คําสั่งโรงเรียนรัตนบุรี
ที่ 24๐/2563
เรื่อง กําหนดโครงสรางบทบาทการบริหารงานและภาระงานของรองผูอํานวยการและผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนรัตนบุรี
ปการศึกษา 2563
.........................................
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 48 กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา จัดใหมี
ระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาดานกระบวนการ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา โดยอาศัยโครงสรางการบริหารและกําหนดภารกิจครู บุคลากรอื่นอยางชัดเจน
และเหมาะสม ดังนั้นเพื่อใหสถานศึกษามีระบบการบริหารตามโครงสราง จึงกําหนดบทบาทหนาที่ สามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 39 (1) (6) มาตรา 45 (3) แหงพระราชบัญญัติการศึกษาระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่องการมอบอํานาจใหผูอํานวยการสถานศึกษา สั่งการ
อนุญาต อนุมัติในการปฏิบัติราชการหรือดําเนินการอื่นๆและคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๑๖๒๖/
๒๕๕๑ เรื่อง มอบอํานาจใหผูอํานวยการสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ สั่ง ณ วันที่ 22 ธันวาคม
2551 จึงกําหนดโครงสรางการบริหารที่พัฒนาองคกรและภารกิจของรองผูอํานวยการ ครูและบุคลากรโรงเรียนรัตนบุรี
ดังนี้

โครงสรางการบริหารงาน
โรงเรียนรัตนบรี
คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนรัตนบุรี

สมาคมครู ผูปกครอง และศิษยเกาโรงเรียนรัตนบุรี

ผูอํานวยการโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนรัตนบุรี

คณะกรรมการเครือขายผูปกครองโรงเรียนรัตนบุรี

รองผูอํานวยการ
กลุมบริหารวิชาการ

รองผูอํานวยการ
กลมบริหารงานบคคล

รองผูอํานวยการ
กลมบริหารงบประมาณ

รองผูอํานวยการ
กลุมบริหารทั่วไป

ผูชวยผูอํานวยการ
กลุมบริหารวิชาการ

ผูชวยผูอํานวยการ
กลุมบริหารงานบุคคล

ผูชวยผูอํานวยการ
กลุมบริหารงบประมาณ

ผูชวยผูอํานวยการ
กลุมบริหารทั่วไป

กลุมบริหารวิชาการ

กลุมบริหารงานบุคคล

กลุมบริหารงบประมาณ

กลุมบริหารทั่วไป

1. งานสํานักงานบริหารวิชาการ
2. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
3. งานจัดระบบการเรียนการสอนและกํากับติดตาม
4. งานวัดผลและประเมินผล
5. โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
6. งานวิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษา
7. งานกลุมสาระการเรียนรู
8. งานนิเทศการศึกษา
9. งานแนะแนวการศึกษาและทุนการศึกษา
10. งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
11. งานทะเบียน
12. งานหองสมุดและพัฒนาแหลงเรียนรู
13. งานโครงการแลกเปลี่ยนครูตางชาติ
14. งานสงเสริมวิชาการ
15. งานกลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
16. งานโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
17. งานดูแลนักเรียนพิการเรียนรวม
18. งานรับนักเรียนใหม
19. งานอาเซียนศึกษา
20. งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
21. ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนรัตนบุรี
22. ศูนยประสานงานการสอบ O-NET
23. งานนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู

1. งานสํานักงานกลุมบริหารงานบุคคล
2. งานวางแผนอัตรากําลัง การจัดสรร สรรหา บรรจุ แตงตั้ง และกําหนด
ตําแหนง
3. งานพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานวิทยฐานะ
4. งานเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
- งานลงชื่อปฏิบัติราชการ
- งานเวรยามรักษาการณ (กลางคืน) และเวรประจําประตู
- งานเวรยามรักษาการณ (กลางวัน)
- งานเวรประจําวัน
- งานกิจกรรมหนาเสาธง (เขาแถว)
- งานบํารุงขวัญ สงเสริมกําลังใจและสงเสริมวัฒนธรรมองคกร
5. การเลื่อนเงินเดือน การเพิ่มคาจาง การดําเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจาย
เงินเดือน เงินวิทยฐานะและคาตอบแทนอื่นของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
6. งานทะเบียนประวัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ การลา
7. งานดําเนินการทางวินัย
8. งานพัฒนาบุคลากรดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. งานสํานักงาน
2. งานแผนงานและประเมินโครงการ
3. งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
- โครงการขนมอบและน้ําดื่มเพื่อสุขภาพ
- โครงการรานคาสวัสดิการโรงเรียน
4. งานกองทุนเพื่อการศึกษาใหกูยืมเพื่อการศึกษา
5. งานบริหารการเงินและบัญชี
6. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย
7. งานสวัสดิการ
8. งานธนาคารโรงเรียน (ธนาคารออมสิน)
9. งานคณะกรรมการตรวจสอบการเงินภายในโรงเรียน

1. งานจัดระเบียบบริหารและพัฒนาองคกร
2. งานธุรการ
3. งานควบคุมภายในหนวยงาน
4. งานเลขาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. งานพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
6. งานโสตทัศนศึกษา
7. งานประชาสัมพันธ
8. งานสงเสริมสุขภาพ
9. งานโภชนาการ
10.งานกิจกรรมสหกรณรานคา
11. งานสัมพันธชุมชน
12. งานดนตรี ดุริยางคนักเรียน
13. งานพัฒนาจัดการอาคารสถานที่
14. งานปรับบริบทและสภาพแวดลอม
15. งานระดมทรัพยากร
16. งานบริการสาธารณะ
17. งานบานพักครู
18. งานประกันอุบัติเหตุ
19. งานสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน
20. งานศูนยเพื่อนใจวัยรุน ( TO Be Number One )
21. งานจราจร
22. งานกิจการนักเรียน
23. งานสายชั้นเรียน
24. งานสารเสพติด
25. งานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
26. งานโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล

1. กลุมบริหารวิชาการ
รองผูอํานวยการโรงเรียน
มีหนาที่เปนที่ปรึกษาผูอํานวยการโรงเรียน ในดานการบริหารวิชาการ ใหคําแนะนําควบคุมดูแลนิเทศติดติดตาม
การพัฒนาหลักสูตร พัฒนากระบวนการเรียนรูสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พัฒนาแหลงเรียนรู ระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา วัดผลและประเมิน ผลและเทีย บโอนผลการเรีย น วิจัยเพื่อพัฒ นาคุณภาพการศึกษา นิเทศ
การศึกษา แนะแนวการศึกษา สงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน สงเสริม สนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว
หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา ประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น และงานที่ไดรับ
มอบหมายตามกรอบงานและหนาที่อื่นๆที่ไดรับมอบหมาย
ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน
มีหนาที่ชวยผูอํานวยการบริหารจัดการในกรอบงานการบริหารวิชาการ โดยการใหคําแนะนํา ควบคุม ดูแล กํากับ
ติดตาม ในกรอบงานและหนาที่อื่นที่ไดรับมอบหมาย ดังนี้
๑) การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
๒) การวางแผนงานดานวิชาการ
๓) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
๔) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
๕) การพัฒนากระบวนการเรียนรู
๖) การวัดและการประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียน
๗) การวิจัยเพื่อพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู
๘) การนิเทศการศึกษา
๙) การแนะแนว
๑๐) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
๑๑) การสงเสริมชุมชนใหมีความรูความเข็มแข็งทางวิชาการ
๑๒) การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกรหนวยงาน สถานประกอบการและ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
๒. กลุมบริหารงานบุคคล
รองผูอํานวยการโรงเรียน
เปนที่ปรึกษาผูอํานวยการโรงเรียนในดานการบริหารงานบุคคล ใหคําแนะนํา กํากับติดตาม ประเมินผลในดาน
การวางแผนอั ต รากํ า ลั ง การจั ดสรรอั ต รากํ า ลังข าราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึกษา การสรรหาและบรรจุแ ตงตั้ ง
การเปลี่ยนตําแหนงใหสูงขึ้นและการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดําเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน
การลาทุ กประเภท การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติงาน การดําเนิน การวินัย และการลงโทษ การสั่งพักราชการ การอุทธรณ
และการร อ งทุ ก ข การออกจากทางราชการ การจั ด ระบบและการจั ด ทํ า ทะเบี ย นประวั ติ การจั ด ทํ า บั ญ ชี ร ายชื่ อ
และใหความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ การสงเสริมการประเมินวิทยฐานะขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา การยกยองเชิดชูเกียรติ การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานวิทยฐานะ การสงเสริมวินัย
คุ ณ ธรรมสํ า หรั บ ข า ราชการและบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา การส ง เสริ ม การขอรั บ ใบอนุ ญ าต การพั ฒ นาข า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา งานพัฒนาบุคลากรดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ การดําเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
ผูชวยผูอํานวยการ
เป น ผู ช ว ยผู อํา นวยการ ดํ า เนิ น งานตามบทบาทหน าที่ข องการบริห ารงานบุคคล และช ว ยกํ ากับ ดูแ ล ติ ดตาม
ใหคําแนะนํา สรุปผล ประเมินผล และรายงานผล ตามกรอบงานดังตอไปนี้
๑. จัดทําโครงสรางการบริหารงานกลุมบริหารงานบุคคล
๒. พิจารณาบุคคลในการปฏิบัติงาน
๓. กําหนดวางแผนอัตรากําลัง สรรหา จัดสรร บรรจุ แตงตั้ง กําหนดตําแหนง
๔. พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานวิทยฐานะ
๕. เสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
๖. การเลื่อนเงินเดือน การเพิ่มคาจาง การดําเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจายเงินเดือน
เงินวิทยฐานะและคาตอบแทนอื่นของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๗. งานทะเบียนประวิติ เครื่องราชอิสริยาภรณ การลา
๘. งานการดําเนินการทางวินัย การลงโทษ การอุทธรณ การรองทุกข การออกจากราชการ
๙. งานสํานักงาน งานธุรการ งานสารบรรณ งานพัสดุกลุมบริหารงานบุคคล
๑๐. งานพัฒนาองคกรดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๑. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๓. กลุมบริหารงบประมาณ
รองผูอํานวยการโรงเรียน
เปนที่ปรึกษาผูอํานวยการดานการบริหารงบประมาณ กํากับติดตามการจัดทําแผนงบประมาณ และคําขอตั้ง
งบประมาณเพื่ อ เสนอต อ ปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารหรื อ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานแล ว แต ก รณี
จัด ทํ า แผนปฏิ บั ติก ารใช จ า ยเงิ น ตามที่ ไ ด รั บ จั ดสรรงบประมาณ อนุมั ติการใชจ ายงบประมาณ การขอโอน และการขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ การรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชงบประมาณ
การตรวจสอบติ ด ตามและการรายงานผลผลิ ต จากงบประมาณ การระดมทรั พ ยากรและการลงทุ น เพื่ อ การศึ ก ษา
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา การแผนพัสดุ การกําหนดรูปแบบ
รายการหรื อ คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของครุ ภั ณฑ หรือ สิ่ ง ก อสร า งที่ ใ ช ง บประมาณเพื่ อเสนอตอ ปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
หรื อ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานแล ว แต ก รณี พั ฒ นาระบบข อ มู ล และสารสนเทศเพื่ อ การจั ด ทํ า
และการจัดหาพัสดุ การจัดหาพัสดุ การควบคมดูแล บํารุงรักษาและจําหนายพั สดุ การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน
การเบิกจายจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการจายเงิน การนําเงินสงคลัง การจัดทําบัญชีการเงิน การจัดทํา
รายงานทางการเงินและงบการเงิน การจัดทําหรือการจัดหาแบบพิมพบัญชีและรายการ

ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน
เปนผูชวยผูอํานวยการฝนการบริหารงบประมาณ ชวยกํากับ ติดตามใหคําแนะนําในการดําเนินงานตามกรอบ และ
ภาระงานดังตอไปนี้
๑) การจั ดทํา แผนงบประมาณและคํ า ขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอตอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแลวแตกรณี
๒) จัดทําแผนปฏิบัติการใชจายเงินตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ
๓) อนุมัติการใชจายงบประมาณ
๔) การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
๕) การรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ
๖) การตรวจสอบติดตามผลรายงานการใชงบประมาณ
๗) การตรวจสอบติดตามและการรายงานผลผลิตจากงบประมาณ
๘) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
๙) การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อการศึกษา
๑๐) การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
๑๑) การแผนพัสดุ
๑๒) การกํ า หนดรู ป แบบรายการหรื อ คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของครุ ภั ณ ฑ หรื อ สิ่ ง ก อ สร า งที่ ใ ช ง บประมาณ
ตอปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแลวแตกรณี
๑๓) พัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทําและการจัดหาพัสดุ
๑๔) การจัดหาพัสดุ
๑๕) การควบคมดูแล บํารุงรักษาและจําหนายพัสดุ
๑๖) การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน
๑๗) การเบิกจายจากคลัง
๑๘) การรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการจายเงิน
๑๙) การนําเงินสงคลัง
๒๐) การจัดทําบัญชีการเงิน
๒๑) การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน
๒๒) การจัดทําหรือการจัดหาแบบพิมพบัญชีและรายการ

