๑8.2  งานทะเบียนประวัติบุคลากร   
๑8.๒.๑ นายสมพิศ  ค าบุญเรือง  ประธานกรรมการ 
๑8.๒.2 น.ส. มนต์นภา  วังศรี  กรรมการ 
18.2.3 น.ส. อัญษมา  มูลศรี  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  
๑. จัดท าระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๒. เสนอขอมีบัตรประจ าตัวเจ๎าหน๎าท่ีของรัฐของข๎าราชการครู 
๓. เสนอขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๔. ด าเนินงานเกี่ยวกับการลาทุกประเภทของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
๕. เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๖. สํงเสริมยกยํองเชิดชูเกียรติ สร๎างขวัญและก าลังใจแกํข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษา 
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
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 ๑9. คณะกรรมการงานส านักงานกลุ่มงานอ านวยการและสารบรรณ 
  ๑9.๑ นายสมพิศ   ค าบุญเรือง   ประธานกรรมการ 
  ๑9.๒ น.ส. วิภาวรรณ  กิจโกศล   กรรมการ 
  19.3 น.ส. มนต์นภา  วังศรี   กรรมการ 
  ๑9.4 น.ส. อัญษมา  มูลศรี   กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าที่  

๑. ปฏิบัติหน๎าท่ีงานเลขานุการ งานแผนงาน งานพัสดุ งานพัฒนาข๎อมูลด๎าน ICT ของกลํุมงาน
อ านวยการ 

๒. เสนอ เวียน สํง หนังสือราชการ และองค์กรท่ีเกี่ยวข๎องโดยลงทะเบียนท าบัญชีรับ-สํง ควบคุมให๎
เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณและจัดเตรียมการประชุมกลํุมงานอ านวยการ 

๓. จัดท าวาระการประชุม จดบันทึก และรายงานการประชุม 
๔. ประสานงานกับกลํุมตํางๆ ในโรงเรียนและหนํวยงานอื่น 
๕. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน 
๖. ติดตามประสานงานกับกลํุมงานตํางๆ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการแตํละกลํุมงาน 
๗. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานกลํุมอ านวยการ 
๘. จดบันทึก รวบรวม จัดเก็บ รายงานข๎อมูลงานกลํุมอ านวยการและน าเสนอข๎อมูลเพื่อประโยชน์ของ

การบริหารงานกลํุมงานอ านวยการ 
๙. จัดท าสมุดค าส่ังของโรงเรียนให๎เป็นปัจจุบัน 
๑๐. จัดเก็บหนังสือราชการท้ังเก็บระหวํางปี และส้ินปีให๎เป็นระบบท่ีดี 
๑๑. จัดท าระบบท าลายหนังสือราชการให๎เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ 
๑๒. จัดเตรียมเอกสารประชุมประจ าเดือน และบันทึกการประชุม 
๑๓. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานสารบรรณอยํางสม่ าเสมอ เพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 
๑๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

 
20.  คณะกรรมการงานประชาสัมพันธ ์

  20.1 นางกรรณิการ์  ปัฐวี   ประธานกรรมการ 
  20.2 น.ส. จรรยา  ทามัน   รองประธานกรรมการ 
  20.3 น.ส. อัญษมา   มูลศรี   กรรมการ 

20.4 น.ส. วิภาวรรณ  กิจโกศล   กรรมการ 
20.5 นางลีลาวดี  จันทร์ประเสริฐ   กรรมการ 
20.6 นายวีระยุทธ  ชุมภูเทพ   กรรมการ  
20.7 น.ส. กอปร์พลอย  บุตรดี   กรรมการ 
20.8 น.ส. อรพิมพ์  บัวเยน็                      กรรมการ 

  20.9 นายทรงวุฒิ  ลับแล  กรรมการและเลขานุการ 
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     หน้าที่  
๑. ส ารวจและศึกษาความต๎องการในการเผยแพรํขําวสารข๎อมูลประชาสัมพันธ์การศึกษา  
๒. วางแผนประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาโดยเน๎นการมีสํวนรํวม 
๓. ปฏิบัติหน๎าท่ีพิธีกรในกิจกรรมตํางๆของโรงเรียน กรณีมีผ๎ูมาเยี่ยมโรงเรียน รวมถึงศึกษาดูงาน    

หรือรํวมกิจกรรมตํางๆ 
๔. ฝึกซ๎อมนักเรียนในการท าหน๎าท่ีพิธีกร มัคคุเทศก์น๎อย ดูแลการแจ๎งขําวสารประชาสัมพันธ์ในชํวง

ภาคเช๎ากํอนท ากิจกรรมหน๎าเสาธง และชํวงพักกลางวัน 
๕. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานอยํางตํอเนื่อง 
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

 
 ๒1.  คณะกรรมการงานปฏิคม 
  ๒1.1  น.ส. อัญษมา   มูลศรี   ประธานกรรมการ 
  ๒1.๒  น.ส. วิภาวรรณ  กิจโกศล   รองประธานกรรมการ 
  ๒1.๓  น.ส. ภิญญดาพัชญ์  โยธา   กรรมการ 
  ๒1.๔  น.ส. ณัฐท์ลิดา  ลาบุตรดี   กรรมการ 
  21.5  น.ส. กอปร์พลอย  บุตรดี   กรรมการ 
  21.6  น.ส. มนต์นภา  วังศรี   กรรมการ 
  ๒1.7  นางพิกุณ  เรืองฤทธิ์   กรรมการและเลขานุการ 
  ๒1.8  น.ส. จันทร์หอม  เขียวอาสะวะ  กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
 
         หน้าที่     

๑. ท าหน๎าท่ีบริการสาธารณะ (ปฏิคม) ของโรงเรียนโดยให๎การบริการ และต๎อนรับคณะและผ๎ูมา
ติดตํอประชุม อบรม สัมมนา ณ โรงเรียนขุนควรวทิยาคม 

๒. พัฒนาระบบประเมนิความพึงพอใจงานบริการสาธารณะจากผ๎ูมาขอรับบริการ 
๓. ติดตามและประเมินผล เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานอยํางตํอเนื่อง 
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

 
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. จัดท าบัญชีออมทรัพย์ครูและบุคลากร โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 
๒. จัดล าดับให๎สมาชิกกู๎ยืมเงินออมทรัพย์ตามระเบียบ เงินออมทรัพย์ครูและบุคลากรโรงเรียน

ขุนควรวิทยาคม 
  3.  สรุปการด าเนินงานประจ าปี และรายงานผลตํอท่ีประชุมสมาชิก 
  4.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 



37 
 

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.  ปฏิบติังานอื่น ๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
 

๒4. คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการเพื่อศึกษาดูงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๒4.๑ นายสมพิศ  ค าบุญเรือง   ประธานกรรมการ 
  ๒4.๒ น.ส. จุรีย์พร  ชํุมวงศ์   รองประธานกรรมการ 
  ๒4.๓ น.ส. วิภาวรรณ  กิจโกศล   กรรมการ 
  ๒4.๔ น.ส. ภิญญดาพัชญ์  โยธา   กรรมการ 
  ๒4.๕ นางอนุพฒัชลี  กุสะโมรินทร์   กรรมการ 
  ๒4.๖ น.ส. อัญษมา  มูลศรี   กรรมการและเลขานุการ 

 
หน้าที่  

๑. จัดท าบัญชีออมทรัพย์กองทุนสวัสดิการเพื่อศึกษาดูงานของข๎าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

๒. ตรวจสอบบัญชีออมทรัพย์กองทุนสวัสดิการเพื่อศึกษาดูงานของข๎าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

๓. สรุปการด าเนินงานประจ าปี และรายงานผลตํอท่ีประชุมสมาชิก 
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

 
25. คณะกรรมการงานแผนงานและสารสนเทศกลุ่มงาน 
 25.1 นายสมพิศ  ค าบัญเรือง   ประธานกรรมการ 
 25.2 น.ส. ปานไพลิน  กันทะเนตร  รองประธานกรรมการ 

25.3 นางกรรณิกา  ปัฐวี    กรรมการ 
 25.4 นางณัฐกฤตา  อ๎อปิมปา   กรรมการ 
 25.5 น.ส. กรณิการ์  ปัฐวี   กรรมการ 
 25.6 นายธวัชชัย  วงศ์ใหญํ   กรรมการ 
 25.7 นายวีระยุทธ  ชุมภูเทพ   กรรมการ 
 25.8 น.ส. กรณิการ์  ฟักแก๎ว   กรรมการ 
 25.9 นางอนุพฒัชลี  กุลสะโมรินทร์  กรรมการ 
 25.10 นางลีลาวดี  จันทร์ประเสริฐ  กรรมการ 
 25.11 น.ส. วิภาวรรณ  กิจโกศล   กรรมการ 

25.12 น.ส. อัญษมา  มูลศรี   กรรมการและเลขานุการ 
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 หน้าที่ 
  1. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปีของโรงเรียน 

2. ติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

 
 26. คณะกรรมการงานเวรยามรักษาการณ์ 

26.๑ นายสมพิศ  ค าบุญเรือง   ประธานกรรมการ 
26.๒ น.ส. ปานไพลิน  กันทะเนตร  กรรมการ 
26.3 นายแก๎ว  เทพทอง    กรรมการ 
26.4 นายสมจิต  สุขประเสริฐ   กรรมการ 
26.5 นายเดือน  บุญเทพ    กรรมการ 
26.6 นายชล  บุญเติม    กรรมการ 
26.7 นายศักดา  ค าหล๎า    กรรมการ 

 26.8 นางณัฐกฤตา  อ๎อปิมปา   กรรมการ 
 26.9 น.ส. อัญษมา  มูลศรี   กรรมการ 

26.10 นายธวัชชัย  วงศ์ใหญํ   กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่  
1. ดูแล สอดสํอง และตรวจตราความปลอดภัย ภายในพื้นท่ีของโรงเรียน เพื่อให๎พ๎นจากการโจรกรรม 

การกํอวินาศกรรม การจารกรรม และอุบัติภัย ฯลฯ ท่ีอาจเกิดขึ้น และสร๎างความเสียหายแกํอาคาร
สถานท่ี ทรัพย์สินตําง ๆ ภายในโรงเรียน 

2. ประจ าการอยูํท่ีทางเข๎า-ออกหลัก เพื่อตรวจสอบและอ านวยความสะดวกแกํบุคคล ยานพาหนะ  
และการน าส่ิงของตํางๆ เข๎า-ออกในพื้นท่ีควบคุมของโรงเรียน 

3. ในระหวํางปฏิบัติงานตามหน๎าท่ี ถ๎ามีเหตุเป็นท่ีนําสงสัยให๎แจ๎งเจ๎าหน๎าท่ีรักษาความปลอดภัย
ประจ าวันของโรงเรียนทราบ 

4. หากยามรักษาการณ์ไมํสามารถปฏิบัติหน๎าท่ีตามวันเวลาท่ีก าหนดไว๎ในค าส่ังได๎ ต๎องรายงานแจ๎ง
เหตุขัดข๎องให๎และหัวหน๎างานทราบลํวงหน๎ากํอน 

5. ยามรักษาการณ์ต๎องปฏิบัติงานรํวมกับเวรรักษาความปลอดภัยประจ าวัน โดยปฏิบัติงานตลอดเวลา 
24 ช่ัวโมง โดยแบํงการเข๎าเวรออกเป็น 2 ผลัดๆ ละ 12 ช่ัวโมง และมียามรักษาการณ์เข๎าเวร
ประจ าวันผลัดละ 1 คน 

6. บริเวณท่ีเกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติหน๎าท่ี 
6.1 อาคารสถานท่ี ส่ิงกํอสร๎าง และทรัพย์สินของโรงเรียน 
6.2 จ านวนเส๎นทางเข๎า-ออกพื้นท่ี 
6.3 จ านวนยานพาหนะท่ีเข๎า-ออกในพื้นท่ี และจ านวนผ๎ูติดตํอกับโรงเรียน 
6.4 จ านวนเจ๎าหน๎าท่ีและผ๎ูเข๎ามาปฏิบัติงานในพื้นท่ีของโรงเรียน 

7.   ท าหน๎าท่ีควบคุม ดูแลการรักษาความปลอดภัยและผ๎ูท่ีเข๎ามาปฏิบัติงานในบริเวณพื้นท่ีต้ังของ
โรงเรียน ให๎ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยท่ีได๎ก าหนดไว๎ 

8.   ควบคุม ดูแลการปฏิบัติตํอผ๎ูมาติดตํอท่ีเข๎ามาในพื้นท่ีหรือปฏิบัติงานช่ัวคราวในพื้นท่ีของโรงเรียน 
หลังจากยามรักษาการณ์ได๎สํงมอบบุคคลนั้นเข๎ามาในพื้นท่ีควบคุมแล๎ว 



39 
 

9.   ป้องกันปัญหาในกรณีได๎รับแจ๎งถึงเหตุนําสงสัยหรือผิดสังเกตภายในพื้นท่ีหรือบริเวณใกล๎เคียงจาก
ยามรักษาการณ์  

๑๐. วางมาตรการการรักษาความปลอดภัยและก าหนดระเบียบปฏิบัติส าหรับให๎ผ๎ูท่ีเข๎ามาในพื้นท่ีของ     
      โรงเรียน รวมท้ังจัดท าแผนฉุกเฉินป้องกันและบรรเทาเหตุร๎ายหรืออุบัติภัยท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

          ๑๑. อ านวยความสะดวกแกํผ๎ูมาติดตํอราชการและปฏิบัติหน๎าท่ีอื่นตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
 