๔. กลุมบริหารทั่วไป
รองผูอํานวยการ
มีหนาที่เปนที่ปรึกษาผูอํานวยการโรงเรียนดานการบริหารทั่วไป ใหคําแนะนํา ควบคุมกํากับติดตามในดานการพัฒนา
ระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ ประสานงานและการพัฒนาเครือขายการศึกษา การวางแผนการบริหารงานการศึกษา
การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผนการจัดการบริหารและพัฒนาองคกร การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน งานเทคโนโลยี
เพื่ อ การศึ ก ษา งานโสตทั ศ นศึ ก ษา การดํ า เนิ น งานธุ ร การ การดู แ ลสถานที่ แ ละสภาพแวดล อ มและบริ บ ท การเสนอ
ความคิ ดเห็น เกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษา การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา งานกิจ การนักเรีย น
การประชาสัมพันธงานการศึกษา การาสงเสริมสนับสนุน และการประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร
หนวยงานและสถานบันสังคมอื่น ที่จัดการศึกษา ประสานงานกับสวนราชการกับสวนภูมิภาคและทองถิ่น การรายงานผล
การปฏิบัติงาน การจัดระบบควบคุมภายในหนวยงาน งานอนามัย งานโภชนาการ งานดุริยางค งานบานพักครู งานธนาคาร
งานประกันอุบัติเหตุนักเรียนและการดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตย สภานักเรียน
ผูชวยผูอํานวยการ
เปนผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารทั่วไป ใหคําแนะนํา กํากับติดตาม ชวยรองผูอํานวยการ และปฏิบัติ
หนาที่ตามกรอบงานกลุมบริหารทั่วไปดังตอไปนี้
๑. การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ
๒. การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา
๓. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา
๔. การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน
๕. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร
๖. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
๗. งานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
๘. งานโสตทัศนศึกษา
๙. การดําเนินงานธุรการ
๑๐. การดูแลสถานที่ งานบานพักครู
๑๑. งานจัดสภาพแวดลอมและบริบท
๑๒. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษา
๑๓. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
๑๔. งานกิจการนักเรียน
๑๕. งานการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน
๑๖. ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
๑๗. การประชาสัมพันธงานการศึกษา
๑๘. การสงเสริม สนับสนุน และประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงานและ
สถานบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา

๑๙. ประสานราชการกับภูมิภาคและทองถิ่น
๒๐. การรายงานผลการปฏิบัติงาน
๒๑. การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน
๒๒. งานอื่น ที่ไดรับมอบหมาย /งานสงเสริมสุขภาพ/งานโภชนาการ/งานดุริยางค/ งานบานพักครู/งานประกัน
อุบัติเหตุนักเรียน การดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตย/งานสภานักเรียน
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายยรรยง วงคคําจันทร)
ผูอํานวยการโรงเรียนรัตนบุรี

คําสั่งโรงเรียนรัตนบุรี
ที่ 243/2563
เรื่อง แตงตั้งและมอบหมายภาระงานรองผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนรัตนบุรี
ปการศึกษา 2563
.........................................
พระราชบั ญ ญั ติการศึ กษาแห งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 48 กํ าหนดใหห นว ยงานตน สัง กัดและสถานศึกษา
จัดใหมีระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาดานกระบวนการ มาตรฐานที่ 1 การบริหาร
และการจัดการอยางเปนระบบ โดยอาศัยโครงสรางการบริหารและกําหนดภารกิจครู บุคลากรอื่นอยางชัดเจนและเหมาะสม
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ส ถานศึ ก ษามี ร ะบบการบริ ห ารตามโครงสร า ง ซึ่ ง กํ า หนดบทบาทหน า ที่ สามารถปฏิ บั ติ ง านได
อย า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ อาศัย อํ านาจตามความในมาตรา 39 (1) (6) มาตรา 45 (3) ลงวัน ที่ 6 กรกฎาคม 2546
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1626/2551 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 ซึ่งกําหนดโครงสรางการบริหารการพัฒนาองคกร
และภารกิจของครูและบุคลากรโรงเรียนรัตนบุรี ประจําปการศึกษา 2563 ดังตอไปนี้
กลุมบริหารวิชาการ
วาที่ ร.ต.ศักดิ์ณรงค วงศวาน
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ
หนาที่
รับผิดชอบงานสํานักงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนรูสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
แหลงเรียนรู ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วัดผลและประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน วิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา นิเทศการศึกษา แนะแนวการศึกษา สงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน สงเสริม สนับสนุนงานวิชาการ
แกบุคคล ครอบครัว หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา ประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
1. งานสํานักงานบริหารวิชาการ
รัตติกร ภิรมยตระกูล
จิราภรณ ชูเสน
สาวนภาพรรณ บุญปญญา
สาวรัตตินันท บุญกลา

หัวหนา
คณะทํางาน
คณะทํางาน
เลขานุการ

หนาที่
1. จัดโครงสรางระบบงานสารบรรณของสํานักงาน
2. จัดระบบความเปนระเบียบ ความสวยงาม ความปลอดภัยของสํานักงาน
3. จัดระบบการบริการ และอํานวยความสะดวกตอผูที่มาติดตองานราชการ
4. จัดประชุมคณะทํางานในกลุมบริหารวิชาการ หรือคณะกรรมการที่มีหัวหนากลุมบริหารวิชาการ
เปนกรรมการและเลขานุการ
5. ทําหนาที่เปนเลขานุการผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ
6. จัดระบบพัสดุ ครุภัณฑ ในกลุมบริหารวิชาการ ทั้งการลงทะเบียนและเสนอเพื่อจัดซื้อ
7.ประเมินสรุปผลการดําเนินงานและรางานตอผูบังคับบัญชา
8. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
2. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
นางสุรัตยา แซภู
หัวหนา
นางจินตนา พิกุลแกว
คณะทํางาน
นางณาตยา ผสมวงศ
คณะทํางาน
นางออนสี ศรีเที่ยง
คณะทํางาน
นางสาวสุนันทา นาเจริญ
คณะทํางาน
นางพิรุณนี สายยศ
คณะทํางาน
นางไพวัลย กรุงพิทักษ
คณะทํางาน
นายภูมินทร นันทพันธ
คณะทํางาน
นางสาววรัญญา นิยมพันธ
คณะทํางาน
วาที่ ร.ต.ธรรมจักร วีระพันธ
คณะทํางาน
นางกลิ่นมณี วันนา
คณะทํางาน
นางจิตตา เดชสูงเนิน
เลขานุการ
นางสาวพัชราพรรณ บุญยืน
เลขานุการ
หนาที่
1. ศึกษา วิเคราะห หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และสาระแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อ
นํามาปฏิบัติในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ตามสภาพปญหาและความตองการของสังคม ชุมชน และทองถิ่น
2. วิเคราะหสภาพแวดลอมและประเมินสภาพสถานศึกษา เพื่อกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค
3. นําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอน บริหารการใชหลักสูตรใหเหมาะสม นิเทศการใชหลักสูตร
4. ติดตามและประเมินการใชหลักสูตรปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม และสรุปผลเพื่อรายงานตอ
ผูบังคับบัญชาเมื่อสิ้นปการศึกษา

3. งานจัดระบบการเรียนการสอนและกํากับติดตาม
นางรัตติกร ภิรมยตระกูล
หัวหนา
รองหัวหนากลุมสาระทุกกลุม
คณะทํางาน
นายธนากร ฝอยจันทร
คณะทํางาน
นางจิราภรณ ชูเสน
คณะทํางาน
หัวหนาอาคาร และครูดูแลชั้นเรียนทุกคน คณะทํางาน
นายเอกนรินทร ธรรมนิยม
เลขานุการ
นางสาวพริ้งศิโรรัตน บุญภา
เลขานุการ
หนาที่
1. ควบคุม ดูแล กํากับ ติดตาม อํานวยความสะดวก และประเมินการจัดการเรียนการสอนในแตละวัน
2. กําหนดหองเรียน จัดตารางเรียน ตารางสอน จัดระบบการขึ้นเรียนพักกลางวัน และเลิกเรียน
3. ประเมิน สรุปผลการดําเนินงาน และรายงานตอผูบังคับบัญชา
4. จัดทําระบบการกํากับติดตามการเรียนการสอนของนักเรียนและครู
5. ประสานงานกับผูปกครอง ชุมขนและผูที่เกี่ยวของในดานการกวดขันใหนักเรียน เขาเรียน ไมหนีเรียนและประพฤติตัวไม
เหมาะสมกับการเปนนักเรียน
6. กํากับติดตามการเขาสอนของครู การเขาเรียนของนักเรียนเพื่อใหการสอนของครู เต็มเวลามีคุณภาพ
7. ประเมิน สรุปผลการดําเนินงาน และรายงานตอผูบังคับบัญชา
8. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
4. งานวัดผลและประเมินผล
นางสาวบุสดี แกนแกว
หัวหนา
นางสาวพริ้งศิโรรัตน บุญภา
คณะทํางาน
นางจิราภรณ ชูเสน
คณะทํางาน
นายธนากร ฝอยจันทร
เลขานุการ
หนาที่
1. กําหนดระเบียบ แนวปฏิบัติงานวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา
2. สงเสริมใหครูจัดทําแผนการวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู
หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู และการจัดกิจกรรมการเรียนรู
3. สงเสริมใหครูวัดและประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริงควบคูกับการทดสอบในสัดสวนที่เหมาะสม
4. ดําเนินการจัดทําคําสั่งสอบวัดผลการเรียน ตารางสอบ
5. ประสานงานในการสอบวัดความรูหรือการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตาง ๆ โดยการจัดหนวยงานภายในโรงเรียนทั้งของรัฐ
และเอกชน
6. ประเมิน สรุปผลการดําเนินงาน และรายงานตอผูบังคับบัญชา
7. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

๕. โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
นางไกรษร คงยืน
หัวหนา
นางจิตตา เดชสูงเนิน คณะทํางาน
นางสาวพัชราพรรณ บุญยืน
คณะทํางาน
นางสายรุง สุวรรณไตรย คณะทํางาน
นายทวีชัย กลีบบัว
เลขานุการ
หนาที่
1. วิเคราะห วิจัยหลักสูตรใหสอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับมาตรฐานสากล
2. สงเสริมและจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรูใหกาวสูมาตรฐานสากล
3. ประเมิน สรุปผลการดําเนินงาน และรายงานตอผูบังคับบัญชา
๖. งานวิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษา
นางรัมภรดา เครือศรี
หัวหนา
นางจรรยาภรณ บุญสอน
คณะทํางาน
นางอัญญารัตน ลือขจร
คณะทํางาน
นางสาวนฤมล พันธศรี
คณะทํางาน
นางศิริพรรณ ธรรมานิตยกุล
คณะทํางาน
นายวีระชาติ ผิวออน
คณะทํางาน
นางสาวพิรุณรัตน ศักดิ์แกว
คณะทํางาน
นางสาววรัญญา นิยมพันธ
คณะทํางาน
นางฉัลยาญาราภรณ ทวีแสง
คณะทํางาน
นางสาวณัฐธิดา หมอทอง
เลขานุการ
หนาที่
1. ศึกษา วิเคราะห วิจัย การบริการจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวม ของสถานศึกษา
2. สงเสริมใหครู ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใหแตละกลุมสาระการ เรียนรู
3. ประสานความรวมมือในการศึกษา วิเคราะห วิจัย ตลอดจนเผยแพรผลงานวิจัยหรือ พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน และงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นๆ
4. สงเสริมใหครูผลิต พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน
5. จัดหาสื่อและเทคโนโลยีใชในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางานดานวิชาการ และ ประสานความรวมมือใน
การผลิตและจัดหาสื่อกับบุคคล ชุมชน ครอบครัว องคกรทั้งภาครัฐและ เอกชน
6. นําพาครูจัดทําสื่อ นวัตกรรม ประเมินผลการพัฒนาใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ การศึกษา
7. ประเมิน สรุป ผลการดําเนินงาน และรายงานตอผูบังคับบัญชา
8. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย

7. งานกลุมสาระการเรียนรู
นางสาวจินตนา พิกุลแกว
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
นางณาตยา ผสมวงศ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
นางสาววรัญญา นิยมพันธ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
นางไพวัลย กรุงพิทักษ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวสุนันทา นาเจริญ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
นางออนสี ศรีเที่ยง
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นางพิรุณนี สายยศ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายภูมินทร นันทพันธ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
วาที่ ร.ต.ธรรมจักร วีระพันธ
หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
หนาที่
1. กํากับดูแล ติดตาม อํานวยความสะดวกและประเมินผล การจัดการเรียนการสอนในกลุมวิชา
2. กําหนดแผนพัฒนางานโครงการในการจัดระบบการเรียนการสอน
3. นิเทศ กํากับ ติดตาม การพัฒนากิจกรรม สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
4. สงเสริมและพัฒนาการวิจัยการเรียนการสอนในชั้นเรียนและภาพรวมทั้งโรงเรียน
5. สงเสริมพัฒนาบุคลากรในกลุมวิชาในการจัดทําหลักสูตรทองถิ่นเพื่อการเรียนการสอน
6. เผยแพร ประชาสัมพันธ ผลงานนักเรียนและครูที่ไดจากการจัดการเรียนการสอน
7. จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาหรือแกไขปญหาผูเรียน
8. ประเมิน สรุป ผลการเดินเนินงาน และรายงานตอผูบังคับบัญชา
9. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
8. งานนิเทศการศึกษา
วาที่ ร.ต.ศักดิ์ณรงค วงศวาน หัวหนา
นางรัตติกร ภิรมยตระกูล
คณะทํางาน
นายธนากร ฝอยจันทร
คณะทํางาน
นางสุรัตยา แซภู
เลขานุการ
หนาที่
1. จัดระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในสถานศึกษาดวยวิธีการเปดชั้นเรียนผาน กระบวนการ PLC
2. ดําเนินการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา
3. ประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา
4. ติดตาม ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงาน วิชาการและการเรียนการ
สอนของสถานศึกษา
5. ประเมิน สรุปผลการดําเนินงาน และรายงานตอผูบังคับบัญชา
6. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย

9. งานแนะแนวการศึกษาและทุนการศึกษา
นางสาววลีวรรณ วัดตรง
หัวหนา
นางสาวเก็จกาญจน กนกแกว คณะทํางาน
นางสาวสไบพร คําภิรมย
คณะทํางาน
นางสาวสิริธพร ลวดลาย
คณะทํางาน
นางสุจินดา ศรีสวัสดิ์
คณะทํางาน
นางสาวพรพิมล แพงภูงา
คณะทํางาน
นางสาวสุพิรารัตน เพิ่มผล
คณะทํางาน
นางวันวิสา สระแกว
เลขานุการ
หนาที่
1. จัดระบบแนะแนวและใหคําปรึกษาเพื่อการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ การหางานทํา เพื่อมีรายไดระหวางเรียน
การแกไขพฤติกรรม โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและ กระบวนการเรียนการสอน
2. ดําเนินการแนะแนวการศึกษา โดยความรวมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา
3. ติดตามและประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการแนะแนวในสถานศึกษา
4. ประสานงาน ใหความรวมมือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู ดานการแนะแนวกับเครือขาย การ แนะแนวในพื้นที่การศึกษา
5. ประเมิน สรุปผลการดําเนินงาน และรายงานตอผูบังคับบัญชา
6. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
10. งานประกันคุณภาพในสถานศึกษา
นางเสนห พุฒตาล
หัวหนา
นางสาวเพ็ญจันทร พันธฤกษ คณะทํางาน
นางฉัลยาญาราภรณ ทวีแสง
เลขานุการ
หนาที่
1. จัดระบบโครงสรางองคกร ใหรองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. กําหนดเกณฑ การประเมิน เปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา และตัวชี้วัดของเขตพื้นที่
การศึกษา และของกระทรวงศึกษาธิการ ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมิน ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
3. วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยดําเนินการพัฒนาตาม
แผน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพอยางตอเนื่อง
4. ประสานความรวมมือทั้งในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และสํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพ
การศึกษา เพื่อการปรับปรุง พัฒนา และประเมินคุณภาพการศึกษา
5. ประเมิน สรุปผลการดําเนินงาน และรายงานตอผูบังคับบัญชา
6. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

11. งานทะเบียน
นายนิทัศน เข็มทอง
หัวหนา
นางสาวพัชราพรรณ บุญยืน
คณะทํางาน
นายยุทธ เบาทอง
คณะทํางาน
นางมยุรา ถาพรผาด
คณะทํางาน
นายธนิกกุล บุญอาจ
คณะทํางาน
นายศรีวิรัตน จันทํา
คณะทํางาน
นางวันทา นามรักษ
เลขานุการ
หนาที่
1. จัดใหมีการเทียบโอนความรู ทักษะ ประสบการณ และผลการเรียนจาก สถานศึกษาอื่น สถานประกอบการและอื่นๆ
ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
2. ดําเนินการตรวจสอบและจัดเก็บหลักฐานการรับมอบตัวนักเรียนเขาใหมและ นักเรียนยายเขา ยายออกระหวางเรียน
3. ประกาศผลการเรียนในแตละภาคเรียนและดําเนินการแจงผลการเรียนไปยัง ผูปกครอง
4. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน เพื่ออนุมัติการจบหลักสูตร
5. จัดทําขอมูลสถิตินักเรียน นักเรียนพิการเรียนรวมในแตละภาคเรียน และการยาย เขา การยายออกระหวางเรียน
6. ประเมิน สรุปผลการดําเนินงาน และรายงานตอผูบังคับบัญชา
12. งานหองสมุดและพัฒนาแหลงเรียนรู
นางสาวอรวรรณ แพงภูงา
หัวหนา
นางสาวจินตนา พิกุลแกว
คณะทํางาน
นางสาวนรินทรทิพย เติมกลา คณะทํางาน
นางสาวศศิประภา สะสิสะมิส คณะทํางาน
นางวิภาพันธ บุดดี
เลขานุการ
หนาที่
1. จัดบริการยืม-สงหนังสือ สืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต แกนักเรียน บุคลากร และบุคคลทั่วไป ทั้งในราชการและ
วันหยุดราชการ
2. พัฒนาหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรูที่ทันสมัยและทันตอความเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเทคโนโลยี
3. ดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู รักการอาน สามารถคิด วิเคราะหและมี
วิจารณญาณ
4. สํารวจแหลงการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่นในเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (จังหวัดสุรินทร) และเขตพื้นที่การศึกษาที่ ใกลเคียง
5. จัดทําเอกสารเผยแพรแหลงการเรียนรูแกครู สถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษาในบริเวณใกลเคียง

6. ดําเนินการพัฒนาแหลงเรียนรูโดยประสานกับสถาบันการศึกษาอื่น ชุมชน ทองถิ่น ครอบครัว บุคคล องคกรเพื่อใช
แหลงเรียนรูรวมกัน
7. รวบรวมความรูและผลงานที่เปนภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อการเรียน ความภาคภูมิใจ ที่มีตอทองถิ่นของนักเรียนและบุคคล
ทั่วไป
8. ประเมิน สรุปผลการดําเนินงาน และรายงานตอผูบังคับบัญชา
9. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
13. โครงการแลกเปลี่ยนครูตางชาติ
นางสาวสุนันทา นาเจริญ
หัวหนา
นางสาวชนิดา ใยบุรี
คณะทํางาน
นางสิริรดา เพชรเลิศ
คณะทํางาน
นางอุษา เดชศิริ
เลขานุการ
หนาที่
1. ติดตอประสานงานเพื่อรับครูตางชาติเขามาสอนในโรงเรียนรัตนบุรี
2. จัดหาที่พัก โดยคํานึงถึงความสะดวก ปลอดภัย และสุขลักษณะของที่พักอาศัย
3. ใหปรึกษา ดูแล อํานวยความสะดวกในการใชชีวิตในประเทศไทยของครูตางชาติ
4. นิเทศกํากับติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูตางชาติ
5. ประเมิน สรุปผลการดําเนินงาน และรายงานตอผูบังคับบัญชา
14. งานสงเสริมวิชาการ
นางสาวณัฐณิชา ดาบุตรดี
หัวหนา
นางสาวพรนภา พุทธานุ
คณะทํางาน
นางมยุรา ถาพรผาด
คณะทํางาน
นางสาวอธิติญา ประดาสุข
คณะทํางาน
นางศิริภัสสร อุดมรัตน
คณะทํางาน
นายอุทัย อุดทุม
เลขานุการ
หนาที่
1. ประสานงาน จัดทํา ดําเนินการ และประเมินผลโครงการเพื่อพัฒนางานวิชาการและ โครงการเรงดวนที่เกี่ยวของกับ
งานวิชาการ
2. จัดทํากิจกรรมที่เปนการสงเสริมงานวิชาการเพื่อการพัฒนาและแกไขปญหานักเรียน
3. ดําเนินการวิจัยและประเมินผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวของกับงาน วิชาการ
4. ประเมิน สรุป ผลการดําเนินงาน และรายงานตอผูบังคับบัญชา
5. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย

15. กลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
วาที่ ร.ต.ธรรมจักร วีระพันธ
หัวหนากลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
นางวัชรี กมล
หัวหนากิจกรรมชุมนุมวิชาการ
นายปรัชญา กะการดี
หัวหนากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
นายศราวุฒิวงคคําปน
หัวหนากิจกรรมลูกเสือ
นางสาวพิรุณรัตน ศักดิ์แกว
หัวหนากิจกรรมผูบําเพ็ญประโยชน
นางจินตนา ชัยทอง
หัวหนากิจกรรมยุวกาชาด
นางสาววลีวรรณ วัดตรง
หัวหนากิจกรรมแนะแนว
นางจิตตา เดชสูงเนิน
หัวหนางานกิจกรรมเพื่อสังคมและ สาธารณประโยชน
หนาที่
1. กําหนดหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดประเมินผลในแตละภาคเรียน
2. ประสานงานในการรับนักเรียน กําหนดครูที่ปรึกษากิจกรรม และจัดทําแผนหลัก ในการเรียนการสอน
3. ประสานกับชุมชนทองถิ่น และองคกรตางๆ เพื่อการพัฒนาสาธารณประโยชนตางๆ
4. ประเมิน สรุปผลการดําเนินงาน และรายงานตอผูบังคับบัญชา
5. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
16. โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
นายยรรยง วงคคําจันทร
หัวหนา
นางสาวสุจิตรา กะการดี
รองหัวหนา
นางกลิ่นมณี วันนา
ผูประสานงาน
นางอุษา เดชศิริ
หัวหนาสํานักงาน
นายกฤตนัย โคตรทอง
ธุรการสํานักงาน
นางสาวนฤมล พันธศรี
คณะทํางาน
นางสาวสุกัญญา ดาศรี
คณะทํางาน
นายธนากร ฝอยจันทร
คณะทํางาน
นางจิตตา เดชสูงเนิน
คณะทํางาน
นางออนสี ศรีเที่ยง
คณะทํางาน
นางณาตยา ผสมวงศ
คณะทํางาน
นางสาวสุนันทา นาเจริญ
คณะทํางาน
นางณัฏฐิกานต ทองเกษม
เลขานุการ

หนาที่
1. จัดทําหลังสูตรการเรียนการสอน ผลการเรียนวิทยาศาสตร ชั้น ม.ตน ใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 แผนการพัฒนาศักยภาพผูเรียนดานวิทยาศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. พัฒนาระบบการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู กิจกรรมแสริมหลักสูตรเพื่อ พัฒนาศักยภาพของผูเรียนดาน
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตรใหสูงขึ้น
3. ประเมินผล วิจัย การพัฒนาการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
4. ประเมิน สรุปผลการดําเนินงาน และรายงานตอผูบังคับบัญชา
17. งานดูแลนักเรียนพิการเรียนรวม
นางมยุรา ถาพรผาด
หัวหนา
นางสาวอาทิติยารัตน จินดาขันธ คณะทํางาน
นางจิราภรณ ชูเสน
เลขานุการ
หนาที่
1. ดูแลและพัฒนานักเรียนที่มีความพิการใหสามารถเรียนรวมกับนักเรียนปกติไดอยาง มีความสุข
2. จัดกิจกรรมสงเสริมหลักสูตรใหกับนักเรียนพิการเรียนรวม เพื่อพัฒนาศักยภาพของ ผูเรียนใหสูงขึ้น
3. ใหความชวยเหลือนักเรียน โดยประสานงานกับผูปกครองและองคกรการกุศลตางๆ
4. ศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในดานการเรียนรู ทักษะ และการ อยูรวมในสังคมไดอยางมีความสุข
5. ประเมิน สรุปผลการดําเนินงาน และรายงานตอผูบังคับบัญชา
18. งานรับนักเรียนใหม
นางสาวพรนภา พุทธานุ
หัวหนา
นางกลิ่นมณี วันนา
คณะทํางาน
นางวันทา นามรักษ
คณะทํางาน
นางสาวบุสดี แกนแกว
คณะทํางาน
นางสาวพิรุณรัตน ศักดิ์แกว
คณะทํางาน
นางสาวนภาพรรณ บุญปญญา คณะทํางาน
นางสาววลีวรรณ วัดตรง
คณะทํางาน
นางสาวพรพิมล แพงภูงา
เลขานุการ
หนาที่
1. สํารวจขอมูลความตองการรับนักเรียนใหมชั้น ม.1 และ ม. 4 ใหสอดคลองกับการรับ นักเรียน สพฐ โดยใหสัมพันธ
กับพื้นฐานของโรงเรียนในดานจํานวนครู อาคารเรียน และสื่อวัสดุ อุปกรณในการจัดการเรียนการสอน
2. จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธการรับนักเรียน
3. รับสมัคร สอบคัดเลือก และรับมอบตัวนักเรียน

4. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจในดานการเรียนการสอนกับนักเรียนและผูปกครอง
5. ประเมิน สรุป ผลการดําเนินงาน และรายงานตอผูบังคับบัญชา
19. งานอาเซียนศึกษา
นางพิรุณนี สายยศ
หัวหนา
นางสาวสุนันทา นาเจริญ
คณะทํางาน
Mr.Tangny Savoeuy
คณะทํางาน
Mr. Prapon Srivattanangkul คณะทํางาน
Mr. Marjon Ytac Duarte
คณะทํางาน
Ms. Cyrille M. Caoli
คณะทํางาน
Ms. Jocelyn C. Ferenal
คณะทํางาน
Mr. Mark Kenneth Galan
คณะทํางาน
Mr. Jesus Redemil V. Casa คณะทํางาน
นายพชธกร นันทพันธ
เลขานุการ
หนาที่
1. สงเสริมพัฒนา วิจัย การเรียนรูสภาพเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม ประเพณี และภาษาของกลุมประเทศเอเชียตะวันออก
เฉียงใตหรืออาเซียน
2. พัฒนาหลักสูตรและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุมประเทศอาเซียน
20. งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นายพชธกร นันทพันธ
หัวหนา
นางสาวสไบพร คําภิรมย
คณะทํางาน
นายเชิดชัย มนตดี
คณะทํางาน
นางศิริพรรณ ธรรมานิตยกุล
คณะทํางาน
นางสาวสุกัญญา ลาดี
คณะทํางาน
นางวันวิสา สระแกว
เลขานุการ
หนาที่
1. สนับสนุนและประสานงานใหโรงเรียน นําอัตลักษณ ไปสูการปฏิบัติ
2. ประชาสัมพันธ และกระตุนใหบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ที่ปฏิบัติตาม อัตลักษณอยางตอเนื่อง
3. ประเมิน ติดตาม และสรุปผลการดําเนินงาน
4. เรื่องอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

21. ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนรัตนบุรี
21.1 ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
นายภูมินทร นันทพันธ
หัวหนา
นางฉัลยาญาราภรณ ทวีแวง
เลขานุการ
21.๒ ศูนยพฤกษศาสตรโรงเรียนรัตนบุรี
นางสาวดวงฤทัย อุดทุม
หัวหนา
นางสาวพัชราพรรณ บุญยืน
คณะทํางาน
นางสาวบุสดี แกนแกว
เลขานุการ
21.3 ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
นายบุญเลี้ยม โทขันธ
หัวหนา
นางไกรษร คงยืน
คณะทํางาน
นางจิตตา เดชสูงเนิน
เลขานุการ
21.4โรงเรียนวิถีพุทธ ธรรมทางกาวหนา
นางสาวสไบพร คําภิรมย
หัวหนา
นายธนิกกุล บุญอาจ
คณะทํางาน
นางสาวอุไรวรรณ ผันลา
เลขานุการ
21.5 ศูนย ICT
นางดารา ปุยะติ
หัวหนาศูนย
I (Information) คือขอมูล สารสนเทศ ที่เกี่ยวของกับงาน
นางรัสนา อนันตสุข
หัวหนา
นางวิภาพันธ บุดดี
คณะทํางาน
นางสาวศิวรินทร ตาละชีพ
คณะทํางาน
C (Communication) คือการสื่อสาร
วาที่ร.ต. ธรรมจักร วีระพันธ
หัวหนา
นางสาวพิรุณรัตน ศักดิ์แกว
คณะทํางาน
T (Technology) คือเทคโนโลยี
นายไพทูล หาดคํา
หัวหนา
นางสาวพรอุมา จิตตัง
คณะทํางาน
21.6 ศูนยลดเวลาเรียน – เพิ่มเวลารู
นางสุรัตยา แซภู
หัวหนา
นางสุพิรารัตน เพิ่มผล
คณะทํางาน
นายเชิดชัย มนตดี
คณะทํางาน
นางสาววรัญญา นิยมพันธ
เลขานุการ

หนาที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ประสานงาน สงเสริม พัฒนา และใหบริการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
วิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนที่เกี่ยวของ
จัดอบรมและสัมมนาเพื่อการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ใหความรวมมือ เผยแพร ประชาสัมพันธ ประสานงาน และชวยเหลือเกื้อกูลกันบุคคล
สรุปการดําเนินงาน จัดทํารายงานตอผูบังคับบัญชา เมื่อสิ้นปการศึกษา
งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย

22. ศูนยประสานงานการสอบ O-NET
วาที่ร.ต.ศักดิ์ณรงค วงศวาน
หัวหนา
นางสุรัตยา แซภู
คณะทํางาน
นางรัตติกร ภิรมยตระกูล
คณะทํางาน
นางไกรษร คงยืน
เลขานุการ
หนาที่
1. จัดทํารายชื่อนักเรียน ม.3 และ ม.6 เพื่อเปนขอมูลใหกับศูนยการจัดสอบ
2. เตรียมขอมูลครูที่จะเปนกรรมการคุมสอบในระดับ ม.3 และ ม.6
3. เตรียมขอมูลหองเรียนที่จะใชเปนหองสอบในสนามสอบโรงเรียนรัตนบุรี
4. ติดตอประสานงานกับศูนยการสอบ O-NET ม.3 (สพม.33) และศูนยการจัดสอบ O-NET ม.6 (มทส.)
5. สรุปการดําเนินงาน จัดทํารายงานตอผูบังคับบัญชา เมื่อสิ้นปการศึกษาหรือ ปฏิบัติงานเสร็จสิ้น
5. เรื่องอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
23. งานนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู
นางรัตติกร ภิรมยตระกูล
หัวหนา
นางสาวรัตตินันท บุญกลา
คณะทํางาน
นางสาวนภาพรรณ บุญปญญา เลขานุการ
หนาที่
1. ประเมินขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพครูกับสถาบันการศึกษา
2. ประเมิน กํากับ ติดตาม ประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครู
3. สรุปการดําเนินงาน จัดทํารายงานตอผูบังคับบัญชา เมื่อสิ้นปการศึกษา
4. งานอื่นๆ ที่ไดมอบหมาย กลุมบริหารงานบุคคล รองผูอํานวยการโรงเรียน

๒. กลุมบริหารงบประมาณ
ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน
เปนผูชวยผูอํานวยการฝายบริหารงบประมาณ ชวยกํากับ ติดตามใหคําแนะนําในการดําเนินงานตามกรอบและภาระ
งานดังตอไปนี้
๑) การจัดทําแผนงบประมาณและคําขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอตอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแลวแตกรณี
๒) จัดทําแผนปฏิบัติการใชจายเงินตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ
๓) อนุมัติการใชจายงบประมาณ
๔) การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
๕) การรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ
๖) การตรวจสอบติดตามผลรายงานการใชงบประมาณ
๗) การตรวจสอบติดตามและการรายงานผลผลิตจากงบประมาณ
๘) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
๙) การตรวจสอบติดตามและการรายงานผลผลิตจากงบประมาณ
๑๐) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
๑๑) การแผนพัสดุ
๑๒) การกําหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางที่ใช
งบประมาณตอปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แลวแตกรณี
๑๓) พัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทําและการจัดหาพัสดุ
๑๔) การจัดหาพัสดุ
๑๕) การควบคุมดูแล บํารุงรักษาและจําหนายพัสดุ
๑๖) การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน
๑๗) การเบิกจายจากคลัง
๑๘) การรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการจายเงิน
๑๙) การนําเงินสงคลัง
๒๐) การจัดทําบัญชีการเงิน
๒๑) การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน
๒๒) การจัดทําหรือการจัดหาแบบพิมพบัญชีและรายการ

กลุมบริหารงบประมาณ
นางสาวสุจิตรา กะการดี
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ
หนาที่
จัดทําและเสนอของบประมาณ จัดสรรงบประมาณ ระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา
การบริหารการเงิน การบัญชี พัสดุและสินทรัพย ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใชเงินและ
ผลการดําเนินงาน และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๑. งานสํานักงาน
นางสาวกาญจนา กิ่งมณี
หัวหนา
นางสาวอัมพิกา อินทศรี
คณะทํางาน
นางสาวชอทิพย พูนศรีธนากูล เลขานุการ
หนาที่
๑. จัดระบบงานสารบรรณของสํานักงานกลุมบริหารงบประมาณ
๒. จัดระบบความเปนระเบียบ ความสวยงาม ความปลอดภัยของสํานักงานกลุมงบประมาณ
๓. จัดระบบการบริการและอํานวยความสะดวกตอผูที่มาติดตองานกับกลุมบริหารงบประมาณ
๔. เผยแพรประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร ผลงานของสํานักงานกลุมงานบริหารงบประมาณตอ
หนวยงานอื่น ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน
๕. จัดประชุมคณะทํางานในกลุมการบริหารงบประมาณหรือคณะกรรมการที่มีหัวหนากลุมการบริหาร
งบประมาณเปนกรรมการและเลขานุการ
๖. ทําหนาที่เปนเลขานุการหัวหนากลุมบริหารงบประมาณ
๒. งานแผนงานและประเมินโครงการ
นางสายรุง สุวรรณไตรย
นางกลิ่นมณี วันนา
นางสาวสุนันทา นาเจริญ
นางพิรุณนี สายยศ
นางไพวัลย กรุงพิทักษ
นางออนสี ศรีเที่ยง
นางณาตยา ผสมวงศ
นางดารา ปุยะติ
นางสาวอรวรรณ แพงภูงา
นายภูมินทร นันทพันธ
นางสาวจินตนา พิกุลแกว
นางสาววลีวรรณ วัดตรง

หัวหนา
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

นางสาวดวงฤทัย อุดทุม
นายศราวุฒิ วงศคําปน
นางสาวสุภาพ พบบุญ
นางยุพาพิน ชวยวัฒนะ
วาที่ ร.ต.ศักดิ์ณรงค วงศวาน
นางสาวสุจิตรา กะการดี
นางสาวกาญจนา กิ่งมณี
นางสาวอัมพิกา อินทศรี
นายทวีชัย กลีบบัว

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
เลขานุการ

หนาที่
๑. จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศและดัชนีชี้วัดผลผลิตและผลลัพธดานงบประมาณของโรงเรียน
๒. จัดทําแผนกลยุทธของโรงเรียน
๓. จัดทําแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการของโรงเรียน
๔. จัดทําคําขอตั้งงบประมาณของโรงเรียนเสนอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๕. จัดสรรงบประมาณและเบิกจายงบประมาณใหกับหนวยงานภายในโรงเรียน โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษา
๖. โอนเงินงบประมาณ วงเงินรวมตางประเภท งบรายจายของแตละแผนงาน/โครงการ
๗. รายงานผลการดําเนินงาน ผลการใชจายเงินงบประมาณประจําป โดยแสดงรายละเอียดผลผลิต
และผลลัพธของแผนงาน งาน/โครงการ ไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๘. ตรวจสอบติดตามการใชงบประมาณ โดยกําหนดแผนการตรวจสอบ การใชจายงบประมาณ
ประเมินความเพียงพอและประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของโรงเรียน
๙. ตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพยสินของหนวยรับ
๑๐. ประเมินคุณภาพ ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานของโรงเรียน
๑๒. วิเคราะหและประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคาในการใชทรัพยากรของ
หนวยงานในโรงเรียน
๓. งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
๓.๑ โครงการขนมอบและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและ R.B. มินิมารท
นางสุพิศ จันทรมาลี
หัวหนา
นางสุภาภรณ วงศวาน
คณะทํางาน
นางถวิล เฉียบแหลม
คณะทํางาน
นางสาวอรทัย คํามีนาม
คณะทํางาน
นางชลธิชา บานกลีบ
คณะทํางาน
นักเรียนโครงการหารายไดระหวางเรียน คณะทํางาน
นางสาววรัญญา นิยมพันธ
เลขานุการ