 27. คณะกรรมการงานภาคีเครือข่ายการจัดการศึกษา  

 27.1 นายสมพิศ  ค าบัญเรือง   ประธานกรรมการ 
 27.2 น.ส. ปานไพลิน  กันทะเนตร  รองประธานกรรมการ 

27.3 นางณัฐกฤตา  อ๎อปิมปา   กรรมการ 
 27.4 นายธวัชชัย  วงศ์ใหญํ   กรรมการ 
 27.5 นางอนุพฒัชลี  กุลสะโมรินทร์  กรรมการ 
 27.6 น.ส. วิภาวรรณ  กิจโกศล   กรรมการ 
 27.7 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน กรรมการ 

27.8 น.ส. อัญษมา  มูลศรี   กรรมการและเลขานุการ 
  

หน้าที่ 
1. สํงเสริมสนับสนุนการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา นโยบาย เป้าหมาย และ

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จุดเน๎นของนักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
2. สํงเสริมและสนับสนุนให๎สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียน

มัธยมศึกษาและมีคุณภาพการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแหํงส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานตามศักยภาพและความเหมาะสมของโรงเรียน 

3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
 

28. คณะกรรมการพัฒนาครูและบุคลากร งานศึกษาดูงานและพัฒนาองค์กร 
 28.1 นายสมพิศ  ค าบัญเรือง   ประธานกรรมการ 
 28.2 น.ส. ปานไพลิน  กันทะเนตร  รองประธานกรรมการ 

28.3 นางณัฐกฤตา  อ๎อปิมปา   กรรมการ 
 28.4 นายธวัชชัย  วงศ์ใหญํ   กรรมการ 
 28.5 นางอนุพฒัชลี  กุลสะโมรินทร์  กรรมการ 

28.6 น.ส. จรรยา  ทามัน     กรรมการ 
 28.7 น.ส. กรณิการ์  ฟักแก๎ว   กรรมการ 
 28.8 นางเพ็ญนีย์  ศรีค า    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. วางแผนและจัดท าโครงการพัฒนาครูและการศึกษาดูงาน เข๎ารํวมกิจกรรมศึกษาดูงาน

ตลอดจนสรุปผลการด าเนินงานเพื่อเป็นแนวทางด าเนินกิจกรรมตํอไป 
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

  
29. คณะกรรมการงานยานพาหนะ 

  29.1 นายสมพิศ  ค าบุญเรือง   ประธานกรรมการ 
  29.2 นายธวัชชัย  วงศ์ใหญํ   กรรมการ 
  29.3 นายช่ืน  ค ามามูล    กรรมการ 
  29.4 น.ส. ปานไพลิน  กันทะเนตร  กรรมการ 
  29.5 น.ส. เฉลิมขวัญ  รวมสุข   กรรมการ 
  29.6 น.ส. วิภาวรรณ  กิจโกศล   กรรมการ 
  29.7 นายทรงวุฒิ  ลับแล   กรรมการ 
  29.8 นายศักดา  ค าหล๎า    กรรมการ 
  29.9 นายชล บุญเติม    กรรมการ 
  29.10 นายเดือน  บุญเทพ   กรรมการและเลขานุการ 
 
 หน้าที่ 

1. ควบคุม ดูแล และก ากับการปฏิบัติงานของพนกังานขับรถยนต์ให๎ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
งานยานพาหนะ 

2. จัดรถยนต์ราชการตามใบค าขอใช๎รถ และจัดคิวการออกให๎บริการของพนักงานขับรถยนต์ใน
วันท าการและนอกวันท าการ 

3. ควบคุม ดูแล ให๎พนักงานขับรถยนต์ตรวจเช็คสภาพความพร๎อมใช๎ของรถยนต์และ
บ ารุงรักษาสภาพรถตามระยะเวลา 

4. ให๎บริการการรับ-สํงบุคลากร และผ๎ูป่วยให๎ถึงท่ีหมายอยํางปลอดภัยและทันก าหนดเวลา 
5. ควบคุม ดูแล และก ากับการปฏิบัติหน๎าท่ีของพนักงานขับรถยนต์ให๎มีประสิทธิภาพ 
6. บันทึกการใช๎รถยนต์ประจ าวัน/ประจ าเดือน 
7. บันทึกการใช๎น้ ามันเช้ือเพลิงประจ าวัน/ประจ าเดือน 
8. ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ให๎พร๎อมใช๎งาน 
9. ล๎างท าความสะอาดรถยนต์ 
10. น ารถยนต์ไปเติมน้ ามันเช้ือเพลิงท่ีสถานีบริการน้ ามัน 
11. ขึ้นเวรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
12. จัดท าบันทึกขออนุมัติและรายงานการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
13. จัดท ารายงานบันทึกการใช๎รถยนต์และน้ ามันเช้ือเพลิงของรถยนต์ราชการทุกคัน

ประจ าเดือน 
14. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนเสนอผ๎ูบังคับบัญชา 
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15. ตรวจสอบระบบการท างานของกล๎องวงจรปิดของโรงพยาบาลให๎พร๎อมใช๎งาน 
16. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได๎รับมอบหมาย   
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โครงสร้างการบริหารกลุม่บรหิารงานทั่วไป 
 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
  

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

นายคมน์สิทธิ์  กันทาสุวรรณ์ 

คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

หัวหน้ากลุ่มบริหารกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
นายธวัชชัย  วงศ์ใหญ่ 

งานอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม งานโสตทัศนศึกษา 

งานส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและโภชนาการ งานสัมพันธ์ชุมชน งานลูกจ้างประจ า

และลูกจ้างชั่วคราว 
งานรักษาความ

ปลอดภัย 

งานแผนงานและสารสนเทศกลุ่ม
บริการทั่วไป 

งานประกนั
อุบัติเหต ุ

งานดนตรีและดุริยางค์-
นาฏศิลป-์กลองสะบัดชัย 

งานโครงการโรงเรียน
ปลอดขยะ 

งานโครงการโรงเรียนสวย    
ภูมิทัศน์ใส ปลอดภัย ไร้มลพิษ 
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กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

30.  คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
  30.1 นายธวัชชัย  วงศ์ใหญํ   ประธานกรรมการ 
  30.2 นางอนุพฒัชลี  กุลสะโมรินทร์  รองประธานกรรมการ   
  30.3 น.ส.กอปร์พลอย  บุตรดี   กรรมการ 
  30.4 นายสุชาติ  ยอดมงคล   กรรมการ 
  30.5 นายวายุ  สมบูรณ์    กรรมการ 
  30.6 นายมณฑล  ค าวังจันทร์   กรรมการ 
  30.7 น.ส. ณัฐท์ลิดา  ลาบุตรดี   กรรมการ 
  30.8 นายชนกนันท์  บุญเทพ   กรรมการ 
  30.9 นายวีระยุทธ  ชุมภูเทพ   กรรมการและเลขานุการ 
    

หน้าที่   
๑. วิเคราะห์ วางแผน จัดท าแผนงาน โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานในกลํุมบริหารทั่วไป 
๒. รํวมกันพิจารณาและด าเนินการปรับปรุง พัฒนาในกลํุมบริหารงานท่ัวไป 
๓. ประสานงานและด าเนินงานเกี่ยวกับงานในโครงสร๎างการบริหารกลํุมบริหารงานท่ัวไป 
๔. บริหารและด าเนินการตามระบบบริหารจัดการ และระบบสัมพันธ์ชุมชน 
๕. บ ารุง ดูแล และพัฒนาอาคารสถานท่ี อาคารเรียน อาคารประกอบ บ๎านพักครู บ๎านพัก  

นักเรียน บ๎านพักนักการ 
๖. นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลงานกลํุมบริหารงานท่ัวไป 
๗. จัดท าสารสนเทศและรายงานผลการด าเนินงานในกลํุมบริหารงานท่ัวไป 
๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมายใช๎อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล๎อมของโรงเรียน 

 
31.  คณะกรรมการงานอาคารสถานที่ 

  31.1 นายธวัชชัย  วงศ์ใหญํ   ประธานกรรมการ 
  31.2 นายมณฑล  ค าวังจันทร์   กรรมการ 
  31.3 นายชล  บุญเติม    กรรมการ 
  31.๔ นายศักดา  ค าหล๎า    กรรมการ 

31.5 นายเดือน  บุญเทพ    กรรมการ 
31.๖ น.ส. ณัฐท์ลิดา  ลาบุตรดี   กรรมการ 
31.7 น.ส. กอปร์พลอย  บุตรดี   กรรมการ    
31.8 นางพิกุณ เรืองฤทธิ์    กรรมการ 
31.9 น.ส. จันทร์หอม  เขียวอาสะวะ  กรรมการ  
31.๑๐ นายชนกนันท์  บุญเทพ   กรรมการ 
31.๑๑ นายวีระยุทธ  ชุมภูเทพ   กรรมการและเลขานุการ 
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หน้าที่  
๑. วางแผนงานภารโรง ส่ิงปลูกสร๎าง และสภาพแวดล๎อมของสถานศึกษาให๎มั่นคงปลอดภัย 

เหมาะสม พร๎อมท่ีจะใช๎ประโยชน์ 
๒. จัดสถานท่ีในการท ากิจกรรมตํางๆ ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
๓. จัด ตกแตํงอาคารสถานท่ีให๎มีความเป็นระเบียบ สะอาด พร๎อมใช๎งาน 
๔. จัดตกแตํงไม๎ดอกไม๎ประดับ ตัดหญ๎าบริเวณสนามตํางๆ ให๎มีระเบียบ สวยงาม 
๕. ตรวจสอบ การปิด-เปิดไฟฟ้า ระบบน้ าอุปโภคบริโภคให๎เกิดความปลอดภัย 
๖. บ ารุงดูแลรักษา บริเวณสนามหญ๎า สวนไม๎ดอกไม๎ประดับ และสวนหยํอมตํางๆ ในบริเวณ

โรงเรียน 
๗. ติดตาม ตรวจสอบการใช๎อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล๎อมของสถานศึกษาเพื่อให๎เกิดความ

ค๎ุมคําและะเป็นประโยชน์ตํอการเรียนรู๎ 
๘. ติดตาม ประเมินผล และรายงานการใช๎อาคารสถานท่ี และสภาพแวดล๎อมของสถานศึกษา

อยํางตํอเนื่อง เพื่อแก๎ไขพัฒนาให๎ยั่งยืน 
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

 
32. คณะกรรมการด าเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 

  32.1 นายธวัชชัย  วงศ์ใหญํ   ประธานกรรมการ 
  32.2 นางอนุพฒัชลี  กุลสะโมรินทร์  รองประธานกรรมการ 

32.3 นายมณฑล  ค าวังจันทร์   กรรมการ 
32.4 น.ส. กอปร์พลอย  บุตรดี   กรรมการ 
32.5 น.ส. เฉลิมขวัญ  รวมสุข   กรรมการ  
32.๕ นายวีระยุทธ  ชุมภูเทพ   กรรมการและเลขานุการ 

 
หน้าที่ 

1. วางแผนงานหรือโครงการโรงเรียนปลอดขยะให๎ครอบคลุมตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของ
โครงการ 

2. ประสานหรือด าเนินการตามแผนงานการพัฒนาโรงเรียนปลอดขยะเพื่อรองรับการประเมิน
โครงการ 

3. ประสานงานกับเครือขํายทุกหนํวยงานหรือองค์กรในการด าเนินงานโครงการโรงเรียน
ปลอดขยะ 

4. ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะเพื่อแก๎ไขและ
พัฒนาให๎ยั่งยืนตํอไป 

5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
 

33. คณะกรรมการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัย ไร้มลพิษ 
  33.1 นายธวัชชัย  วงศ์ใหญํ   ประธานกรรมการ 
  33.2 นางอนุพฒัชลี  กุลสะโมรินทร์  รองประธานกรรมการ 

33.3 นายสมพิศ  ค าบุญเรือง   กรรมการ 
33.4 นางณัฐกฤตา  อ๎อปิมปา   กรรมการ 
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33.5 น.ส. ปานไพลิน  กันทะนตร   กรรมการ  
33.6 นายมณฑล  ค าวังจันทร์   กรรมการ 
33.7 น.ส. กอปร์พลอย  บุตรดี   กรรมการ 
33.8 นายวีระยุทธ  ชุมภูเทพ   กรรมการและเลขานุการ 

 
หน้าที่ 

1. วางแผนงานหรือโครงการโรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัยไร๎มลพิษ ตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดของโครงการ 

2. ประสานหรือด าเนินการตามแผนงานการพัฒนาโครงการโรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส 
ปลอดภัยไร๎มลพิษเพื่อรองรับการประเมินโครงการ 

3. ประสานกับเครือขํายทุกหนํวยงานหรือองค์กรในการมีสํวนรํวมในการด าเนินการโครงการ
โรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัยไร๎มลพิษ 

4. ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการโดยให๎ครู-บุคลากร และนักเรียน
มีสํวนรํวมเพื่อแก๎ไขและพัฒนาให๎ยั่งยืนตํอไป 

5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
 
 34.  คณะกรรมการงานโสตทัศนศึกษา สารสนเทศ และโสตทัศนศึกษา 
  34.1  นางกรรณิการ์  ปัฐวี   ประธานกรรมการ 
  34.2  นางลีลาวดี  จันทร์ประเสริฐ  รองประธานกรรมการ 
  34.๓  นายวิทวัส  บุญเทพ   กรรมการ 
  34.4  นายมณฑล  ค าวังจันทร์   กรรมการ 
  34.5  นายวีระยุทธ  ชุมภูเทพ   กรรมการ 
  34.6  นายทรงวุฒิ  ลับแล   กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่  
1. จัดท าระบบการให๎บริการ และการใช๎ห๎องโสตทัศนศึกษา 
2. จัดหาโสตทัศนูปกรณ์ให๎เพียงพอและมีความพร๎อมในการให๎บริการ 
3. วางแผน โครงการ และงบประมาณงานโสตทัศนศึกษา 
4. ติดตามประเมินผลงานโสตทัศนศึกษา 
5. จัดท าสารสนเทศ แผํนพับ วีดิทัศน์ จัดป้ายนิเทศแนะน าโรงเรียน แจ๎งขําวสาร คัทเอาท์หน๎า

โรงเรียน และประชาสัมพันธ์ขํางสารหน๎าเว็บไซต์ของโรงเรียน 
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

 
35. งานส่งเสริมสุขภาพ (งานอนามัย,งานโภชนาการ)   

35.๑ นางอนุพฒัชลี  กุลสะโมรินทร์  ประธานกรรมการ 
35.๒ นายธวัชชัย  วงศ์ใหญํ   รองประธานกรรมการ 
35.๓ น.ส. จุรีย์พร  ชํุมวงศ์   กรรมการ 
35.๔ นายวีระยุทธ  ชุมภูเทพ   กรรมการ 
35.๕ น.ส. กอปร์พลอย  บุตรดี   กรรมการและเลขานุการ 
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หน้าที่  
๑. จัดท าแผนงาน โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานอนามัย งานโภชนาการ สํงเสริมสุขภาพ  

ประกอบด๎วยกิจกรรมด๎านอนามัยโรงเรียน โรงเรียนสํงเสริมสุขภาพระดับเพชร ฯลฯ        
มีส่ิงแวดล๎อมท่ีเอื้อตํอสุขภาพ โดยอาศัยความสัมพันธ์อยํางสร๎างสรรค์ระหวํางนักเรียนกับ
ครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา โรงเรียนและหนํวยงานตํางๆ ในเขตพื้นท่ีบริการ 

๒. จัดบริการงานอนามัยโรงเรียน โดยเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ ตรวจสุขภาพ และรักษาพยาบาล
เบื้องต๎นให๎นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน และน าสํงโรงพยาบาลกรณีท่ีไมํสามารถ
รักษาพยาบาลเบ้ืองต๎นได๎และควบคุม ดูแล งานโภชนาการ การจ าหนํายอาหารฯ 

๓. จัดเวชภัณฑ์ เพื่อป้องกันรักษา บรรเทาความเจ็บป่วยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
๔. จัดท าบัตรสุขภาพ ท าสถิติ บันทึกสุขภาพ น้ าหนัก สํวนสูงของนักเรียน 
๕. จัดและประสานงานกับแพทย์และเจ๎าหน๎าท่ีสาธารณสุขเพื่อตรวจสุขภาพ และให๎ความรู๎

ด๎านสุขภาพอนามัยโรงเรียน การป้องกันโรคตํางๆ 
๖. ติดตามและประเมินผลงานด๎านการสํงเสริมสุขภาพ โภชนาการ และการค๎ุมครองผ๎ูบริโภค 

โรงเรียนสํงเสริมสุขภาพระดับเพชร เพื่อปรับปรุง และพัฒนาอยํางตํอเนื่อง 
๗. งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข๎องกับสุขภาพอนามัยของโรงเรียน 
๘. จัดให๎มีการให๎ความรู๎แกํนักเรียนและบุคลากรโดยพูดช้ีแจงความรู๎หน๎าเสาธง เสียงตามสาย

ชํวงพักกลางวัน ช่ัวโมงอบรม เชิญวิทยากรมาบรรยายจัดนิทรรศการหรือกิจกรรม ตํางๆ    
ท่ีเกี่ยวข๎องกับอาหารและยา 

๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
 
 36.  งานประกันอุบัติเหตุ     
  36.๑ นายสมพิศ  ค าบุญเรือง   ประธานกรรมการ 
  36.๒ น.ส. เฉลิมขวัญ  รวมสุข   กรรมการและเลขานุการ 
 
 หน้าที่  
  1. ประสานและด าเนินการประกันอุบัติเหตุของนักเรียน 
  2. เสนอบริษัทประกันอุบัติเหตุให๎นักเรียนในแตํละปีการศึกษาเพื่อพิจารณา 
  ๓. จัดระบบข๎อมูลสารสนเทศของนักเรียนท่ีท าประกันอุบัติเหตุ 
  4. อ านวยความสะดวกให๎ผ๎ูปกครองนักเรียน และนักเรียนท่ีท าประกันอุบัติเหตุ 
  ๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
 

๓7. คณะกรรมการด าเนินกิจกรรมงาน 3 ประสาน 
 ๓7.๑ คณะกรรมการด าเนินงานสัมพันธ์ชุมชน 

 37.๑.1 นายธวัชชัย  วงศ์ใหญํ  ประธานกรรมการ 
37.1.๒ นางณัฐกฤตา  อ๎อปิมปา  รองประธานกรรมการ 
37.1.๓ นางเพ็ญนีย์  ศรีค า  กรรมการ 
37.1.๔ นายช่ืน  ค ามามูล  กรรมการ 
37.1.5 นายวายุ  สมบูรณ์  กรรมการและเลขานุการ 
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หน้าที่  
๑. จัดระบบข๎อมูลสารสนเทศของชุมชนในเขตพื้นท่ีอ าเภอปงให๎เป็นระบบ เพื่อน าข๎อมูลมาใช๎

จัดการศึกษา เชํน จ านวนประชากร แหลํงทํองเท่ียว สถานประกอบการ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
วิถีชีวิต คํานิยม ศิลปะวัฒนธรรม ข๎อจ ากัดของชุมชน เป็นต๎น 

๒. แจ๎งข๎อมูลการจัดงานประเพณี งานกุศล งานศพของชุมชน ให๎สถานศึกษา เพื่อเข๎ารํวมงาน
ตามความเหมาะสม 

๓. เสนอแผนงาน โครงการจัดให๎ชุมชนเข๎ามาใช๎บริการในสถานศึกษา เชํน โครงการออกก าลัง
ของผ๎ูสูงอายุ กลํุมแมํบ๎าน ฯลฯ 

๔. สร๎างความสัมพันธ์ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหวํางโรงเรียน บ๎าน ชุมชน หรือท๎องถิ่นในเขต
พื้นท่ีบริการของโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

๕. ประสานศิษย์เกําเพื่อรวบรวมข๎อมูล จัดท าสารสนเทศของชมรมศิษย์เกํา 
๖. ประสานงานและจัดการประชุม จัดกิจกรรมของชมรมศิษย์เกํา 
๗. ติดตาม ประเมินผล งานสัมพันธ์ชุมชนและงานชมรมศิษย์เกําอยํางตํอเนื่อง เพื่อปรับปรุง

และพัฒนาให๎ยั่งยืน 
๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

 
37.๒ คณะกรรมการด าเนินกิจกรรมวันส าคัญตํางๆ 

   ๓7.๒.๑ นางเพ็ญนีย์  ศรีค า  ประธานกรรมการ 
   ๓7.๒.๒ นายช่ืน  ค ามามูล  รองประธานกรรมการ 
   37.2.3 นายธวัชชัย  วงศ์ใหญํ  กรรมการ 
   37.2.4 นายวีระยุทธ  ชุมภูเทพ  กรรมการ 
   37.2.5 นายนที  แก๎วมา   กรรมการ 
   37.2.6 นายวิทวัส  บุญเทพ  กรรมการ 
   37.2.7 นายวายุ  สมบูรณ์  กรรมการและเลขานุการ 
 
  ๓7.๓ คณะกรรมการชวนน๎องเข๎าวัดชํวงเข๎าพรรษา 
   ๓7.๓.๑ นางเพ็ญนีย์  ศรีค า  ประธานกรรมการ 
   ๓7.๓.๒ นายช่ืน  ค ามามูล  กรรมการ 
   ๓7.๓.๓ นายวายุ  สมบูรณ์  กรรมการและเลขานุการ 

 
หน้าที่   

1. วางแผน และด าเนินการตามโครงการกิจกรรมงาน 3 กิจกรรม  
2. อ านวยความสะดวก และให๎ค าปรึกษาแกํบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนท่ีเข๎ารํวม

กิจกรรม 
3. ด าเนินการจัดกิจกรรมให๎เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
4. ด าเนินการจัดกิจกรรม สํงเสริมและสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผ๎ูปกครอง 

หนํวยงานทางราชการและหนํวยงานองค์กรอื่นมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรม 
5. ด าเนินการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา อยํางหลากหลายตามความ

ถนัดและความสนใจของนักเรียน 
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6. ด าเนินการจัดกิจกรรมให๎บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เรียนรู๎จากประสบการณ์จริง       
สามารถแก๎ปัญหาเป็นเพื่อพัฒนาตนเองและประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริงในสังคม 

7. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินกิจกรรมพิเศษในสถานศึกษา 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

 
๓8.  งานลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว   

๓8.๑ นายสมพิศ  ค าบุญเรือง   ประธานกรรมการ 
๓8.๒ นายธวัชชัย  วงศ์ใหญํ   รองประธานกรรมการ 
38.3 นางอนุพฒัชลี  กุลสะโมรินทร์  กรรมการ 
38.4 นางณัฐกฤตา  อ๎อปิมปา   กรรมการ 
38.5 น.ส. ปานไพลิน  กันทะเนตร  กรรมการ 
๓8.6 น.ส. อัญษมา  มูลศรี   กรรมการและเลขานุการ   

  
 หน้าที่ 

1. วางแผน ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของลูกจ๎างประจ าและลูกจ๎างช่ัวคราว (งานพนักงาน
บริการ คนสวน และงานแมํบ๎าน)  

2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ๎างประจ าและลูกจ๎างช่ัวคราว 
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

 
 ๓9. งานแม่บ้านส านักงาน 

๓9.๑ นางณัฐกฤตา  อ๎อปิมปา   ประธานกรรมการ 
๓9.๒ นายธวัชชัย  วงศ์ใหญํ   รองประธานกรรมการ 
๓9.๓ น.ส. จันทร์หอม  เขียวอาสะวะ  กรรมการ 
๓9.๔ นางพิกุณ  เรืองฤทธิ์   กรรมการ    
๓9.๕ น.ส. วิภาวรรณ  กิจโกศล   กรรมการ 

 39.6 น.ส. ปานไพลิน  กันทะเนตร  กรรมการ 
39.7 น.ส. อัญษมา  มูลศรี   กรรมการ 
๓9.8 นางอนุพฒัชลี  กุลสะโมรินทร์  กรรมการและเลขานุการ 

  
 หน้าที่ 

๑. กวาด เช็ด ถูพื้นด๎วยม๏อบ ขัดพื้นเคลือบเงาในจุดท่ีจ าเป็น 
๒. ปัดฝุ่นละออง เช็ดโต๏ะ เก๎าอี้ เครื่องใช๎ส านักงานในห๎องท างานทุกห๎อง รวมท้ังในห๎องประชุม 

ชุดรับแขก ต๎ูเก็บเอกสาร พัดลม ครุภัณฑ์ เครื่องใช๎ส านักงานทุกชนิด ให๎สะอาด ปราศจาก
ฝุ่น เศษขยะ แล๎วจัดให๎เป็นระเบียบ 

๓. ดูดฝุ่นละออง เศษผง ตามซอก มุม ชํองวํางระหวํางโต๏ะ ต๎ู เครื่องใช๎ส านักงาน และพรมให๎
สะอาด และรวบรวมเก็บเศษขยะไปท้ิง 

๔. เช็ดกระจก  บานเล่ือนหน๎าตําง ประตู กรอบบานหน๎าตํางไม๎  และอลูมิเนียม ท าความสะอาด  
รํองบานเล่ือน  และบริเวณท่ีอยูํใกล๎การสัมผัสทุกแหํงให๎สะอาดปราศจากคราบสกปรก 

๕. ท าความสะอาดทางขึ้นลงและราวบันได 
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๖. ท าความสะอาดห๎องน้ าด๎วยการขัด ถู ล๎างพื้น เครื่องสุขภัณฑ์ เชํน โถส๎วม โถปัสสาวะ อําง
ล๎างมือ  อํางล๎างภาชนะ  ช้ันวางของ และอุปกรณ์ท้ังหมด  ในห๎องน้ าด๎วยน้ ายาฆําเช้ือโรค 
ส าหรับห๎องน้ าต๎องดูแล ท าความสะอาดระหวํางวันอยํางสม่ าเสมอ เพื่อมิให๎มีกล่ินเหม็น 
โดยเฉพาะโถส๎วม โถปัสสาวะ และพื้นห๎องน้ า ต๎องรักษาความสะอาดตลอดวัน 

๗. ท าความสะอาด และแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎า ในระหวํางวัน (เวลาท างาน) 
๘. รายงานส่ิงของช ารุดเสียหายท่ีเกิดขึ้นโดยดํวน 
๙. เปิด-ปิดไฟฟ้า น้ าประปา ปิดพัดลมเครื่องปรับอากาศ ถอดปล๊ัก อุปกรณ์ส านักงานท่ีใช๎

ไฟฟ้าทุกเครื่อง ตรวจตราความเรียบร๎อยกํอนกลับหรือออกจากตัวอาคาร 
๑๐.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
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โครงสร้างการบริหารกลุม่บรหิารงานพัฒนาคณุภาพนกัเรยีน 
 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
           

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

นายคมน์สิทธิ์  กันทาสุวรรณ์ 

คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานพัฒนา
คุณภาพนักเรียน 

หัวหน้ากลุ่มบริหารกลุ่มบริหารงานพัฒนา
คุณภาพนักเรียน 

นางอนุพัฒชลี  กุลสะโมรินทร์ 

งานแผนงานและ
สารสนเทศฝ่าย 

งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

งานรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในสถานศึกษา 

งานระดับช้ันและครู
ที่ปรึกษา 

งานระเบียบวินัย 
คุณธรรมและจริยธรรม งานบ้านพักนักเรียน 

งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด งานเวรประจ าวนั งานสภานักเรียนและ
ประชาธิปไตย 