๓.๒ โครงการรานคาสวัสดิการโรงเรียน
นางพิรุณนี สายยศ
หัวหนา
นางดารา ปุยะติ
คณะทํางาน
นางไพวัลย กรุงพิทักษ
คณะทํางาน
นางสาวเดือนฉาย เงางาม
คณะทํางาน
นางสาวกาญจนา กิ่งมณี
คณะทํางาน
นายธนิกกุล บุญอาจ
คณะทํางาน
นักเรียนโครงการหารายไดระหวางเรียน คณะทํางาน
นางสาวชอทิพย พูนศรีธนากูล
เลขานุการ
หนาที่
1. รับผิดชอบ ดูแล ดําเนินการ เพื่อจัดบริการและหารายไดจากการจําหนายวัสดุอุปกรณการเรียน
อาหารและเครื่องดื่ม ใหบริการอาคารสถานที่ ดนตรี ดุริยางค โดยจัดเปนระบบรานคา สวัสดิการโรงเรียน รานจําหนายเครื่องดื่ม รานขนมอบ สวัสดิการออมทรัพย โรงอาหาร และการใหเชา
อาคารสถานที่ ดนตรีดุริยางค การเรียนคอมพิวเตอร และใชเครื่องอินเทอรเน็ตและอื่น ๆ ตาม
ระเบียบของโรงเรียน
๒. สรุปบัญชีรับจาย กําไร ขาดทุน เพื่อนํารายไดมาจัดสรรเพื่อพัฒนาสถานศึกษาและเปน
ทุนการศึกษา
๓. จัดระบบสวัสดิการเพื่อการศึกษาแกครู บุคลากร และนักเรียนใหสอดคลองและเปนไปตาม
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ
๔. สํารวจและจัดทําขอมูลทรัพยากรเพื่อการศึกษาในเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษาเพื่อประชาพันธ
ใหมีการใชทรัพยากรรวมกัน
๕. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรในสถานศึกษาใชทรัพยากรในชุมชนใหเกิดประโยชนตอการจัด
กระบวนการเรียนการสอน
๖. จัดหารายไดและผลประโยชนในรูปแบบที่หลากหลาย ตามแนวทางของกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวของ
๔. งานกองทุนเพื่อการศึกษาใหกูยืมเพื่อการศึกษา
นางสาวสุจิตรา กะการดี
หัวหนา
ครูที่ปรึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกชั้น
คณะทํางาน
นางสาวกาญจนา กิ่งมณี
เลขานุการ
หนาที่
1. จัดระบบวางแผน สงเสริมการระดมทุนการศึกษา และจัดทํางานขอมูลสารสนเทศการรับจาย
ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ไดดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
2. สรุป รายงาน เผยแพร และเชิดชูเกียรติผูสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนเพื่อพัฒนาสถานศึกษา

๓. จัดระบบการกูยืมเงินจากกองทุนกูยืมเงินเพื่อการศึกษา โดยการอบรมใหความรูติดตาม
ตรวจสอบประเมินผล และรายงานผลการดําเนินการ
๕. งานบริหารการเงินและบัญชี
นางศศินา พรมตวง
หัวหนา
นางสายรุง สุวรรณไตรย
คณะทํางาน
นางสาวจุฑามาศ พุดหอม
คณะทํางาน
นางสาวชอทิพย พูนศรีธนากูล คณะทํางาน
นางสาวอัมพิกา อินทศรี
คณะทํางาน
นางสาวสุกัญญา ดาศรี
เลขานุการ
หนาที่
๑. จัดระบบการเบิกจายเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจายเงิน และการนําสงเงิน
โดยใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ
๒. จัดทําบัญชีการเงิน เฉพาะสวนที่อยูในอํานาจหนาที่ของโรงเรียน
๓. จัดทําทะเบียนทางการเงินเฉพาะสวนที่อยูในอํานาจหนาที่ของโรงเรียน
๔. จัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน เพื่อจัดสงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หนวยงานที่
เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน
๕. จัดทําและจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียนและรายงาน โดยจัดทําและจัดหาแบบพิมพขึ้นใชเอง
เวนแตเปนแบบพิมพกลางที่สํานักงานที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัดหรือ
สวนราชการที่เกี่ยวของจัดทําขึ้นเพื่อจําหนายจาย
๖. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย
นายปรัชญา กะการดี
นางสาวณัฐธิดา หมอทอง
นางสาวอัมพิกา อินทศรี
นายสุขสวัสดิ์ สาศิริ
นางศิริพรรณ ธรรมานิตยกุล
นายยุทธ เบาทอง
นางสิริรดา เพชรเลิศ
นายวิชัย เครือยา
นางสาวชอทิพย พูนศรีธนากูล
นางสาวอรวรรณ แพงภูงา
นางวิภาพันธ บุดดี
นายทองเดน จันทรเสน

หัวหนา
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน พัสดุกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ
คณะทํางาน พัสดุกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
คณะทํางาน พัสดุกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
คณะทํางาน พัสดุกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
คณะทํางาน พัสดุกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ (คหกรรม)
คณะทํางาน พัสดุกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ (หองสมุด)
คณะทํางาน พัสดุกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ (งานเทคโนโลยี)
คณะทํางาน พัสดุกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ (งานอุตสาหกรรม)

นายบุญเลี้ยม โทขันธ
นางสาวดวงฤทัย อุดทุม
นางฉัลยาญาราภรณ ทวีแสง
นายวิทยา เอลาวัน
นางสาวทิชากร สมร
นางวันทา นามรักษ
นางสมหวัง สุดโสม
นางสาวกาญจนา กิ่งมณี
นางสาวนฤมล พันธศรี

คณะทํางาน พัสดุกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ (งานเกษตร)
คณะทํางาน พัสดุกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
คณะทํางาน พัสดุกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
คณะทํางาน พัสดุกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
คณะทํางาน พัสดุกลุมบริหารทั่วไป
คณะทํางาน พัสดุกลุมบริหารวิชาการ
คณะทํางาน พัสดุกลุมบริหารบุคคล
คณะทํางาน พัสดุกลุมบริหารงบประมาณ
เลขานุการ

หนาที่
๑. วางแผนจัดหาพัสดุทั้งปจจุบันและลวงหนา ๓ ป โดยจัดหาเองหรือวารวมมือกับสถานศึกษาอื่น
หรือหนวยงานอื่นในการจัดหา
๒. กําหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ เวนแตกรณีที่มีรูปแบบรายงานหรือคุณลักษณะ
เฉพาะเปนมาตรฐานอยูแลว
๓. พัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อจัดทําและจัดหาพัสดุในระดับโรงเรียน
๔. จัดหาพัสดุดวยเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของโรงเรียน โดยดําเนินการเองหรือ
รวมกับสถานศึกษาอื่นหรือหนวยงานอื่น จัดหาตามแผนการจัดหาพัสดุประจําป
๕. ควบคุม ดูแล บํารุงรักษาและจําหนายพัสดุในสวนที่เปนอํานาจหนาที่ของโรงเรียนตามที่ระเบียบ
กฎหมายกําหนด
๖. จัดหาผลประโยชนสินทรัพยในสวนที่อยูในความรับผิดชอบของโรงเรียน
๗. งานสวัสดิการ
นางสาวจุฑามาศ พุดหอม
หัวหนา
นางสาวอัมพิกา อินทศรี
คณะทํางาน
นางสายรุง สุวรรณไตรย
เลขานุการ
หนาที่
๑. จัดทําทะเบียนคุมเงินสวัสดิการคาเชาบานและคารักษาพยาบาล
๒. จัดเก็บรักษาหลักฐานเงินสวัสดิการคาเชาบานและคารักษาพยาบาลทุกประเภท
๓. จัดทําเอกสารหลักฐานเบิกจายเงินคาเชาบานและคารักษาพยาบาล
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๘. งานธนาคารโรงเรียน
นางศิริพรรณ ธรรมานิตยกุล
นางสาวอธิติญา ประดาสุข

หัวหนา
คณะทํางาน

นายปรัชญา สายรัตน
นายเชิดชัย มนตดี
นางพัชรี สาแกว
นางวันวิสา สระแกว

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
เลขานุการ

หนาที่
๑. ใหคําปรึกษา จัดระบบการทําบัญชีการเบิกจายและฝากเงินและทะเบียนคุมเงินตาง ๆ
๒. รับผิดชอบควบคุมดูแล การดําเนินการ เพื่อบริการและอํานวยความสะดวกในดานวัสดุอุปกรณตาง ๆ
๓. ตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยของทรัพยสินและนําเงินสงฝากธนาคาร
๔. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของและแกไขปญหา
๙. คณะกรรมการตรวจสอบการเงินภายในโรงเรียน
นางรัตติกร ภิรมยตระกูล
หัวหนา
นางดารา ปุยะติ
คณะทํางาน
นางสมหวัง สุดโสม
คณะทํางาน
นายนิทัศน เข็มทอง
คณะทํางาน
นายภูมินทร นันทพันธ
คณะทํางาน
นางยุพาพิน ชวยวัฒนะ
เลขานุการ
หนาที่
ดําเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานการเงินทุกประเภทของโรงเรียน ตลอดจนเอกสารหลักฐานตาง ๆ
ตามระเบียบสํานักงานนายกรัฐมนตรีวาดวยเรื่องการเงินและพัสดุ และรายงานผลใหผูอํานวยการโรงเรียน
ทราบทุกครั้ง
กลุมบริหารงานบุคคล
ผูชวยผูอํานวยการ
เป น ผู ช ว ยผู อํา นวยการ ดํ า เนิ น งานตามบทบาทหน าที่ข องการบริห ารงานบุคคล และช ว ยกํ ากับ ดูแ ล ติ ดตาม
ใหคําแนะนํา สรุปผล ประเมินผล และรายงานผล ตามกรอบงานดังตอไปนี้
1. จัดทําโครงสรางการบริหารงานกลุมบริหารงานบุคคล
2. พิจารณาบุคคลในการปฏิบัติงาน
3. กําหนดวางแผนอัตรากําลัง สรรหา จัดสรร บรรจุ แตงตั้ง กําหนดตําแหนง
4. พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานวิทยฐานะ
5. เสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
6. การเลื่อนเงินเดือน การเพิ่มคาจาง การดําเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจายเงินเดือน เงินวิทยฐานะและคาตอบแทนอื่นของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. งานทะเบียนประวิติ เครื่องราชอิสริยาภรณ การลา

8. งานการดําเนินการทางวินัย การลงโทษ การอุทธรณ การรองทุกข การออกจากราชการ
9. งานสํานักงาน งานธุรการ งานสารบรรณ งานพัสดุกลุมบริหารงานบุคคล
10. งานพัฒนาองคกรดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
11. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๓. กลุมบริหารงานบุคคล
นางสาวสุภาพ พบบุญ
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
หนาที่
จัดทําโครงสรางการบริหารงานกลุมบริหารงานบุคคล พิจารณาบุคคลในการปฏิบัติงาน กําหนดวางแผนอัตรากําลัง สรรหา
จัดสรร บรรจุ แตงตั้ง กําหนดตําแหนง พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานวิทยฐานะ เสริมสราง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ การเลื่อนเงินเดือน การเพิ่มคาจาง การดําเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจายเงินเดือน เงินวิทย
ฐานะและคาตอบแทนอื่นของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา งานทะเบียนประวิติ เครื่องราชอิสริยาภรณ การลา
งานการดําเนินการทางวินัย การลงโทษ การอุทธรณ และการรองทุกข การออกจากราชการ งานพัฒนาบุคลากรดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ กํากับ ดูแล ใหคําแนะนํา การปฏิบัติงานของกลุมบริหารงานบุคคลใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๑. งานสํานักงานกลุมบริหารงานบุคคล
นางสมหวัง สุดโสม
หัวหนา
นายพชธกร นันทพันธ
คณะทํางาน
นางสาวภาวินี ศรีนอย
คณะทํางาน
นางสาววิลาสินี กนกแกว
เลขานุการ
หนาที่
1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ ใหเปนไปตามระเบียบงานสารบรรณ ประกอบดวยการจัดทํา
การรับ การสง การยืม การทําลายเอกสาร งานประชุม งานพัสดุสํานักงาน
2. จัดทําสารสนเทศของกลุมบริหารงานบุคคล
3. เขียนแผนงาน/โครงการ จัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน
4. จัดทําคูมือในการปฏิบัติงาน
5. ดําเนินการขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
6. ดําเนินการขอหนังสือรับรอง
7. ประเมินผล สรุปผล และรายงานผลการปฏิบัติงานกลุมบริหารงานบุคคล
8. อํานวยความสะดวกใหกับบุคลากรและผูมาติดตองาน
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