งานจราจรและ
ควบคุมรับส่งนักเรียน 

งานผู้ปกครองสัมพันธ์ 

งานโครงการพิเศษ 
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กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
  
    40.  คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

40.1  นางอนุพัฒชลี  กุลสะโมรินทร์   ประธานกรรมการ 
40.2  นายธวัชชัย วงศ์ใหญํ    หัวหน๎าระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น 

          40.3  นางณัฐกฤตา  อ๎อปิมปา    หัวหน๎าระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
40.4  นายสมพิศ  ค าบุญเรือง    กรรมการ 

 40.5  นายสุชาติ  ยอดมงคล    กรรมการ 
 40.6  น.ส. ปานไพลิน  กันทะเนตร   กรรมการ 
 40.7  นายวายุ  สมบูรณ์     กรรมการ 
 40.8  น.ส.จุรีย์พร  ชํุมวงศ์    กรรมการ 
 40.9  นายมณฑล ค าวังจันทร์    กรรมการ 
 40.10  นายวีระยุทธ  ชุมภูเทพ    กรรมการ 

40.11  นายทรงวุฒิ  ลับแล    กรรมการและเลขานุการระดับ ม.ต๎น 
40.12  นางลีลาวดี จันทร์ประเสริฐ กรรมการและเลขานุการระดับ ม.ปลาย  

และกรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าที่  

๑. วิเคราะห์ วางแผน จัดท าแผน โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานในกลํุมพัฒนาฯ 
๒. รวบรวมระเบียบและแนวปฏิบัติงานกลํุมพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
๓. รํวมกันพิจารณาและด าเนินการปรับปรุง พัฒนาในกลํุมพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
๔. ประสานงานและด าเนินงานเกี่ยวกับงานในโครงสร๎างการบริหารงานกลํุมพัฒนาฯ 
๕. ก าหนดแนวทางแก๎ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียนและมาตรการลงโทษ 
๖. พิจารณากล่ันกรองในการลงโทษนักเรียนในกรณีโทษสถานหนัก 
๗. ด าเนินงานในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความประพฤติ และคํานิยมท่ีพึง

ประสงค์ของนักเรียน 
๘. จัดท าสารสนเทศและรายงานผลการด าเนินงานในกลํุมพัฒนาฯ 
๙. นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในกลํุมพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
๑๐. รํวมแก๎ไขปัญหานักเรียนกับผ๎ูปกครองนักเรียนและครูที่ปรึกษา 
๑๑. สอดสํอง ดูแลความเรียบร๎อยท่ัวไปในบริเวณโรงเรียนเพื่อป้องกันไมํให๎นักเรียนกํอเหตุท่ีไมํพึง

ประสงค์ 
๑๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

  
 41. งานส านักงานกลุ่มบริหารงานพัฒนาคุณภาพนักเรียน  

   41.1  นางอนุพัฒชลี  กุลสะโมรินทร์   ประธานกรรมการ 
   41.2  นายทรงวุฒิ  ลับแล    กรรมการ 
   41.๓  นายมณฑล  ค าวังจันทร์    กรรมการ 
   41.๔  นางลีลาวดี  จันทร์ประเสริฐ   กรรมการและเลขานุการ   
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หน้าที่ 
1. ปฏิบัติหน๎าท่ีงานเลขานุการ งานแผนงาน งานพัสดุ งานพัฒนาข๎อมูลด๎าน  ICT 
2. ลงทะเบียนรับ-สํงหนังสือราชการและบันทึกเสนอ 
3. ประสานงานและจัดเตรียมการประชุมกลํุมบริหารงานพัฒนาฯ 
4. จัดท าวาระการประชุม จดบันทึก และรายงานการประชุมกลํุมบริหารงานพัฒนาคุณภาพฯ 
5. ประสานงานกับกลํุมงานตํางๆในโรงเรียนและหนํวยงานอื่น 
6. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานกลํุมบริหารงานพัฒนาฯ 
7. ประสานงานการเสนอแตํงต้ังครูที่ปรึกษา ครูเวรประจ าวัน เวรรักษาการณ์และยาม 

 8.  สรุปรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานของกลํุมบริหารงานพัฒนาฯ 
9. จดบันทึก รวบรวม จัดเก็บ รายงานข๎อมูล งานกลํุมพัฒนาคุณภาพฯและน าเสนอข๎อมูลเพื่อ 
     ประโยชน์ของการบริหารกลํุมพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

  
 42.  คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในสถานศึกษา 
 42.1  นายสมพิศ  ค าบุญเรือง    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.  ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานในการรักษาความสงบเรียบร๎อยภายในสถานศึกษา 
 2.  ควบคุมการปฏิบัติงานในการรักษาความสงบเรียบร๎อยภายในสถานศึกษา 
 3.  ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
 

43.  คณะกรรมการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 43.1  นางอนุพัฒชลี  กุลสะโมรินทร์   ประธานกรรมการ 
 43.2  นางเพ็ญนีย์  ศรีค า    รองประธานกรรมการ 
 43.3  ครูที่ปรึกษาทุกระดับช้ัน    กรรมการ    
 43.4  นายมณฑล  ค าวังจันทร์    กรรมการ 
 43.๕  นายทรงวุฒิ  ลับแล    กรรมการ 
 43.6  นายวิทวัส  บุญเทพ    กรรมการ 
 43.7  นางลีลาวดี  จันทร์ประเสริฐ   กรรมการและเลขานุการ 
   
หน้าที่ 

1.  ประสานงานกับครูที่ปรึกษาของแตํละระดับในการด าเนินงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
 2.  ก ากับ นิเทศ ติดตามระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนของระดับท่ีรับผิดชอบ 
 3.  บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน ประเมินผลและจัดท ารายงานตามระดับช้ัน 
 4.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
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44.  คณะกรรมการงานหัวหน้าระดับชั้นและเลขานุการระดับชั้น 
 44.1  นายธวัชชัย  วงศ์ใหญํ  หัวหน๎าระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น 
 44.2  น.ส. ปานไพลิน  กันทะเนตร หัวหน๎าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 44.3  นางเพ็ญนีย์  ศรีค า  เลขานุการระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 44.4  นางอนุพัฒชลี  กุลสะโมรินทร์ หัวหน๎าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 44.5  นางกรรณิการ์  ปัฐวี  เลขานุการระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 44.6  นายสมพิศ  ค าบุญเรือง        หัวหน๎าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 44.7  น.ส. จุรีย์พร  ชํุมวงศ์  เลขานุการระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 44.8  นางณัฐกฤตา  อ๎อปิมปา  หัวหน๎าระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 44.9  น.ส. จรรยา  ทามัน  หัวหน๎าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 44.10 นางลีลาวดี  จันทร์ประเสริฐ เลขานุการระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

44.11 น.ส. กรณิการ์  ฟักแก๎ว  หัวหน๎าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 44.12 อัญษมา  มูลศรี   เลขานุการระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
 44.13 น.ส. น.ส. ศานิตา  เพ็ญกาสิทธิ์ หัวหน๎าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 44.14 น.ส. เฉลิมขวัญ  รวมสุข  เลขานุการระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
  
  หน้าที่  

1. เป็นท่ีปรึกษา และนิเทศครูที่ปรึกษาในแตํละระดับช้ันในการคัดกรองนักเรียน 
2. รวบรวมข๎อมูลนักเรียนท่ีมีปัญหาจากกการคัดกรองรํวมกับครูที่ปรึกษาในระดับเพื่อเป็น 

ข๎อมูลของระดับ 
3. ประสานงานและรํวมมือกับครูที่ปรึกษาในการแก๎ไขปัญหานักเรียนในห๎องเรียน 
4. สรุปรายงานผลการแก๎ไขปัญหา และสํงเสริมนักเรียนในระดับ 
5. ประชุม อบรมนักเรียนในระดับตามตารางการอบรม 
6. ควบคุม ดูแล ตรวจเช็ครายช่ือนักเรียนในการท ากิจกรรมหน๎าเสาธง และคาบอบรม 
7. รํวมมือกับครูที่ปรึกษา และผ๎ูปกครองในการแก๎ไขพฤติกรรมของนักเรียนในระดับ

ด าเนินการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนท่ีท าผิดระเบียบวินัยของโรงเรียน และลงโทษ
นักเรียนโดยการท ากิจกรรมตามระเบียบของโรงเรยีน 

8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
 
 45.  คณะกรรมการกลางงานระเบียบวินัยและตรวจการแต่งกายของนักเรียน 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 45.1  นายธวัชชัย  วงศ์ใหญํ   ประธานกรรมการ 
 45.2  นายสมพิศ  ค าบุญเรือง   รองประธานกรรมการ 
   45.3  นางอนุพฒัชลี  กุลสะโมรินทร์       กรรมการ 
   45.4  นางกรรณิการ์  ปัฐวี   กรรมการ 
   45.5  น.ส. กอปร์พลอย  บุตรดี   กรรมการ 
   45.6  น.ส. ณัฐท์ลิดา  ลาบุตรดี   กรรมการ 
   45.7  นางเพ็ญนีย์  ศรีค า   กรรมการ 
   45.8  น.ส. จุรีย์พร  ชํุมวงศ์   กรรมการ 
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   45.9  นายช่ืน  ค ามามูล   กรรมการ 
   45.10 นายนที  แก๎วมา   กรรมการ 
   45.11 นายวิทวัส  บุญเทพ   กรรมการ 
   45.12 น.ส. ปานไพลิน  กันทะเนตร  กรรมการ 
   45.13 นายสุชาติ  ยอดมงคล   กรรมการ 
   45.14 นายชนกนันท์  บุญเทพ   กรรมการ 
   45.15 นายทรงวฒุิ  ลับแล   กรรมการและเลขานุการ 
      
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   45.16 นางณัฐกฤตา   อ๎อปิมปา   ประธานกรรมการ 
   45.17 น.ส. ศานิตา   เพ็ญกาสิทธิ์  รองประธานกรรมการ 
   45.18 นายมณฑล  ค าวังจันทร์   กรรมการ 
   45.19 นายวายุ  สมบูรณ์   กรรมการ 
   45.20 น.ส. จรรยา   ทามัน   กรรมการ 
   45.21 น.ส. อัญษมา  มูลศรี   กรรมการ 
   45.22 น.ส. มนต์นภา  วังศรี   กรรมการ 
   45.23 น.ส. กรณิการ์  ฟักแก๎ว   กรรมการ 
   45.24 น.ส. อรพิมพ์   บัวเย็น   กรรมการ 
    45.25 น.ส. ภิญญดาพัชญ์  โยธา  กรรมการ 

  45.26 น.ส. เฉลิมขวัญ  รวมสุข   กรรมการ 
  45.27 นายวีระยุทธ  ชุมภูเทพ   กรรมการ 
  45.28 นางลีลาวดี  จันทร์ประเสริฐ  กรรมการและเลขานุการ 

  
หน้าที่  

๑. ควบคุม ดูแล และตรวจเช็คการแตํงกายของนักเรียนตามท่ีก าหนดในปฏิทิน ให๎เป็นไปตาม
ระเบียบวําด๎วยการแตํงกายของโรงเรียน 

๒. รํวมมือกับครูที่ปรึกษา ผ๎ูปกครองในการแก๎ไขพฤติกรรมของนักเรียนในระดับ ด๎านระเบียบวินัย 
และการแตํงกายของนักเรียน สามารถด าเนินการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนท่ีท าผิด
ระเบียบวินัยของโรงเรียน และลงโทษนักเรียนโดยการท ากิจกรรมตามระเบียบของโรงเรียน 

๓. ควบคุม ดูแลการจัดระเบียบวินัยจราจร และการขออนุญาตให๎นักเรียนขับขี่จักรยานยนต์มา
โรงเรียน 

๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
 

๔6.  คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ในสถานศึกษา 
 ๔6.1 นางอนุพฒัชลี  กุลสะโมรินทร์  ประธานกรรมการ 
 ๔6.2 นายธวัชชัย  วงศ์ใหญํ   รองประธานกรรมการ 
 ๔6.3 นายสมพิศ  ค าบุญเรือง   กรรมการ     

           ๔6.4 นายสุชาติ  ยอดมงคล   กรรมการ 
46.5 นายวิทวัส  บุญเทพ   กรรมการ 
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 ๔6.6 น.ส. กอปร์พลอย  บุตรดี   กรรมการ 
 ๔6.7 น.ส. จุรีย์พร  ชํุมวงศ์   กรรมการ 
 ๔6.8 นายมณฑล  ค าวังจันทร์   กรรมการ 
 ๔6.9 นายวีระยุทธ  ชุมภูเทพ       กรรมการ  
 ๔6.10 นางลีลาวดี  จันทร์ประเสริฐ  กรรมการและเลขานุการ  
 ๔6.11 นายทรงวุฒิ  ลับแล   กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ  
 

หน้าที่   
1. วางแผนหรือโครงการในการป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ 
2. ป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ในสถานศึกษา 
3. สํงเสริมให๎นักเรียนมีทักษะชีวิตในการอยูํรํวมกันกับผ๎ูอื่นได๎อยํางมีความสุข 
4. ประสานกับหนํวยงานอื่นในการให๎ความรู๎และจัดกิจกรรมรณรงค์ตํอต๎านยาเสพติดและโรค

เอดส์ 
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

   
47. คณะกรรมการกิจกรรมหน้าเสาธง 
 ๔7.๑ นางอนุพฒัชลี  กุลสะโมรินทร์  ประธานกรรมการ 

๔7.2 นายวายุ  สมบูรณ์    กรรมการ 
 ๔7.3 นายมณฑล  ค าวังจันทร์   กรรมการ 
 ๔7.4 หัวหน๎าระดับ/หัวหน๎าเวรประจ าวัน  กรรมการ 
 ๔7.5 ครูที่ปรึกษาทุกระดับช้ัน   กรรมการ 
 ๔7.6 สภานักเรียน    กรรมการ 
 ๔7.7 นางลีลาวดี  จันทร์ประเสริฐ   กรรมการ 
 ๔7.8 นายทรงวุฒิ  ลับแล   กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่ 
๑. ควบคุม ดูแลการส่ังแถวนักเรียน เพื่อเตรียมความพร๎อมของนักเรียนท่ีท ากิจกรรมตํางๆหน๎าเสาธง 
๒. ควบคุมด าเนินงานการส่ังท ากิจกรรม การประกาศขําวสารตํางๆของคณะกรรมการสภานักเรียน 
๓. ปลํอยแถวนักเรียนหลังเสร็จส้ินกิจกรรมในแตํละวันให๎เดินแถวอยํางเป็นระเบียบ 
๔. ส่ังแถว จัดแถว รวมแถว หน๎าเสาธง เพื่อท ากิจกรรมในกิจกรรมพิเศษอื่นๆเกี่ยวกับนักเรียนและ

ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
๕. ครูผ๎ูควบคุมแถว (ครูที่ปรึกษา/หัวหน๎าระดับ) 

๕.1 ควบคุมแถวในระดับช้ันของตนเอง 
๕.๒ ตรวจ แนะน าการปฏิบัติของนักเรียนให๎ถูกต๎องตามระเบียบโรงเรียน 
๕.๓ ตรวจเช็คจ านวนนักเรียน รายงานจ านวนนักเรียน 
๕.4 สรุปผลการด าเนินงานทุกเดือน/ทุกภาคเรียน 
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๔8. คณะกรรมการสภานักเรียน 
๔8.1 นางอนุพฒัชลี  กุลสะโมรินทร์  ประธานกรรมการ 

  ๔8.2 นายมณฑล  ค าวังจันทร์   รองประธานกรรมการ 
  ๔8.3 นายทรงวุฒิ  ลับแล   กรรมการ 

๔8.4 นายธวัชชัย  วงศ์ใหญํ   กรรมการ 
  ๔8.5 นางลีลาวดี  จันทร์ประเสริฐ   กรรมการและเลขานุการ   
     

หน้าที่ 
1. วางแผนด าเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน โดยใช๎ระบบกลํุมในการด าเนินงาน 
2. จัดกิจกรรมสํงเสริม เผยแพรํความรู๎ประชาธิปไตยในโรงเรียน ตามนโยบายของโรงเรียนให๎

ปรากฏบรรยากาศของประชาธิปไตยอยํางเดํนชัด 
3. จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
4. ปฏิบัติงานรํวมกับองค์กร และหนํวยราชการท่ีเกี่ยวข๎องและงานอื่นท่ีได๎รับมอบหมาย 
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 

   
๔9. คณะกรรมการงานควบคุมรถรับส่งนักเรียน 

๔9.1 นายธวัชชัย  วงศ์ใหญํ   ประธานกรรมการ 
  ๔9.2 นางอนุพฒัชลี  กุลสะโมรินทร์  รองประธานกรรมการ 

49.3 นางลีลาวดี  จันทร์ประเสริฐ   กรรมการ 
  ๔9.4 นายมณฑล  ค าวังจันทร์   กรรมการ 
  ๔9.5 นายวีระยุทธ  ชุมภูเทพ   กรรมการ 
  ๔9.6 นายทรงวุฒิ  ลับแล   กรรมการและเลขานุการ 
   

หน้าที่  
 1.  จัดท าระเบียบ ควบคุมดูแลรถรับ-สํงนักเรียน ตามระเบียบวําด๎วยรถรับ-สํงนักเรียน 

  2.  จัดระบบจราจร รถรับ-สํงนักเรียนให๎เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย 
 3.  ประสานงานระหวํางผ๎ูขับรถรับสํงนักเรียน กบัโรงเรียนและหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง 

4.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
 

50. คณะกรรมการงานบ้านพักนักเรียน 
 50.1  นายธวัชชัย  วงศ์ใหญํ    ประธานกรรมการ 
 50.2  น.ส. ปานไพลิน  กันทะเนตร   รองประธานกรรมการ 
 50.3  นางเพ็ญนีย์  ศรีค า    กรรมการ 
 50.4  น.ส. ศานิตา  เพ็ญกาสิทธิ์   กรรมการ 
 50.5  น.ส. เฉลิมขวัญ  รวมสุข   กรรมการ 
 50.6  น.ส. จรรยา  ทามัน    กรรมการ 
 50.7 นางกรรณิการ์  ปัฐวี    กรรมการ 
 50.8 น.ส. อรพิมพ์  บัวเย็น    กรรมการ 
 50.9 น.ส. อัญษมา  มูลศรี    กรรมการ 
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 50.10 นางลีลาวดี  จันทร์ประเสริฐ   กรรมการ 
 50.11 น.ส. ภิญญดาพัชญ์  โยธา   กรรมการ 
 50.12 น.ส. วิภาวรรณ  กิจโกศล   กรรมการ 
 50.๑3 นายมณฑล  ค าวังจันทร์   กรรมการ 
 40.14 นายวีระยุทธ  ชุมภูเทพ   กรรมการและเลขานุการ 
  

หน้าที่   
๑. เสนอรายช่ือนักเรียนท่ีมีความประสงค์ท่ีจะเข๎าพักในบ๎านพักนักเรียน 
๒. จัดท าบัญชีรายช่ือนักเรียนท่ีเข๎าพักในบ๎านพักนักเรียน 
๓. วางแผนก ากับ ติดตามการใช๎งบประมาณท่ีได๎รับการจัดสรร ให๎เกิดประสิทธิภาพ 
๔. จัดส่ิงอ านวยความสะดวก ประสานงาน ดูแลสภาพแวดล๎อมให๎รํมรื่น สะอาด สวยงามอยูํ

เสมอ 
๕. เสนอแตํงต้ังคณะอนุกรรมการบ๎านพักนักเรียน เพื่อก ากับ ดูแลนักเรียนบ๎านพักให๎ท ากิจวัตร
ประจ าวันให๎เป็นไปตามตารางท่ีก าหนด 
๖. ติดตาม ควบคุม ดูแล นักเรียนบ๎านพักให๎เป็นไปตามระเบียบ ประเมินผลอยํางตํอเนื่อง 

  7.  ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
 

51. คณะกรรมการโรงเรียนสุจริต 
51.1 นางอนุพฒัชลี  กุลสะโมรินทร์  ประธานกรรมการ 

   51.2 น.ส. ปานไพลิน  กันทะเนตร  กรรมการ 
    51.3 นายธวัชชัย  วงศ์ใหญํ   กรรมการ 
 51.4 นายสมพิศ  ค าบุญเรือง   กรรมการ 
 51.5 นางณัฐกฤตา  อ๎อปิมปา   กรรมการ 

  51.6 นายทรงวุฒิ  ลับแล   กรรมการ 
 51.7 นายมณฑล  ค าวังจันทร์   กรรมการ 

51.8 นางลีลาวดี  จันทร์ประเสริฐ   กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าที่ 

๑. วางแผนจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนให๎สอดคล๎องยุทธศาสตร์ชาติวําด๎วยการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแหํงชาติ 

๒. จัดท า ปรับปรุง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตัวชี้วัดโครงการโรงเรียนสุจริต 
๓. ก าหนดรูปแบบ และจัดกิจกรรมให๎สอดคล๎องกับมาตรฐานการบริหารงานโรงเรียน 
๔. จัดกิจกรรมให๎นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล๎องกับโครงการ 
๕. สรุปและประเมินผล ตลอดจนเป็นคณะท างานทีมน าในการจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต 
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ท้ังนี้ ต้ังแตํวันท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นต๎นไป 
 
  ส่ัง  ณ  วันท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 
 

 
 
 
                   (นายคมน์สิทธิ์  กันทาสุวรรณ์) 
               ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 
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ค าสั่งโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 
ท่ี  072/2562 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาระบบคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 
โรงเรียนขุนควรวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 

............................................. 
 เพื่อให๎การด าเนินงานพัฒนาระบบคุณภาพสํูความเป็นเลิศของโรงเรียนขุนควรวิทยาคม เป็นไปด๎วยความ
เรียบร๎อยและมีประ สิทธิภาพ อาศัยตามความในมาตรา 39 แหํงพระราชบัญญั ติบริหารราชกา ร
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 เรื่องการบังคับบัญชาข๎าราชการ การบริหารกิจการของสถานศึกษา          
และค าส่ังคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ี 44/2549 เรื่องการมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ
พนักงานราชการโรงเรียน และค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ี 109/2550 เรื่อง การมอบ
อ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ๎างประจ า จึงแตํงต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพสํูความเป็น
เลิศของโรงเรียนขุนควรวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา 25๖2 ดังตํอไปนี้ 

1.  คณะกรรมการทีมน า 
 1.1  นายคมน์สิทธิ์  กันทาสุวรรณ์   ประธานกรรมการ 

1.3  นายสมพิศ   ค าบุญเรือง   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. วางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์ทิศทางการพัฒนาสํูความเป็นเลิศของโรงเรียนรํวมกับคณะกรรมการ
สถานศึกษา ชมรมผ๎ูปกครอง ชมรมศิษย์เกําโรงเรียนขุนควรวิทยาคม และชมรมผ๎ูปกครอง-ครู       
ในโรงเรียนขุนควรวิทยาคม เสริมสร๎างพลังรํวมในการท างานตามระบบคุณภาพโรงเรียน 

๒. ด าเนินการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขุนควรวิทยาคมตามแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 
๓. นิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานตามระบบคุณภาพโรงเรียน 
๔. รายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียนให๎หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องและสาธารณชน 
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
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2.  คณะกรรมการทีมท า 
 
 ๒.1  คณะกรรมการพัฒนาระบบการเรียนรู้ 
  ๒.1.1 นางณัฐกฤตา  อ๎อปิมปา  ประธานกรรมการระบบเรียนรู ๎
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  ๒.1.2 น.ส. จรรยา  ทามัน  กรรมการ (หัวหน๎ากลํุมสาระฯ) 
  ๒.1.3 นายวิทวัส  บุญเทพ  กรรมการ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  ๒.1.4 น.ส. กรณิการ์  ฟักแก๎ว  กรรมการ (หัวหน๎ากลํุมสาระฯ) 
  ๒.1.5 นางอนุพฒัชลี  กุลสะโมรินทร์ กรรมการ 
  ๒.1.6 นางณัฐกฤตา  อ๎อปิมปา  กรรมการ 
  ๒.1.7 น.ส. ปานไพลิน  กันทะเนตร กรรมการ 
  ๒.1.8 น.ส. ภิญญดาพัชญ์ โยธา  กรรมการ  
  ๒.1.๙ น.ส. ศานิตา  เพ็ญกาสิทธิ์  กรรมการ (เลขานุการกลํุมฯ) 
 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  ๒.1.10 นายสมพิศ  ค าบุญเรือง  กรรมการ (หัวหน๎ากลํุมสาระฯ) 
  ๒.๑.๑1 น.ส. จุรีย์พร  ชํุมวงศ์  กรรมการ 
  ๒.1.12 นางลีลาวดี  จันทร์ประเสริฐ กรรมการ 

๒.๑.๑3 น.ส. เฉลิมขวัญ  รวมสุข  กรรมการ (เลขานุการกลํุมสาระฯ) 
 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ๒.1.14 นางเพ็ญนีย์  ศรีค า  กรรมการ (หัวหน๎ากลํุมสาระฯ) 
  2.1.15 นายช่ืน  ค ามามูล  กรรมการ 
  ๒.1.16 นายวายุ  สมบูรณ์  กรรมการ (เลขานุการกลํุมสาระฯ) 
 

กลุ่มสาระการเรียรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ 
  ๒.1.17 นายสุชาติ  ยอดมงคล  กรรมการ (หัวหน๎ากลํุมสาระฯ)    

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  ๒.1.18 นายธวัชชัย  วงศ์ใหญํ  กรรมการ (หัวหน๎ากลํุมสาระฯ) 
  ๒.1.19 นายวีระยุทธ  ชุมภูเทพ  กรรมการ (เลขานุการกลํุมสาระฯ) 
 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  ๒.๑.๒0 นางกรรณิการ์  ปัฐวี  กรรมการ (หัวหน๎ากลํุมสาระฯ) 
  ๒.๑.21 นายทรงวุฒิ  ลับแล  กรรมการ 
  ๒.๑.๒2 นายมณฑล  ค าวังจันทร์  กรรมการ (เลขานุการกลํุมสาระฯ) 
  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  ๒.๑.๒3 น.ส. อรพิมพ์  บัวเย็น  กรรมการ (หัวหน๎ากลํุมสาระฯ)  
  ๒.1.24 น.ส. มนต์นภา  วังศรี  กรรมการ 
  ๒.1.25 นายนที  แก๎วมา   กรรมการ 
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  2.1.26 น.ส. กอปร์พลอย  บุตรดี  กรรมการ 
  ๒.1.27 น.ส. อัญษมา   มูลศรี  กรรมการ (เลขานุการกลํุมสาระฯ) 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  1. น.ส. กรณิการ์  ฟักแก๎ว  กรรมการ (หัวหน๎างานฯ) 
  2. นายธวัชชัย  วงศ์ใหญํ   กรรมการ (หัวหน๎ากิจกรรมลูกเสือ) 
  3. นางณัฐฤตา  อ๎อปิมปา   กรรมการ (หัวหน๎ากิจกรรมยุวกาชาด) 

   4.  นายวายุ  สมบูรณ์   กรรมการ (ผ๎ูประสานงานนักศึกษาวิชาทหาร) 
  5.  นางเพ็ญนีย์  ศรีค า   กรรมการ (หัวหน๎ากิจกรรมแนะแนว) 
  6.  น.ส. ศานิตา  เพ็ญกาสิทธิ์  กรรมการและเลขานุการ 

                                                                           (หัวหน๎ากิจกรรมชุมนุม)  
 
หน้าที่  คณะกรรมการพัฒนาระบบการเรียนรู้ 

๑. วางแผนการพัฒนาและก าหนดเป้าหมายความส าเร็จของกลํุมสาระการเรียนรู๎ เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให๎สูงขึ้น 

๒. ออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู ๎
  ๓.  บริหารและประสานงานการด าเนินการระบบเรียนรู๎ 
  ๔.  นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานระบบเรียนรู๎ 
  ๕.  ประเมินผลการด าเนินงานระบบเรียนรู๎ 
  ๖.  สรุปผลการด าเนินงานระบบเรียนรู๎ 
  ๗.  จัดท าสารสนเทศและรายงานระบบเรียนรู๎ 
  ๘.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
  

หน้าที่ กรรมการ (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 
1. ออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู ๎
2. บริหารและประสานงานการด าเนินการระบบเรียนรู๎ในกลํุมสาระการเรียนรู๎ เพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ให๎สูงขึ้น 
  3.  ด าเนินงานตามระบบเรียนรู๎ 
  4.  ประเมินผลการด าเนินงานระบบเรียนรู๎ในกลํุมสาระฯ 
  5.  จัดท าสารสนเทศและรายงานผลระบบเรียนรู๎ ในกลํุมสาระฯ 
  6.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
 

หน้าที่ กรรมการ 
  1.  ด าเนินงานตามระบบเรียนรู๎ 
  2.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
 

หน้าที่ กรรมการ (เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้) 
  1.  ด าเนินงานตามระบบเรียนรู๎ 
  2.  จัดท าสารสนเทศและรายงานผลระบบเรียนรู๎ในกลํุมสาระการเรียนรู๎ 
  3.  สรุปผลการด าเนินงานระบบเรียนรู๎ในกลํุมสาระการเรียนรู๎ 
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  4.  จัดท าสารสนเทศและรายงานผลระบบเรียนรู๎ในกลํุมสาระ 
  5.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
 
 ๒. คณะกรรมการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
2.1  น.ส.ปานไพลิน  กันทะเนตร  ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 
2.2  นายสุชาติ  ยอดมงคล  ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 
2.3  นางเพ็ญนีย์  ศรีค า   ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 
2.4  นายช่ืน  ค ามามูล   ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 
2.5  น.ส.ณัฐท์ลิดา  ลาบุตรดี  ครูทีป่รึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 

 
    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

2.6  นางอนุพัฒชลี กุลสะโมรินทร์  ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 
2.7  นายวิทวัส  บุญเทพ   ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 
2.8  นายธวัชชัย  วงศ์ใหญํ  ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 
2.9  นางกรรณิการ์  ปัฐวี   ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 
2.10  นายชนกนันท์ บุญเทพ  ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 

 
         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

2.11 นายสมพิศ  ค าบุญเรือง  ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 
2.12 นายทรงวุฒิ ลับแล  ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 
2.13 น.ส.จุรีย์พร ชํุมวงศ์   ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 
2.14 น.ส.กอปร์พลอย  บุตรดี  ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 
2.15 นายนที  แก๎วมา   ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
  2.16 นางลีลาวดี จันทร์ประเสริฐ  ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 

2.17 นายมณฑล  ค าวังจันทร์  ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 
2.18 น.ส.จรรยา  ทามัน   ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 
2.19 นายวายุ  สมบูรณ์   ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 

 

        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
  2.20 นางณัฐกฤตา อ๎อปิมปา  ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 

2.21 น.ส.กรณิการ์  ฟักแก๎ว  ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 
2.22 น.ส.อัญษมา  มูลศรี  ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 
2.23 น.ส.ภิญญดาพัชญ์  โยธา  ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 
2.24 น.ส.มนต์นภา  วังศรี  ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 
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        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
2.25 น.ส.เฉลิมขวัญ  รวมสุข  ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 
2.26 นายวีระยุทธ  ชมภูเทพ  ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 
2.27 น.ส.ศานิตา  เพ็ญกาสิทธิ์  ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/2 
2.28 น.ส.อรพิมพ์  บัวเย็น  ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/2 

 
 หน้าที่  คณะกรรมการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  1.  ออกแบบและพัฒนาระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
  2.  บริหารและประสานงานการด าเนินงานตามระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
  3.  นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
  4.  ประเมินผลการด าเนินงานตามระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
  5.  สรุปผลการด าเนินงานตามระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
  6.  จัดท าสารสนเทศและรายงานผลตามระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
  7.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
 
 หน้าที่ กรรมการครูที่ปรึกษา (หัวหน้าระดับชั้น) 

๑. ออกแบบและพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
๒. บริหารและประสานงานการด าเนินงานตามระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนระดับช้ัน 

  3.  ด าเนินงานตามระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนในห๎องเรียนท่ีรับผิดชอบ 
  4.  ประเมินผลการด าเนินงานตามระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนในระดับช้ัน  
  5.  จัดท าสารสนเทศและรายงานผลตามระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนในระดับช้ัน 
  6.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
  
 หน้าที่ กรรมการครูที่ปรึกษา 
  1.  ด าเนินงานตามระบบตามระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
  2.  นิเทศและติดตามผลการด าเนินงานตามระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
  3.  ประเมินผลการด าเนินงานตามระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
  4.  สรุปผลการด าเนินงานตามระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
  ๕.  จัดท าสารสนเทศและรายงานผลตามระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 

๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
 
 หน้าที่ กรรมการ (หัวหน้างานกิจกรรม) 
  1.  ออกแบบและพัฒนาระบบกิจกรรมนักเรียน 
  2.  บริหารและประสานงานการด าเนินการระบบกิจกรรมนักเรียนในกิจกรรมท่ีรับผิดชอบ 
  3.  ด าเนินงานตามระบบกิจกรรมนักเรียนในกิจกรรมท่ีรับผิดชอบ 
  4.  ประเมินผลการด าเนินงานตามระบบกิจกรรมนักเรียนในกิจกรรมท่ีรับผิดชอบ 
  5.  จัดท าสารสนเทศและรายงานผลระบบกิจกรรมนักเรียนท่ีรับผิดชอบ 
  6.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
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 ๓. ระบบน าองค์กร 
  ๓.1  นายคมน์สิทธิ์  กันทาสุวรรณ์   ประธานกรรมการ 
  ๓.2  น.ส. ศานิตา  เพ็ญกาสิทธิ์   กรรมการ 
  ๓.3  นายสมพิศ   ค าบุญเรือง   กรรมการ 
  ๓.4  นายสุชาติ   ยอดมงคล   กรรมการ 
  ๓.5  นายธวัชชัย  วงศ์ใหญํ   กรรมการ 
  ๓.6  น.ส. ปานไพลิน  กันทะเนตร   กรรมการ 
  ๓.7  นางอนุพัฒชลี  กุลสะโมรินทร์  กรรมการ 

๓.8  น.ส. จรรยา  ทามัน    กรรมการ 
๓.9  นางกรรณิการ์  ปัฐวี    กรรมการ 
๓.๑0 น.ส. เฉลิมขวัญ  รวมสุข   กรรมการ 

 3.11 น.ส. กรณิการ์  ฟักแก๎ว   กรรมการ 
 3.12 นางเพ็ญนีย์  ศรีค า    กรรมการ 
 3.13 น.ส. อรพิมพ์  บัวเย็น   กรรมการ 

  ๓.๑4 นางณัฐกฤตา  อ๎อปิมปา   กรรมการและเลขานุการ 
  

หน้าที่ 
  1.  ออกแบบและพัฒนาระบบการน าองค์กร 
  2.  บริหารและประสานงานการด าเนินงานตามระบบการน าองค์กร 
  3.  ประเมินผลการด าเนินงานตามระบบการน าองค์กร 
  4.  สรุปผลการด าเนินงานตามระบบการน าองค์กร 
  5.  จัดท าสารสนเทศและรายงานผลตามระบบการน าองค์กร 
  6.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
 
 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.  ออกแบบและพัฒนาระบบยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน 
  2.  บริหารและประสานงานการด าเนินงานตามระบบยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน 
  3.  ประเมินผล สรุปผลการด าเนินงานการด าเนินงานตามระบบยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน
  4.  จัดท าสารสนเทศและรายงานผลตามระบบยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน 
  5.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
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๕. ระบบบริหารจัดการ 
  ๕.1 นายคมน์สิทธิ์  กันทาสุวรรณ์   ประธานกรรมการ 
  5.2 นางอนุพฒัชลี  กุลสะโมรินทร์   กรรมการ 
  ๕.๓ นางณัฐกฤตา  อ๎อปิมปา   กรรมการ 
  ๕.๔ นายสมพิศ  ค าบุญเรือง   กรรมการ  
  ๕.๖ นายธวัชชัย  วงศ์ใหญํ   กรรมการ 
  ๕.๗ น.ส. ปานไพลิน  กันทะเนตร   กรรมการและเลขานุการ 

 
หน้าที่ 

  1.  ออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
  2.  บริหารและประสานงานการด าเนินงานตามระบบบริหารจัดการ 
  3.  ประเมินผลการด าเนินงานตามระบบบบริหารจัดการ 
  4.  สรุปผลการด าเนินงานตามระบบบริหารจัดการ 
  5.  จัดท าสารสนเทศและรายงานผลตามระบบบริหารจัดการ 
  6.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
  

๖. ระบบดูแลคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ 
  ๖.1  นายคมน์สิทธิ์  กันทาสุวรรณ์   ประธานกรรมการ 

6.2  นายสมพิศ  ค าบุญเรือง   รองประธานกรรมการ 
  6.3  น.ส. วิภาวรรณ  กิจโกศล   กรรมการ 

๖.4  น.ส. อัญษมา  มูลศรี   กรรมการและเลขานุการ 
  

หน้าที่ 
  1.  ออกแบบและพัฒนาระบบดูแลคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ 
  2.  บริหารและประสานงานการด าเนินงานตามระบบดูแลคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ 
  3.  ประเมินผลการด าเนินงานตามระบบระบบดูแลคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ  
  4.  สรุปผลการด าเนินงานตามระบบดูแลคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ 
  5.  จัดท าสารสนเทศและรายงานผลตามระบบดูแลคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ 
  6.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

 
๗. ระบบการพัฒนาบุคลากร 

  ๗.1  นายคมน์สิทธิ์  กันทาสุวรรณ์   ประธานกรรมการ  
7.2  นายสมพิศ  ค าบุญเรือง   รองประธานกรรมการ 
๗.3  น.ส. ปานไพลิน  กันทะเนตร   กรรมการ  

  ๗.4  นายธวัชชัย  วงศ์ใหญํ   กรรมการ 
  ๗.5  นางณัฐกฤตา  อ๎อปิมปา   กรรมการ 
  ๗.6  นางอนุพัฒชลี  กุลสะโมรินทร์  กรรมการ 
  ๗.7  น.ส. อัญษมา  มูลศรี   กรรมการและเลขานุการ     
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 หน้าที่ 
  1.  ออกแบบและพัฒนาระบบการพฒันาบุคลากร 
  2.  บริหารและประสานงานการด าเนินงานตามระบบการพัฒนาบุคลากร  
  3.  ประเมินผลการด าเนินงานตามระบบการพัฒนาบุคลากร 
  4.  สรุปผลการด าเนินงานตามระบบการพัฒนาบุคลากร 
  5.  จัดท าสารสนเทศและรายงานผลตามระบบการพัฒนาบุคลากร 
  6.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
 

๘. ระบบสารสนเทศ 
  ๘.1  นางกรรณิการ์  ปัฐวี   ประธานกรรมการ 
  ๘.2  นายวีระยุทธ  ชุมภูเทพ  กรรมการ 
  ๘.3  นายทรงวุฒิ  ลับแล   กรรมการและเลขานุการ 
  
 หน้าที่ 
  1.  ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
  2.  บริหารและประสานงานการด าเนินงานตามระบบสารสนเทศ   
  3.  ประเมินผลการด าเนินงานตามระบบสารสนเทศ 
  4.  สรุปผลการด าเนินงานตามระบบสารสนเทศ 
  5.  จัดท าสารสนเทศและรายงานผลตามระบบสารสนเทศ 
  6.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
 
      ท้ังนี้ ต้ังแตํวันท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นต๎นไป 
 
  ส่ัง  ณ  วันท่ี  7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 
 
 

 
             
       
                                                                       (นายคมน์สิทธิ์  กันทาสุวรรณ์) 
          ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 
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ค าสั่งโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

ท่ี    073/2562 
เร่ือง  มอบหมายงานลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2562 

............................................. 
 เพื่อ ให๎การด าเนินงานงานอาคารสถานท่ี สะอาด รํมรื่ น สวยงาม เอื้อตํอการจัดการเรียน  
การสอน และ การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยตาม
ความในมาตรา 39 แหํงพระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  เรื่องการบังคับบัญชา
ข๎าราชการ การบริหารกิจการของสถานศึกษา และ ค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี 
109/2550 เรื่อง การมอบอ านาจ การปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ๎างประจ า โรงเรียนจึงมอบหมายให๎
ลูกจ๎างประจ าและลูกจ๎างช่ัวคราวปฏิบัติหน๎าท่ีงานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล๎อม ประจ าปีการศึกษา 256 2
ดังตํอไปนี้ 

 
1.  นายชล  บุญเติม  หัวหน้าพนักงานบริการ (ช่างไม้ ระดับ ๔)  
  
หน้าที่   

1. ส ารวจข๎อมูลพื้นฐาน วางแผน ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานของลูกจ๎างประจ า ลูกจ๎างช่ัวคราว 
2. ประสานงานงานกับฝ่ายบริหาร กลํุมบริหารทั่วไปและงานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล๎อม เพื่อจัดซื้อ

วัสดุส านักงานพนักงานบริการ 
3. จัดท าสมุดการเบิกจํายวัสดุส านักงานให๎เป็นปัจจุบัน 
4. ประสานกับหัวหน๎างานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล๎อมเพื่อซํอมสร๎างตามโครงการของงานอาคาร

สถานท่ีและส่ิงแวดล๎อม 
5. วางแผนให๎พนักงานบริการตัดหญ๎าสนามฟุตบอล สนามหญ๎าหน๎าเสาธง บริเวณรอบๆ อาคารเรียน 

และอาคารประกอบอื่นๆ 
6. เปิด ปิดอาคาร ไฟฟ้าบริเวณอาคารและห๎องส านักงาน อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารเรียน

ช่ัวคราวสุข พลศึกษา อาคารดนตรีและนาฏศิลป์  
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

 
2.  นายศักดา  ค าหล้า  พนักงานบริการ (ช่างไฟฟ้า ระดับ ๓) 
 
หน้าที่   

๑. ปฏิบัติงานหน๎าท่ีของลูกจ๎างประจ า  
๒. รํวมกันกับหัวหน๎าพนักงานบริการเพื่อประสานกับฝ่ายบริหาร กลํุมบริหารท่ัวไปและงานอาคาร

สถานท่ีและส่ิงแวดล๎อม เพื่อจัดซื้อวัสดุส านักงานพนักงานบริการ 
๓. รํวมจัดท าสมุดการเบิกจํายวัสดุส านักงานให๎เป็นปัจจุบัน 
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๔. รํวมประสานกับหัวหน๎างานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล๎อมเพื่อซํอมสร๎างตามโครงการของงานอาคาร
สถานท่ีและส่ิงแวดล๎อม 

๕. รํวมกันวางแผนให๎พนักงานบริการตัดหญ๎าสนามฟุตบอล สนามหญ๎าหน๎าเสาธง บริเวณรอบๆอาคาร
เรียน อาคารประกอบอื่นๆ 

๖. เปิด ปิดอาคาร ไฟฟ้าบริเวณอาคารและห๎องส านักงาน อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารเรียน
ช่ัวคราวสุข พละศึกษา อาคารดนตรีและนาฏศิลป์  

๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
  
๓.  นายเดือน  บุญเทพ  พนักงานบริการ (ช่างครุภัณฑ์ ระดับ ๓) 
 
หน้าที่   

๑. ปฏิบัติงานหน๎าท่ีของลูกจ๎างประจ า 
๒. บ ารุงรักษารถโรงเรียน เครื่องถํายเอกสาร เครื่องอัดส าเนา ให๎อยูํในสภาพดีมีความพร๎อมท่ีจะใช๎งาน

ได๎ตามปกติ 
 3.  รับ-สํงหนังสือราชการ 
 4.  ขับรถโรงเรียนไปราชการตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
 ๕.  ดูแล รดน้ าต๎นไม๎ พรวนดิน ตัดแตํงกิ่งไม๎ บริเวณสวนหยํอมในสวนป่า สวนหยํอมข๎างอาคาร ก    
และสํวนหยํอมหน๎าอาคาร 5 
 ๖.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
 
๔.  น.ส.จันทร์หอม  เขียวอาสะวะ  ลกูจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน) 
 
หน้าที่   

๑. ท าความสะอาดระเบียง บันได อาคารเรียนและใต๎ถุนอาคาร ๕ ห๎องกลํุมบริหารงานพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน ห๎องกลํุมบริหารงานบุคคล ห๎องประชุมน้ าแป้ง 

๒. ท าความสะอาดห๎องสุขาในอาคารเรียน สุขานักเรียน อาคาร ๕ 
๓. ดูแล รดน้ าต๎นไม๎บริเวรอาคาร 5 และสวนหยํอมข๎างอาคาร 5 
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

 
๕.  นางพิกุณ  เรืองฤทธิ์   ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน) 
 
หน้าที่   

๑. ท าความสะอาดระเบียง บันได อาคารเรียน ห๎องผ๎ูอ านวยการ ห๎องธุรการ ห๎องประชุมเล็ก ห๎องกลํุม
บริหารงานวิชาการ ห๎องกลํุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน และอาคารสังคมศึกษา 

 2.  ท าความสะอาดห๎องสุขาในอาคารเรียน สุขานักเรียน 
 3.  ห๎องน้ าและบริเวณอาคารอเนกประสงค์ 
 4.  ดูแล รดน้ าต๎นไม๎บริเวณอาคาร ก สวนหยํอมหน๎าเสาธง และอาคารสังคมศึกษา 
 5.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
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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 ไม๎เล้ือย ไม๎น้ า ให๎ได๎รูปทรงสวยงาม 1 ครั้ง/เดือน และเก็บกวาด

ให๎เรียบร๎อย 
1.4  ตัดแตํงต๎นไม๎ใหญํให๎ได๎รูปทรงสวยงามและปลอดภัย 3 ครั้ง/ปี (เป็นการตัดโดยผ๎ูรับจ๎าง 2 

ครั้ง และโดยการไฟฟ้า  1  ครั้ง) กรณีต๎นไม๎ใหญํท่ีผํานสายสายไฟฟ้าแรงสูง ให๎ผ๎ูรับจ๎าง
ประสานงานกับผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องเพื่อให๎การตัดแตํงเป็นไปปลอดภัย สะอาด เรียบร๎อย และ
สวยงาม 

1.5  งานใสํปุ๋ยต๎นไม๎ งานพรวนดิน งานฉีดสารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช แบํงเป็น 
1.5.1 งานใสํปุ๋ยบ ารุงต๎นไม๎และสนามหญ๎า เฉล่ีย 1 ครั้ง/เดือน 
1.5.2 งานพรวนดิน แตํงขอบรํองต๎นไม๎ หลังงานตัดแตํงแล๎วเสร็จ 
1.5.3 งานฉีดสารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช เฉล่ีย 1 – 2 เดือน/ครั้ง หรือตาม

สภาพความเหมาะสม โดยท่ีสนามหญ๎าและต๎นไม๎ตําง ๆ ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
๑.๖ ปลูกหรือซํอมแซม ในกรณีท่ีสนามหญ๎าหรือต๎นไม๎ตายหรือเกิดความเสียหายอันเกิดจาก   
      การปฏิบัติงานให๎ได๎เทําขนาดและคุณภาพเหมือนเดิมหรือดีกวํา สํวนต๎นไม๎ท่ีเสียหายเดิม  
      อยูํแล๎วให๎แจ๎งหัวหน๎างานทราบ พร๎อมด าเนินการแก๎ไขตํอไป 

2. ตรวจเช็คและบ ารุงรักษาอุปกรณ์งานสวนให๎พร๎อมใช๎งาน ได๎แกํ เครื่องตัดหญ๎า กรรไกรตัดกิ่ง       
สายยางรดน้ า ฯลฯ 

 ๓.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
 
๗.  นายแก้ว  เทพทอง  ลูกจ้างชั่วคราว (ยาม) 
๘.  นายสมจิต  สุขประเสริฐ  ลูกจ้างชั่วคราว (ยาม) 
 
หน้าที่    

๑. เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย ดูแลรักษาความสงบเรียบร๎อยในสถานศึกษา ดูแลการเข๎า-ออก 
บริเวณโรงเรียนของนักเรียน ครู บุคลากร ผ๎ูปกครองและผ๎ูมาติดตํอกับทางโรงเรียน เปิด ปิดไฟตาม
จุดท่ีก าหนด ตรวจตราบริเวณไมํน๎อยกวํา 2 ครั้งตํอวัน 

๒. ดูแลรักษาความสะอาด รดน้ าต๎นไม๎บริเวณหน๎าป้ายโรงเรียนและบริเวณป้อมยาม 
3. รวบรวมรายช่ือและจ านวนนักเรียนท่ีมาโรงเรียนสาย และขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนสํง

งานดูแลชํวยเหลือนักเรียนทุกวันท าการ 
4. ตัดหญ๎าและตัดแตํงต๎นไม๎ ไม๎ดอกไม๎ประดับบริเวณโดยรอบป้อมยามหรือตามท่ีได๎รับมอบหมายให๎ 

เป็นระเบียบ สวยงามตามวงรอบการเติบโตของหญ๎าและไม๎ดอกไม๎ประดับ 
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
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      ท้ังนี้ ต้ังแตํวันท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นต๎นไป 
 
  ส่ัง  ณ  วันท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 
 
 

 
     
                                                               (นายคมน์สิทธิ์  กันทาสุวรรณ์) 
          ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 
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ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

สัปดาห์ที่ 
วัน เดือน ป ี

การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

สัปดาห์ที่ 1 

13 พ.ค. 2562 

- เปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
- ประชุมครูเตรียมความพร๎อมเพื่อเปิดภาคเรียนท่ี 
1/2562 
- รับตารางเรียน, ท าความสะอาดห๎องเรียน, 
เขตรับผิดชอบ 

งานอ านวยการและครูทุกคน 

14 พ.ค. 2562 รับอุปกรณ์การเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี งานพัสดุ 
14 พ.ค. 2562 แจ๎งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเล่ือน

เงินเดือนของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
ครั้งท่ี 1 (1 เม.ย. 2562) 

งานอ านวยการและบุคคล 

16 พ.ค. 2562 ปฐมนิเทศ ม. 1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2562 งานพัฒนาฯ, ครู-บุคลากรทุกคน 
17 พ.ค. 2562 ประชุมหัวหน๎าฝ่าย/งาน อ านวยการ/หัวหน๎าฝ่าย 

กิจกรรมวันวิสาขบูชา, บ าเพ็ญประโยชน์ กลํุมสาระสังคมศึกษาฯ,  
ครูที่ปรึกษา 

สัปดาห์ที่ 2 
20 พ.ค. 2562 หยุดชดเชยวันพืชมงคล หยุดราชการ 
21 พ.ค. 2562 นักเรียนเลือกกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนท่ี 1/2562 วิชาการ,ครูทุกคน 

ตรวจเครื่องแตํงกาย, ทรงผม, เล็บ, กิจกรรม 5 ส. พัฒนาฯ, ครูที่ปรึกษา 
21-31 พ.ค. 2562 นักเรียนด าเนินการสอบแก๎ตัว 0,ร,มส. ครั้งท่ี 2 วิชาการ/วัดผล,ครูประจ าวิชา 
24 พ.ค. 2562 อบรมคุณธรรม, กิจกรรม 5 ส พัฒนาฯ, ครูที่ปรึกษา 
สัปดาห์ที่ 3 
27 พ.ค. 2562 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ฝ่ายบริหาร/งานบุคคลฯ 

ประชุมหัวหน๎าฝ่าย/งาน อ านวยการ/หัวหน๎าฝ่าย 
28 พ.ค. 2562 แสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช

พิธีบรมราชาภิเษก  รัชการที่ 10  
กลํุมสาระศิลปะ, ครูที่ได๎รับมอบหมาย 

29 พ.ค. 2562 
ประชุมผ๎ูปกครองนักเรียน ภาคเรียนท่ี 1/2562 พัฒนาฯ, ครูที่ปรึกษา 
ลงช่ือกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู๎ วิชาการ,ครูทุกคน 

30 พ.ค. 2562 ประเมินโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) งานบริหารทั่วไป/คร-ูบุคลากรทุกคน 

31 พ.ค. 2562 

อบรมคุณธรรม พัฒนาฯ, ครูที่ปรึกษา 
วันงดสูบบุหรี่โลก พัฒนาฯ, ครูและนักเรียนทุกคน 
วันสุดท๎ายของการสอบแก๎ตัว 0,ร,มส. ครั้งท่ี 2 วิชาการ/วัดผล,ครูประจ าวิชา 
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สัปดาห์ที่ 
วัน เดือน ป ี

การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

สัปดาห์ที่ 4 

3 มิ.ย. 2562 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินี 

หยุดราชการ 

4 - 10 มิ.ย. 2562 สํงโครงการสอน, แผนการจัดการเรียนรู๎ ครั้งท่ี 1 วิชาการ,ครูประจ าวิชา 
5 มิ.ย. 2562 ประกาศผลสอบแก๎ตัว 0,ร,มส. ครั้งท่ี 2 วิชาการ/วัดผล,ครูประจ าวิชา 

6 มิ.ย. 2562 
ประชุมวางแผนการศึกษาดูงานของข๎าราชการครูฯ หัวหน๎าฝ่าย/งานบุคคล 
กิจกรรม PLC ครูทุกคน 

7 มิ.ย. 2562 ตรวจสุขภาพนักเรียน ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2562 งานอนามัย, ครูที่ปรึกษา 
10 มิ.ย. - 31 ก.ค. 
2562 

สัปดาห์แหํงการเยี่ยมบ๎าน ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2562 พัฒนาฯ, ครูที่ปรึกษา 

สัปดาห์ที่ 5 
10 มิ.ย. 2562 ประชุมหัวหน๎าฝ่าย/งาน อ านวยการ/หัวหน๎าฝ่าย 

12 มิ.ย. 2562 
  

กิจกรรม PLC ครูทุกคน 
จัดท าพานวันไหว๎ครู ประจ าปี 2562 งานพัฒนาฯ/ งานบริหารทั่วไป/      

ครูที่ปรึกษา 
13 มิ.ย. 2562 กิจกรรมวันไหว๎คร ูประจ าปี 2562 งานพัฒนาฯ/ งานบริหารทั่วไป 
14 มิ.ย. 2562 อบรมคุณธรรม พัฒนาฯ, ครูที่ปรึกษา 
สัปดาห์ที่ 6 
17 มิ.ย. 2562 ประชุมหัวหน๎าฝ่าย/งาน อ านวยการ/หัวหน๎าฝ่าย 

18 มิ.ย. 2562 
นิเทศการจัดการจัดการศึกษา/การประกันคุณภาพการ
จัดการศึกษา 

ครู-บุคลากรฯ ทุกคน 

19 มิ.ย. 2562 ประชุมวางแผนการทัศนศึกษาของนักเรียน ครูที่ปรึกษา 
20 มิ.ย. 2562 ประชุมสามัญประจ าเดือน มิถุนายน 2562 ครู-บุคลากรฯ ทุกคน 
21 มิ.ย. 2562 อบรมคุณธรรมจริยธรรม งานพัฒนาฯ 
สัปดาห์ที่ 7 
24 มิ.ย. 2562 ประชุมหัวหน๎าฝ่าย/งาน อ านวยการ/หัวหน๎าฝ่าย 
25 มิ.ย. 2562 ส ารวจข๎อมูลสอบวัดผลกลางภาค 1/2562 วิชาการ,ครูประจ าวิชา 

26 มิ.ย. 2562 
เตรียมความพร๎อมและซักซ๎อมพิธีทบทวนค าปฏิญาณ
และสวนสนาม เนื่องในวนัครอบรอบการสถาปนาคณะ
ลูกเสือแหํงชาติ (1 กรกฎาคม ของทุกปี) 

กิจกรรมลูกเสือ, ผ๎ูก ากับลูกเสือ 

27 มิ.ย. 2562 กิจกรรม Big Cleaning Day 
 
 

งานบริหารทั่วไป/ครูที่ปรึกษา 
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สัปดาห์ที่ 
วัน เดือน ป ี

การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

28 มิ.ย. 2562 
กิจกรรมวันตํอต๎านยาเสพติด,วันสุนทรภู ํ กลํุมสาระฯภาษาไทย, งานพัฒนาฯ 
อบรมคุณธรรมจริยธรรม งานพัฒนาฯ 

สัปดาห์ที่ 8 
1 ก.ค. 2562 ประชุมหัวหน๎าฝ่าย/งาน หัวหน๎าฝ่าย/งาน 
2 ก.ค. 2562 ออกตารางสอบกลางภาค 1/2562 วิชาการ 

3 ก.ค. 2562 
พิธีทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวัน
ครอบรอบการสถาปนาคณะลูกเสือแหํงชาติ            
(1 กรกฎาคม ของทุกปี) 

กิจกรรมลูกเสือ, ผ๎ูก ากับลูกเสือ 

4 ก.ค. 2562 กิจกรรมวันตํอต๎านยาเสพติด, วันสุนทรภูํ กลํุมสาระฯภาษาไทย, งานพัฒนาฯ 
5 ก.ค. 2562 อบรมคุณธรรมจริยธรรม งานพัฒนาฯ 
สัปดาห์ที่ 9 
8 ก.ค. 2562 ประชุมหัวหน๎าฝ่าย อ านวยการ/หัวหน๎าฝ่าย 

8-12 ก.ค. 2562 
สํงต๎นฉบับข๎อสอบวัดผลกลางภาค 1/2562 วิชาการ,ครูประจ าวิชา 
ส ารวจสัดสํวนการเก็บคะแนนรายวิชาของครูผ๎ูสอน วิชาการ,ครูประจ าวิชา 

11-16 ก.ค. 2562 บันทึกคะแนนกํอนกลางภาค 1/2562 งาน SGS, ครูประจ าวิชา 
12 ก.ค. 2562 อบรมคุณธรรมจริยธรรม งานพัฒนาฯ 
สัปดาห์ที่ 10 
15 ก.ค. 2562 ประชุมหัวหน๎าฝ่าย อ านวยการ/หัวหน๎าฝ่าย 
16 ก.ค. 2562 วันอาสาฬหบูชา หยุดราชการ 
17 ก.ค. 2562 วันเข้าพรรษา หยุดราชการ 
19 ก.ค. 2562 อบรมคุณธรรมจริยธรรม งานพัฒนาฯ 
สัปดาห์ที่ 11 
22-24 ก.ค. 2562 สอบวัดผลกลางภาค 1/2562 วิชาการ, ครูประจ าวิชา, ครูที่ปรึกษา 
23 ก.ค. 2562 ประชุมสามัญประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 ครู-บุคลากรฯทุกคน 

24-26 ก.ค. 2562 
กิจกรรมชวนน้องเข้าวัด ครูและนักเรียนทุกคน 
บันทึกคะแนนกลางภาค 1/2562 งาน SGS, ครูประจ าวิชา 

25 ก.ค. 2562 ตรวจสุขภาพครูประจ าปี 2562 งานอนามัย, ครู-บุคลากรทุกคน 

26 ก.ค. 2562 
อบรมคุณธรรมจริยธรรม งานพัฒนาฯ 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว 

ครูและนักเรียนทุกคน 

28 ก.ค. 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว 
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สัปดาห์ที่ 
วัน เดือน ป ี

การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

สัปดาห์ที่ 12 
29 ก.ค. 2562 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว 
หยุดราชการ 

31 ก.ค. 2562 กิจกรรมชวนน้องเข้าวัด ครูและนักเรียนทุกคน 
2 ส.ค. 2562 อบรมคุณธรรมจริยธรรม งานพัฒนาฯ 
สัปดาห์ที่ 13 
5 ส.ค. 2562 ประชุมหัวหน๎าฝ่าย อ านวยการ/หัวหน๎าฝ่าย 
5 -16 ส.ค. 2562 สัปดาห์แหํงการเยี่ยมบ๎าน ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2562 พัฒนาฯ, ครูที่ปรึกษา 
6 ส.ค. 2562 สํงคะแนนเก็บหลังกลางภาคเรียน 1/2561 วิชาการ/งานวัดผลฯ/ครูทุกคน 
8 ส.ค. 2562 กิจกรรมชวนน้องเข้าวัด ครูและนักเรียนทุกคน 

9 ส.ค. 2562 
บันทึกคะแนนกํอนกลางภาคและคะแนนหลังกลาง
ภาค 

งาน SGS, ครูทุกคน 

สัปดาห์ที่ 14 
12 ส.ค. 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จประนางเจ้าฯ     

บรมราชินีนาถ 
หยุดราชการ 

14 ส.ค. 2562 กิจกรรม PLC ครูทุกคน 

15 ส.ค. 2562 
กิจกรรมชวนน้องเข้าวัด ครูและนักเรียนทุกคน 
กิจกรรม Big Cleaning Day งานบริหารทั่วไป/ครูที่ปรึกษา 

16 ส.ค. 2562 อบรมคุณธรรมจริยธรรม งานพัฒนาฯ 
สัปดาห์ที่ 15 
19 ส.ค. 2562 ประชุมหัวหน๎าฝ่าย อ านวยการ/หัวหน๎าฝ่าย 
20 ส.ค. 2562 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ กลํุมสาระฯ วิทยาศาสตร์ 
21 ส.ค. 2562 ประชุมสามัญประจ าเดือน สิงหาคม 2562 ครู-บุคลากรฯทุกคน 
22 ส.ค. 2562 กิจกรรม PLC ครูทุกคน 

23 ส.ค. 2562 
กิจกรรมชวนน้องเข้าวัด ครูและนักเรียนทุกคน 
อบรมคุณธรรม งานพัฒนาฯ 

สัปดาห์ที่ 16 
26 ส.ค. 2562 ประชุมหัวหน๎าฝ่าย/งาน อ านวยการ/หัวหน๎าฝ่าย 
27 ส.ค. 2562 ติดตามนักเรียนออกกลางคัน วิชาการ/ ครูที่ปรึกษา 
28 ส.ค. 2562 กิจกรรม PLC ครูทุกคน 
29 ส.ค. 2562 กิจกรรมชวนน้องเข้าวัด ครูและนักเรียนทุกคน 
30 ส.ค. 2562 อบรมคุณธรรม งานพัฒนาฯ 
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สัปดาห์ที่ 
วัน เดือน ป ี

การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

สัปดาห์ที่ 17 

2 ก.ย. 2562 

ส ารวจรายช่ือนักเรียนท่ีคาดวําจะไมํมีสิทธิ์สอบวัดผล
ปลายภาค 1/2562 

งานวัดผลฯ/ ครูทุกคน 

ประชุมหัวหน๎าฝ่าย อ านวยการ/หัวหน๎าฝ่าย 
3 ก.ย. 2562 ประชุมครูประจ าเดือน กันยายน 2562 ครู-บุคลากรฯทุกคน 

ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจ าปี งานนโยบายและแผน 

4 ก.ย. 2562 
ส ารวจรายช่ือนักเรียนท่ีไมํมีสิทธิ์สอบปลายภาค 
1/2562 

วิชาการ,ครูประจ าวิชา 

กิจกรรม PLC / ออกตารางสอบปลายภาค 1/2562 ครูทุกคน, งานวัดผล 
5 ก.ย. 2562 ส ารวจข๎อมูลและออกตารางสอบวัดผลปลายภาค 

1/2562 
วิชาการ, ครูประจ าวิชา 

6 ก.ย. 2562 

กิจกรรมชวนน้องเข้าวัด ครูและนักเรียนทุกคน 
แจ๎งรายช่ือนักเรียนท่ีไมํมีสิทธิ์สอบวัดผลปลายภาค
เรียน 1/2562 และออกหนังสือแจ๎งผ๎ูปกครอง 

วิชาการ,งานวัดผลฯ 

สัปดาห์ที่ 18 
9 ก.ย. 2562 ประชุมหัวหน๎าฝ่าย อ านวยการ/หัวหน๎าฝ่าย 
10 ก.ย. 2562 สํงต๎นฉบับข๎อสอบวัดผลปลายภาค 1/2561  งานวิชาการ, ครูทุกคน 

11 ก.ย. 2562 
สรุปและรายงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

งานนโยบายและแผนงาน 

กิจกรรม PLC ครูทุกคน 

12 ก.ย. 2562 
จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

 งานนโยบายและแผนงาน 

13 ก.ย. 2562 กิจกรรมชวนน้องเข้าวัด ครูและนักเรียนทุกคน 
สัปดาห์ที่ 19 
16 ก.ย. 2562 ประชุมหัวหน๎าฝ่าย อ านวยการ/หัวหน๎าฝ่าย 

17 ก.ย. 2562 
ส าเนาข๎อสอบปลายภาค 1/2562 วิชาการ, งานโรเนียว 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข๎าราชการครูฯ 
ลูกจ๎างประจ า และลูกจ๎างช่ัวคราว ครั้งท่ี 2 ปี 2562 

งานบุคคลฯ/ฝ่ายบริหาร 

18 ก.ย 2562 กิจกรรม PLC ครูทุกคน 
19 ก.ย 2562 ประชุมครูประจ าเดือน กันยายน 2562 ครู-บุคลากรฯทุกคน 
20 ก.ย 2562 อบรมคุณธรรม งานพัฒนาฯ 
สัปดาห์ที่ 20 
23 ก.ย. 2562 ประชุมหัวหน๎าฝ่าย/งาน อ านวยการ/หัวหน๎าฝ่าย 
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สัปดาห์ที่ 
วัน เดือน ป ี

การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

24 ก.ย. 2562 บันทึกคะแนนหลังปลายภาค คะแนนสอบปลายภาค 
๒/๒๕๖๒ 

งาน SGS, ครูประจ าวิชา 

25 ก.ย. 2562 สอบวัดผลปลายภาค 1/2562 วิชาการ, ครูทุกคน 
สัปดาห์ที่ 21 
 สํงไฟล์ข๎อมูล SGS ช้ัน ม. 1 - ม. 6 วิชาการ/งานทะเบียน/ครูประจ าวิชา 
 บันทึกคะแนนหลังกลางภาค คะแนนสอบปลายภาค 

1/2562 
งานทะเบียน, ครูทุกคน 

 สํงแบบบันทึกกิจกรรมชุมนุม  ครูทุกคน 
 สํงแบบบันทึกกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู๎  ครูทุกคน 
 สํงแบบบันทึกกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด  ครูทุกคน 
 ประชุมครูกํอนปิดภาคเรียน 1/2562 ครูทุกคน 
 รายงานผลการด าเนินงานฝ่ายในปีงบประมาณ      

พ.ศ. 2562 
หัวหน๎าฝ่าย 

 ประกาศผล 0 ร มส. วิชาการ/ครูประจ าวิชา 
 ปิดภาคเรียนท่ี 1/2562 ครูทุกคน 

 

กิจกรรมที่ด าเนินการตลอดปีการศึกษา 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 ลูกจ๎างประจ าและลูกจ๎างช่ัวคราว 
การพิจารณาย๎ายของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (มีนาคม/ตุลาคม ของทุกปี) 

   ท้ังนี้ตารางการปฏิบัติหน๎าท่ีภาคเรียนท่ี 1 / 2562 อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ขอให๎ข๎าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ๎างประจ าและลูกจ๎างช่ัวคราวโรงเรียนขุนควรวิทยาคมถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน 
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