2. งานวางแผนอัตรากําลัง การจัดสรร สรรหา บรรจุ แตงตั้ง และกําหนดตําแหนง
นางจินตนา ชัยทอง
หัวหนา
นางณาตยา ผสมวงศ
คณะทํางาน
นางกุหลาบ วงศวาน
เลขานุการ
หนาที่
1. การวิเคราะหภารกิจและการประเมินสภาพความตองการกําลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา
๒. จัดทําแผนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓. นําเสนอแผนอัตรากําลังเพื่อขอความเห็นชอบตอ ก.ศ.จ. จังหวัด
๔. นําแผนอัตรากําลังของสถานศึกษาเขาสูการปฏิบัติ
๕. ดําเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยสถานศึกษา กรณีที่ไดรับ
มอบอํานาจจาก ก.ศ.จ. จังหวัด
6. การจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว
7. การแตงตั้ง ยาย โอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8. การบรรจุกลับเขารับราชการ
9. การรักษาราชการแทนและการรักษาการในตําแหนง
10. การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผูชวย ครูและบุคลากรทางการศึกษา
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๓.งานพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานวิทยฐานะ
นางจินตนา ชัยทอง
หัวหนา
นางฉัลยาญาราภรณ ทวีแสง
คณะทํางาน
นางณาตยา ผสมวงศ
คณะทํางาน
นางกุหลาบ วงศวาน
เลขานุการ
หนาที่
1. สงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานวิทยฐานะ
2. จัดทํา สงเสริม สนับสนุนการอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา
3. จัดหา จัดทําเอกสาร ขาวสาร ที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเผยแพรและขยายผล เชน ID Plan และอื่น ๆ
๔. ดําเนินการขอขึ้นทะเบียน และตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

๔. งานเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
๔.๑ งานลงชื่อปฏิบัติราชการ
นางณาตยา ผสมวงศ
หัวหนา
นางกุหลาบ วงศวาน
คณะทํางาน
นางสาวอิศราภรณ จันทวี
เลขานุการ
๔.๒ งานเวรยามรักษาการณ (กลางคืน)และเวรประจําประตู ๒
นายพชธกร นันทพันธ
หัวหนา
นายวิทยา เอลาวัน
คณะทํางาน
นายธนิกกุล บุญอาจ
เลขานุการ
๔.๓ งานเวรยามรักษาการณ (กลางวัน)
นางสมหวัง สุดโสม
หัวหนา
นางสาววิลาสินี กนกแกว
คณะทํางาน
นางสาวอิศราภรณ จันทวี
เลขานุการ
๔.๔ งานเวรประจําวัน
นางกุหลาบ วงศวาน
หัวหนา
นางสาววิลาสินี กนกแกว
คณะทํางาน
นางสาวอิศราภรณ จันทวี
เลขานุการ
๔.๕ งานกิจกรรมหนาเสาธง (เขาแถว)
นางฉัลยาญาราภรณ ทวีแสง
หัวหนา
นางกุหลาบ วงศวาน
คณะทํางาน
นางสาวอิศราภรณ จันทวี
เลขานุการ
๔.๖ งานบํารุงขวัญ สงเสริมกําลังใจและสงเสริมวัฒนธรรมองคกร
นางดารา ปุยะติ
หัวหนา
นางจินตนา ชัยทอง
คณะทํางาน
นางสาวเพ็ญจันทร พันธฤกษ
เลขานุการ
หนาที่
1. กําหนดรูปแบบ หรือแบบฟอรมในการปฏิบัติงาน
2. ตรวจสอบ สรุปผล และรายงานผลการปฏิบัติงาน
3. ปฐมนิเทศแกขาราชการหรือบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติราชการใหม เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการและสงเสริมการรักองคกร
4. ยกยองเชิดชูเกียรติ บํารุงขวัญ จัดสวัสดิการ สงเสริมกําลังใจ ในโอกาสอันเหมาะสม
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

๕. การเลื่อนเงินเดือน การเพิ่มคาจาง การดําเนินการเกีย่ วกับบัญชีถือจายเงินเดือน เงินวิทยฐานะและคาตอบแทนอื่น
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางกุหลาบ วงศวาน
หัวหนา
นายพชธกร นันทพันธ
คณะทํางาน
นางจินตนา ชัยทอง
เลขานุการ
หนาที่
1. การเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒. การเพิ่มคาจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว
๓. การดําเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจายเงินเดือน
๔. การดําเนินการเกี่ยวกับเงินวิทยฐานะและคาตอบแทนอื่น
๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๖. งานทะเบียนประวัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ การลา
นางกุหลาบ วงศวาน
หัวหนา
นางสมหวัง สุดโสม
คณะทํางาน
นายพชธกร นันทพันธ
เลขานุการ
หนาที่
๑. จัดทําทะเบียนประวัติ
๒. ดําเนินการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ
๓. ดําเนินการขออนุญาตใหขาราชการไปตางประเทศ การลาทุกประเภท การขอพระราชทานเพลิงศพ
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๗. งานดําเนินการทางวินัย
นายศรีรม ฉิมลี
หัวหนา
นางสาวชนิดา ใยบุรี
คณะทํางาน
นางจินตนา ชัยทอง
เลขานุการ
หนาที่
๑. ดําเนินการลาออกจากราชการ การอุทธรณ รองทุกข
๒. การใหออกจากราชการ กรณีไมพนทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือไมผานการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยาง
เขม ต่ํากวาเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด
๓. ดําเนินงานการออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป
๔. ดําเนินการใหออกจากราชการไวกอน
๕. ดําเนินการใหออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการหรือมีเหตุทดแทน
๖. ดําเนินงานกรณีมีเหตุมลทินมัวหมอง

๗. ดําเนินกรณีไดรับโทษจําคุกโดยคําสั่งของศาลหรือรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ใหจําคุกใน
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๘. งานพัฒนาบุคลากรดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายไพทูล หาดคํา
หัวหนา
วาที่ ร.ต. ธรรมจักร วีระพันธ
คณะทํางาน
นางสาวศิวรินทร ตาละชีพ
เลขานุการ
หนาที่
1. วางแผนดําเนินงาน ศึกษา เรียนรู จัดอบรมและขยายผล
2. รวมจัดหาซอฟตแวร ฮารดแวรและอื่น ๆ ที่มีคุณภาพและเหมาะสม
3. จัดทําระบบการจัดเก็บ เผยแพร ผลงาน นวัตกรรม ของบุคลากรดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ติดตั้ง ดูแล ซอมบํารุง รักษา ใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. ประมวลผล สรุปผล และรายงานผล
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
กลุมบริหารทั่วไป
นางยุพาพิน ชวยวัฒนะ
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารทั่วไป
หนาที่
จัดระบบการบริห ารและพัฒนาองคกร จัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน พัฒนาระบบและเครือขายขอมูล
สารสนเทศ ประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สงเสริมและประสานงานการจัดการศึกษา
ในระบบ นอกระบบและตามอั ธ ยาศั ย ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น และประสานงานการจั ด การศึ ก ษาของบุ ค คล ชุ ม ชน
องคกร หนวยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา สงเสริมกิจกรรมนักเรียน ดําเนินงาน
เลขานุ การคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน ดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม ประชาสัมพัน ธงานการศึกษา
บริการสาธารณะ และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๑. งานจัดระบบบริหารและพัฒนาองคกร
นางยุพาพิน ชวยวัฒนะ
หัวหนา
นางสาวทิชากร สมร
คณะทํางาน
นางวัชรี กมล
เลขานุการ
หนาที่
1. ศึกษา วิเคราะหโครงสราง ภารกิจ การดําเนินงาน ปริมาณ คุณภาพและสภาพของสถานศึกษา
2. วางแผนออกแบบการจัดระบบโครงสราง การแบงสวนราชการภายในระบบการทํางานและการบริหารงานของ
สถานศึกษาพัฒนาสถานศึกษาสูโรงเรียนมาตรฐานสากล

3.
4.
5.
6.

ดําเนินการบริหารจัดการใหเปนไปตามโครงสรางการแบงสวนราชการที่กําหนด
ประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานอื่นๆ
ติดตาม ประเมิน รายงานผลและปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพ
งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

๒. งานธุรการ
นางสาวทิชากร สมร
นางสาวบุณฑริกา โคตรสุข
นายสมโภชน สะแกว
นางชัญญานุช สาศิริ

หัวหนา
รองหัวหนา
คณะทํางาน
เลขานุการ

หนาที่
1. ปฏิบัติงานเปนเลขานุการกลุมบริหารทั่วไป
2. ดําเนินดานธุรการตามระบบที่กําหนดไว ประกอบดวย งานสํานักงาน,งานสารบรรณ,งานพัสดุ,งานจัดประชุม,
งานรับรอง และอื่นๆ
3. จัดหา Hardware และ Software ใหสามารถรองรับการปฏิบัติงานดานธุรการไดตามที่ระบบกําหนด
4. ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพ
5. งานอื่นๆ ไดรับมอบหมาย
๓. งานควบคุมภายในหนวยงาน
นางวัชรี กมล
หัวหนา
นายสมโภชน สะแกว
คณะทํางาน
นางสาวสุพิรารัตน เพิ่มผล
เลขานุการ
หนาที่
1. วิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา ความเสี่ยงตามโครงสรางและภารกิจของสถานศึกษา
2. วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายใน
3. ดําเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ มาตรการและวิธีการที่สํานักงานตรวจเงินแผนดินกําหนด
4. ติดตาม ประเมิน รายงานผลและปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพ
5. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๔. งานเลขาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวอาทิติยารัตน จินดาขันธ
หัวหนา
นางสาวสิริธพร ลวดลาย
คณะทํางาน
นางสาวชอทิพย พูนศรีธนากูล
เลขานุการ

หนาที่
1.
2.
3.
4.
5.

รวบรวม ประมวล วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลที่จะใชในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนับสนุนขอมูล รับทราบ และประสานการดําเนินงานตามมติการประชุม
ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพ
งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย

๕. งานพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
๕.๑ งานสํามะโนผูเรียน
นางสาวบุณฑริกา โคตรสุข
หัวหนา
นางสาวณัฐธิดา หมอทอง
คณะทํางาน
นางโชติพัชร พิณเจริญพันธุ
เลขานุการ
๕.๒ งานขอมูลสารสนเทศ
นายทวีชัย กลีบบัว
หัวหนา
นางสาวอรวรรณ แพงภูงา
คณะทํางาน
นางกุหลาบ วงศวาน
คณะทํางาน
นางสาววลีวรรณ วัดตรง
คณะทํางาน
นางสาวกาญจนา กิ่งมณี
คณะทํางาน
นางสาววิภาพันธ บุดดี
เลขานุการ
หนาที่
1. สํารวจและจัดทําระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ ไดแก ๑) EMIS แบงเปน MOBEC BOBEC POBEC ๒) SESA
๓) DMC ๔) SGS ๕) E-Building ๖) CCT ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน และระบบสารสนเทศอื่นที่เกี่ยวของ
2. พัฒนาบุคลากรผูรับผิดชอบระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศใหมีความรูความสามารถ และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน
3. จัดระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการในสถานศึกษาและเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น
เขตพื้นที่การศึกษาและสวนกลาง
4. จัดทําสํามะโนผูเรียนที่จะเขารับบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา
5. จัดระบบขอมูลสารสนเทศจากสํามะโนผูเรียน เพื่อสามารถนําขอมูลมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. นําเสนอและเผยแพรขอมูลสํามะโนผูเรียนเพื่อการบริหาร การบริการและการประชาสัมพันธ
7. นําเสนอและเผยแพรขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร การบริการและการประชาสัมพันธ
8. ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพ
9. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย

๖. งานโสตทัศนศึกษา
นายภูมินทร นันทพันธ
หัวหนา
นายธนากร ฝอยจันทร
คณะทํางาน (หองประชุมปริญญา/ถายภาพ)
นายวิทยา เอลาวัน
คณะทํางาน(อาคารนครเตา, อาคารโดม)
นายปรัชญา สายรัตน
คณะทํางาน(หองประชุมรัตนนาวดี/หองประชุมปาริชาติ/ถายภาพ)
นายสุขสวัสดิ์ สาศิริ
คณะทํางาน(ระบบเสียงตามสาย)
หนาที่
1. สํารวจขอมูล วางแผน กําหนดนโยบายและแนวทาง ระดม จัดหาระบบโสตทัศนศึกษา เพื่อการศึกษามาใชใน
สถานศึกษา
2. สนับสนุน สงเสริม และพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถและทักษะในการผลิตและการใชระบบโสตทัศน
ศึกษา เพื่อการศึกษา รวมทั้งการวิจัยดานระบบโสตทัศนศึกษา เพื่อการศึกษา
3. ดูแลระบบโสตทัศนศึกษา ๑) เสียงตามสายและเสียงออดเปลี่ยนคาบเรียน ๒) ระบบเสียงอาคารโดม ๓) ระบบ
โสตทัศนศึกษาหอประชุมนครเตา ๔) ระบบโสตทัศนศึกษาหองประชุมปาริชาติ/รัตนาวดี/ปริญญา และระบบ
โสตทัศนศึกษาในหองเรียนและเคลื่อนยายตามภาระงาน
4. ถายภาพ ประมวลภาพกิจกรรมของโรงเรียน
5. ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพ งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๗. งานประชาสัมพันธ
นางอัญญารัตน ลือขจร
หัวหนา
นางจรรยาภรณ บุญสอน
คณะทํางาน
นายปรัชญา สายรัตน
คณะทํางาน
นางสาวพิรุณรัตน ศักดิ์แกว
เลขานุการ
หนาที่
1. ศึกษาความตองการในการเผยแพรขาวสาร ขอมูลและผลงานของสถานศึกษาและความตองการในการรับ
ขาวสารของชุมชน และวางแผนการดําเนินงาน
2. จัดใหมีเครือขายการประสานงานประชาสัมพันธจัดกิจกรรมเสียงตามสารจัดทําวารสารประชาสัมพันธ
3. พัฒนานักเรียนใหมีความรู ความสามารถในการดําเนินงานประชาสัมพันธ
4. สรางกิจกรรมการประชาสัมพันธในหลากหลายรูปแบบ
5. ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพ
6. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย

๘. งานสงเสริมสุขภาพ
นางไพวัลย กรุงพิทักษ
หัวหนา
นางพัชรี สาแกว
คณะทํางาน
นางสาวอาทิติยารัตน จินดาขันธ คณะทํางาน
นายวิทยา เอลาวัน
คณะทํางาน
นายวิรัตน พรมนิกร
คณะทํางาน
นายประยุทธ ซอมแกว
คณะทํางาน
นายมรุพงศ ภิรมยตระกูล
คณะทํางาน
นางสาวเดือนฉาย เงางาม
เลขานุการ
หนาที่
1. วางแผน กําหนดแนวทางการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพนักเรียน
2. ประสานงานกับโรงพยาบาล และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่อการดําเนินงาน
3. จัดทําแบบบันทึกสุขภาพนักเรียน ตรวจสุขภาพนักเรียนปการศึกษาละ ๑ ครั้ง
4. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผล และปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพ
5. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๙. งานโภชนาการ
นางสาวอาทิติยารัตน จินดาขันธ หัวหนา
นางเอมอร เรืองสุข
คณะทํางาน
นายวิรัตน พรมนิกร
คณะทํางาน
นายประยุทธ ซอมแกว
คณะทํางาน
นางสาววรัญญา นิยมพันธ
เลขานุการ
หนาที่
1. วางแผน กําหนดแนวทางการดําเนินงานโภชนาการ อย.นอย และโรงอาหาร
2. ประสานงานกับโรงพยาบาล และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่อการดําเนินงาน
3. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผล และปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพ
4. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๑๐. งานกิจกรรมสหกรณรานคา
นางสาวพรนภา พุทธานุ
นายอุทัย อุดทุม
นางสาวพรพิมล แพงภูงา
นางสาวบุสดี แกนแกว
นางสาวอธิติญา ประดาสุข

หัวหนา
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

นางสาวนฤมล พันธศรี
นางสาวณัฐธิดา หมอทอง
นางสาวเก็จกาญจน กนกแกว
นางสาววรัญญา นิยมพันธ
นางสาวพิรุณรัตน ศักดิ์แกว

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
เลขานุการ

หนาที่
1.
2.
3.
4.

วางแผน กําหนดแนวทางการดําเนินงานสหกรณราน เปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกการทํางานในระบบสหกรณ
ประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่อการดําเนินงาน
ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผล และปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพ
งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย

๑๑. งานสัมพันธชุมชุน
นางพรนภา พุทธานุ
หัวหนา
นางสาวณัฐณิชา ดาบุตรดี
คณะทํางาน
นายอุทัย อุดทุม
คณะทํางาน
นางสาววิลาสินี กนกแกว
คณะทํางาน
นายวิษณุ บุบผา
คณะทํางาน
นางอัญญารัตน ลือขจร
เลขานุการ
หนาที่
1. วางแผน กําหนดแนวทางการดําเนินงานสัมพันธชุมชุน
2. ประสานงานกับชุมชนเกี่ยวกับพิธีการงานตางๆ
3. ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพ
4. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๑๒. งานดนตรี ดุริยางคนักเรียน
นายภูมินทร นันทพันธ
นายวันชัย นิลหุต
นายวชิระ เดชศิริ
นางสาวฉัลยาญาราภรณ ทวีแสง
นายวิษณุ บุบผา
นายกองกัมพล ไผลอม

หัวหนา
รองหัวหนา
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

หนาที่
1. วางแผน กําหนดแนวทางการสงเสริมการจัดกิจกรรมของนักเรียน
2. ดําเนินการจัดกิจกรรมนักเรียน โดยสนับสนุนและสงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมจัดกิจกรรม ตามความถนัด ความ
สนใจของนักเรียนอยางหลากหลาย ทั้งนี้เพื่อใหนักเรียนคิดเปน ทําเปน แกไขปญหาเปน มีคุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมที่พึงประสงค เกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง
3. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผล และปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพ
4. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๑๓. งานพัฒนาจัดการอาคารสถานที่
นายวันชัย นิลหุต
หัวหนา
นายวชิระ เดชศิริ
คณะทํางาน
นายทองเดน จันทรเสน
คณะทํางาน
นายวีระชาติ ผิวออน
คณะทํางาน
นายปรัชญา กะการดี
คณะทํางาน
นายบุญเลี้ยม โทขันธ
คณะทํางาน
นายวิชัย เครือยา
คณะทํางาน
นายสุขสวัสดิ์ สาศิริ
เลขานุการ
หนาที่
1 .สํารวจขอมูล ศึกษาสภาพปญหาในการบริหารจัดการอาคารสถานที่
2. วางแผน กําหนดแนวทางการบริหารจัดการอาคารสถานที่
3. บํารุง ดูแล พัฒนาอาคารสถานที่
4. ติดตาม ประเมินผล รายงานผล และปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพ
5. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๑๓.๑ ผูดูแลอาคาร ๑
นางสาวสุจิตรา กะการดี
หัวหนา
นางรัตติกร ภิรมยตระกูล
คณะทํางาน ดูแลชั้น ๑
นางณัฐฏิกานต ทองเกษม
คณะทํางาน ดูแลชั้น ๒
นางกลิ่นมณี วันนา
คณะทํางาน ดูแลชั้น ๓
๑๓.๒ ผูดูแลอาคาร ๒ (รัตนประภาส)
นางออนสี ศรีเที่ยง
หัวหนา
นางสาวบุสดี แกนแกว
คณะทํางาน ดูแลชั้น ๑
นางสาวสิริธพร ลวดลาย
คณะทํางาน ดูแลชั้น ๒
นางสาวพัชราพรรณ บุญยืน
คณะทํางาน ดูแลชั้น ๓
นางสาวดวงฤทัย อุดทุม
คณะทํางาน ดูแลชั้น ๔

๑๓.๓ ผูดูแลอาคาร ๓ (๕๐ ป รัตนบุรี)
นางณาตยา ผสมวงศ
หัวหนา
นายไพทูล หาดคํา
คณะทํางาน ดูแลชั้น ๑
นางดารา ปุยะติ
คณะทํางาน ดูแลชั้น ๒
นายอุทัย อุดทุม
คณะทํางาน ดูแลชั้น ๓
นายเอกนรินทร ธรรมนิยม
คณะทํางาน ดูแลชั้น ๔
๑๓.๔ ผูดูแลอาคาร ๔
นางพิรุณนี สายยศ
หัวหนา
นายเชิดชัย มนตดี
คณะทํางาน ดูแลชั้น ๑
นางวันวิสา สระแกว
คณะทํางาน ดูแลชั้น ๒
๑๓.๕ ผูดูแลอาคาร ๕(ศรีรัตนบุรี)
นางสาวสุนันทา นาเจริญ
หัวหนา
นางเอมอร เรืองสุข
คณะทํางาน ดูแลชั้น ๑
นางจินตนา พิกุลแกว
คณะทํางาน ดูแลชั้น ๒
นางเบ็ญจวรรณ บุญอาจ
คณะทํางาน ดูแลชั้น ๓
นางเสนห พุฒตาล
คณะทํางาน ดูแลชั้น ๔
๑๓.๖ อาคารศิลปะและอาคารแกวกาญจนา
นายภูมินทร นันทพันธ
หัวหนา
นางฉัลยาญาราภรณ ทวีแสง
คณะทํางาน ดูแลอาคารศิลปะ
นายวันชัย นิลหุต
คณะทํางาน ดูแลอาคารแกวกาญจนา
๑๓.๗ อาคารหองสมุดรวมใจรัตนบุรี
นางสาวอรวรรณ แพงภูงา
หัวหนา
นายทวีชัย กลีบบัว
คณะทํางาน ดูแลอาคารหอสมุดรวมใจ
๑๓.๘หอศิลปยุทธ จันทินมาธร
นางสาวเก็จกาญจน กนกแกว หัวหนา
นางฉัลยาญาราภรณ ทวีแสง คณะทํางาน
๑๓.๙ อาคารโดม/อาคารหอประชุมนครเตา/อาคารพลศึกษา/อาคารปงปอง
นางไพวัลย กรุงพิทักษ
หัวหนา
นายวิรัตน พรมนิกร
คณะทํางาน ดูแลอาคารหอประชุมนครเตาชั้น ๑
นายประยุทธ ซอมแกว
คณะทํางาน ดูแลอาคารหอประชุมนครเตาชั้น ๒
นายวิทยา เอลาวัน
คณะทํางาน ดูแลอาคารโดม
นางสาวอาทิติยารัตน จินดาขันธ คณะทํางาน ดูแลอาคารพลศึกษาปละปงปอง

๑๓.๑๐ อาคารอุตสาหกรรม
นางสาววรัญญา นิยมพันธ
หัวหนา
นายทองเดน จันทรเสน
คณะทํางาน ดูแลชั้น ๑
นางสาวกาญจนา กิ่งมณี
คณะทํางาน ดูแลชั้น ๒
๑๓.๑๑ อาคารลูกเสือ (รัตนเพริศแพรว)
นายศราวุฒิ วงคคําปน
หัวหนา
๑๓.๑๒ อาคารเบอเกอรี่ สหกรณและโรงอาหาร
นางสุพิศ จันทรมาลี
หัวหนา
นางสาววรัญญา นิยมพันธ
คณะทํางาน ดูแลอาคารเบเกอรี่
นางรัสนา อนันตสุข
คณะทํางาน ดูแลอาคารสหกรณ
นางสาวอาทิติยารัตน จินดาขันธ คณะทํางาน ดูแลอาคารโรงอาหาร
นางพิรุณนี สายยศ
คณะทํางาน ดูแลรานสวัสดิการ
๑๓.๑๓ อาคารพัสดุ
นายปรัชญา กะการดี
หัวหนา
นางสาวนฤมล พันธศรี
คณะทํางาน
๑๓.๑๔ เรือนเพาะชํา แปลงเกษตรและโรงสี/ยุงขาว
นายบุญเลี้ยม โทขันธ
หัวหนา
๑๓.๑๕ อาคารซอมบํารุง
นายวันชัย นิลหุต
หัวหนา
นายทองเดน จันทรเสน
คณะทํางาน
หนาที่
1. ตรวจสอบสภาพการใชงานของอาคารใหพรอมใชและปลอดภัย
2. บํารุงรักษา ดูแลความสะอาดของอาคาร
3. แจงการซอมบํารุงตองานอาคารสถานที่เพื่อรายงานตอผูบริหารทราบ
4. สรุป รายงานผล ประเมินการใชอาคาร
๑๔. งานปรับบริบทและสภาพแวดลอม
นายบุญเลี้ยม โทขันธ
นายเชิดชัย มนตดี
นางสาวดวงฤทัย อุดทุม
นางสาวบุสดี แกนแกว
นายกัมปนาท ผลไม
นางจิตตา เดชสูงเนิน

หัวหนา
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

หนาที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สํารวจขอมูล ศึกษาสภาพปญหาในการบริหารจัดการบริบทและสภาพแวดลอม
วางแผน กําหนดแนวทางการบริหารจัดการบริบทและสภาพแวดลอม
บํารุง ดูแล พัฒนาบริบทและสภาพแวดลอม
แบงเขตนักเรียนรับผิดชอบ ตรวจหองเรียน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
ติดตาม ประเมินผล รายงานผล และปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพ
งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย

๑๕. งานระดมทรัพยากร
นางสาวสุภาพ พบบุญ
หัวหนา
นางสาววิลาสินี กนกแกว
คณะทํางาน
นางจรรยาภรณ บุญสอน
เลขานุการ
หนาที่
1. ศึกษาความตองการ วิเคราะหปญหา วางแผน กําหนดแนวทางในการระดมทรัพยากร
2. ประสานงานกับหนวยงาน องคกรและบุคคลเพื่อระดมทรัพยากร
3. จัดตั้งหรือสนับสนุน สงเสริมองคกรเพื่อระดมทรัพยากร
4. ประสานงานและดําเนินงานสมาคมครู ผูปกครองและศิษยเกาโรงเรียนรัตนบุรีและมูลนิธิ เพื่อการศึกษาโรงเรียน
รัตนบุรี
5. ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพ
6. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๑๖. งานบริการสาธารณะ
นางสาวเก็จกาญจน กนกแกว
หัวหนา
นางสาวดวงฤทัย อุดทุม
คณะทํางาน
นายสมโภชน สระแกว
เลขานุการ
หนาที่
1. จัดระบบขอมูลขาวสารของสถานศึกษาเพื่อใหบริการสาธารณะ
2. ใหบริการสาธารณะในดานขอมูล ขาวสาร และบริการอื่นๆ
๓. ติดตาม ประเมินผล รายงานผลและปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพ
๔. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

๑๗. งานบานพักครู
นางสาวทิชากร สมร
หัวหนา
นางสาวพิรุณรัตน ศักดิ์แกว
คณะทํางาน
นางศิริพรรณ ธรรมานิตยกุล
คณะทํางาน
นายพชธกร นันทพันธ
เลขานุการ
หนาที่
1. ดูแลบานพักครูใหมีความสะอาด รมรื่น และปลอดภัยติดปายแสดงเขตบานพักครู
2. ติดตาม ประเมินผล รายงานผล และปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพ
3. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๑๘. งานประกันอุบัติเหตุ
นางดารา ปุยะติ
หัวหนา
นางรัสนา อนันตสุข
คณะทํางาน
นายวิทยา เอลาวัน
คณะทํางาน
นางสาวศิวรินทร ตาละชีพ
คณะทํางาน
นางวิภาพันธ บุดดี
เลขานุการ
หนาที่
1. วางแผนและกําหนดแนวทางการกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากร
2. กํากับ ติดตาม การเบิกจายเงินสินไหมทดแทน
3. ติดตาม ประเมินผล รายงานผล และปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพ
4. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๑๙. งานสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน
นางสาวอธิติญา ประดาสุข
หัวหนา
นายปรัชญา สายรัตน
คณะทํางาน
นางศิริพรรณ ธรรมมานิตยกุล คณะทํางาน
นางวันวิสา สระแกว
คณะทํางาน
นายอุทัย อุดทุม
คณะทํางาน
นางสาวบุสดี แกนแกว
คณะทํางาน
นายพชธกร นันทพันธ
เลขานุการ
หนาที่
1. วางแผนและกําหนดแนวทางการจัดกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย
2. ดําเนินการจัดกิจกรรมสภานักเรียน / จัดกิจกรรม To Be Number One
3. สรางบรรยากาศในการดําเนินกิจกรรมสภานักเรียน

4.
5.
6.
7.
8.

เปนผูชี้แนะแนวและใหคําแนะนําในการดําเนินการสภานักเรียน
ดําเนินการเลือกตั้งสภานักเรียน
กํากับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลเพื่อพัฒนากระบวนการประชาธิปไตย/สภานักเรียน
เผยแพรการดําเนินงานของสภานักเรียน
ติดตาม ประเมินผล รายงานผล และปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพ และงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย

๒๐. งานศูนยเพื่อนใจวัยรุน
(To Be Number One)
นายวีระชาติ ผิวออน
หัวหนา
นางสาวชนิดา ใยบุรี
คณะทํางาน
นางสาวภาวิณี ผาผง
คณะทํางาน
นางสาวบัณฑิตา พลเมือง
คณะทํางาน
นางสิริรดา เพชรเลิศ
เลขานุการ
หนาที่
1. วางแผนและกําหนดแนวทางการจัดกิจกรรมสงเสริมงานศูนยเพื่อนใจวัยรุน(To Be Number One)
2. สรางบรรยากาศในการดําเนินการจัดกิจกรรม To Be Number One
3. เปนผูชี้แนะแนวและใหคําแนะนําในการกิจกรรมสงเสริมงานศูนยเพื่อนใจวัยรุน(To Be Number One)
4. ดําเนินการเลือกตั้งศูนยเพื่อนใจวัยรุน(To Be Number One) โรงเรียนรัตนบุรี
5. กํากับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลเพื่อพัฒนากระบวนการศูนยเพื่อนใจวัยรุน (To Be Number One)
6. เผยแพรการดําเนินงานของศูนยเพื่อนใจวัยรุน(To Be Number One)
7. ติดตาม ประเมินผล รายงานผล และปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพ และงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๒๑. งานจราจร
นายศรีรม ฉิมลี
นายปรัชญา กะการดี
นายกัมปนาท ผลไม
นายยุทธ เบาทอง
นายวิทยา เอลาวัน
นายทองเดน จันทรเสน
นายวิชัย เครือยา
นายวิรัตน พรมนิกร
นายประยุทธ ซอมแกว
นายสุขสวัสดิ์ สาศิริ
นายกฤตนัย โคตรทอง
นายกองกัมพล ไผลอม

หัวหนา
รองหัวหนา
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

หนาที่
1.
2.
3.
4.
5.

จัดระเบียบวินัยงานจราจรภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียน
ประสานงานระบบการจราจรกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ใหความรูดานการจราจรและนักเรียนและบุคลากร
ติดตาม ประเมินผล รายงานผล และปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพ
งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย

๒๒. งานกิจการนักเรียน
นายวิชัย เครือยา
หัวหนา
นางสาวเดือนฉาย เงางาม
คณะทํางาน
นางมยุรา ถาพรผาด
คณะทํางาน
วาที่รอยตรีธรรมจักร วีระพันธ
คณะทํางาน
นายวิรัตน พรมนิกร
คณะทํางาน
นายประยุทธ ซอมแกว
คณะทํางาน
นางสาวพริ้งศิโรรัตน บุญภา
คณะทํางาน
นางสาวพรพิมล แพงภูงา
คณะทํางาน
นางสาวสุพิรารัตน เพิ่มผล
คณะทํางาน
นายมรุพงศ ภิรมยตระกูล
คณะทํางาน
ครูที่ปรึกษา
คณะทํางาน
นายสมโภชน สระแกว
คณะทํางาน
นางสาวเก็จกาญจน กนกแกว
เลขานุการ
หนาที่
1. กําหนดระเบียบวินัยแนวปฏิบัติ เครื่องแบบนักเรียน วินัยการมาเรียน และพิจารณาการลงโทษนักเรียนที่
ไมปฏิบัติตามกฎขอบังคับของโรงเรียน
2. จัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ระหวางโรงเรียนกับผูปกครองและนักเรียน
3. ตรวจเครื่องแบบแตงกายและทรงผมนักเรียนตามขอกําหนดของโรงเรียน
4. ปกครองดูแลนักเรียนในสายชั้น ใหอยูในระเบียบวินัยขอบังคับของโรงเรียนรัตนบุรี
5. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา ผูปกครองนักเรียนและติดตามและสงเสริมแกไขปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน
6. เขารวมบันทึกสอบสวนในกรณีนักเรียนในสายชั้นมีพฤติกรรมไมเหมาะสม (ทะเลาะวิวาท,ชูสาว,อนาจาร)
รวมกับครูที่ปรึกษา ผูปกครองนักเรียน ธุรการงานปกครองและสรุปรายงานผลแนวทางแกไขในการสอบสวน
เสนอผูอํานวยการสถานศึกษา
7. ยกยองใหกําลังใจแกนักเรียนผูมีความประพฤติดีใหคําปรึกษานักเรียนเมื่อเกิดความเสี่ยง หรือ เพื่อเปนการ
สงเสริมพฤติกรรมเชิงบวก
8. สงเสริมแกไข ปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน ตามระเบียบที่โรงเรียนกําหนด

9. จัดทําระบบสารสนเทศนักเรียนเพื่อใชเปนขอมูลในการสงเสริมวินัยเชิงบวก
10. สรุป รายงานผล การดําเนินงาน
๒๓. งานสายชั้นเรียน
สายชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
1. นางดารา ปุยะติ
2. นางอัญญารัตน ลือขจร
สายชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
1. นางมยุรา ถาพรผาด
2. นายพชธกร นันทพันธ
สายชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
1. นางสาวพรพิมล แพงภูงา
2. นางสาวเก็จกาญจน กนกแกว
สายชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔
1. นางสาวสุพิรารัตน เพิ่มผล
2. นางสาวพิรุณรัตน ศักดิ์แกว
สายชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕
1. นางรัมภรดา เครือศรี
2. นายทวีชัย กลีบบัว

หัวหนา
เลขานุการ
หัวหนา
เลขานุการ
หัวหนา
เลขานุการ
หัวหนา
เลขานุการ
หัวหนา
เลขานุการ

สายชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
1. นางรัตติกร ภิรมยตระกูล
หัวหนา
2. นางศิริพรรณ ธรรมานิตยกุล
เลขานุการ
หนาที่
๑. กําหนด วางแผน โครงสรางการดําเนินงานของสายชั้น
๒. ดูแลนักเรียนใหปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนที่โรงเรียนกําหนด ประสานงาน ติดตามผล และรายงาน คัดกรอง
นักเรียนในความรับผิดชอบที่มีพฤติกรรมเสี่ยง โดยรวบรวมเปนแฟมขอมูลรายชื่อเพื่อการพัฒนา และปรับพฤติกรรม
เบื้องตนของนักเรียน
๓. ใหคําปรึกษานักเรียนเมื่อเกิดความเสี่ยง หรือ เพื่อเปนการสงเสริมพฤติกรรมเชิงบวก
๔. สรุป รายงานผลการดําเนินงาน

๒๔. งานสารเสพติด
วาที่ ร.ต. ธรรมจักร วีระพันธ
หัวหนา
นายวีระชาติ ผิวออน
คณะทํางาน
นางสาววลีวรรณ วัดตรง
คณะทํางาน
นางสาวเดือนฉาย เงางาม
คณะทํางาน
นางสาวพรพิมล แพงภูงา
คณะทํางาน
นางสาวสุพิรารัตน เพิ่มผล
คณะทํางาน
นายวิทยา เอลาวัน
คณะทํางาน
นายสมโภชน สระแกว
เลขานุการ
หนาที่
1. จัดกิจกรรม อบรมสงเสริมและสรางภูมิความรูคุมกันใหนักเรียนหางไกลจากสารเสพติดทุกประเภทดําเนิน
โครงการโรงเรียนสีขาว
2. สอบสวนและกําหนดบทลงโทษปรับแกไขพฤติกรรมนักเรียนที่อยูในกลุมเสี่ยงรวมกับครูที่ปรึกษา ผูปกครอง
นักเรียน หนวยงานที่เกี่ยวของ และรายงานผูอํานวยการสถานศึกษาเปนกรณีเฉพาะ
3. ใหคําปรึกษานักเรียนเมื่อเกิดความเสี่ยง หรือ เพื่อเปนการสงเสริมพฤติกรรมเชิงบวก
4. ติดตาม ประเมินผล รายงานผล และปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพ
5. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๒๕. งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
นางสาวพรพิมล แพงภูงา
หัวหนา
นางสาวสุพิรารัตน เพิ่มผล
คณะทํางาน
นางสาววลีวรรณ วัดตรง
คณะทํางาน
นางสาวภาวิณี ผาผง
คณะทํางาน
ครูที่ปรึกษาทุกชั้น
คณะทํางาน
นางโชติพัชร พิณเจริญพันธุ
เลขานุการ
หนาที่
1. จัดทําคูมือ วางแผนและบริหารจัดการตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
2. ประสานกับหัวหนาระดับสายชั้นและครูที่ปรึกษา ผูปกครองในการดูแลชวยเหลือนักเรียน
3. สงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมอันดีงาม
4. แกไขปญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมไมพึงประสงค
5. เก็บรวบรวมเอกสารขอมูลที่เกี่ยวของกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ
6. สรุปขอมูลดานตางๆ เกี่ยวกับนักเรียนรายงานผูบริหารสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
7. ประชุมวางแผนเพื่อพัฒนาออกตรวจเยี่ยมบานนักเรียนและบันทึกรายงานอยางเปนระบบ
8. ติดตามประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

9. ติดตาม ประเมินผล รายงานผล และปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพ
10. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๒๖. งานโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล
นางยุพาพิน ชวยวัฒนะ
หัวหนา
นางสายรุง สุวรรณไตรย
คณะทํางาน
นางสุรัตยา แซภู
คณะทํางาน
นางไกรษร คงยืน
คณะทํางาน
นายทวีชัย กลีบบัว
คณะทํางาน
นางจินตนา ชัยทอง
เลขานุการ
หนาที่
1. วางแผน กําหนดแนวทางการดําเนินงาน
2. ประสานงานกับหนวยงาน ที่เกี่ยวของเพื่อการดําเนินงาน
3. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผล และปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพ
4. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามคําสั่งนี้ ปฏิบัติหนาที่อยางเครงครัด ดวยความซื่อตรง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ทั้งนี้
เพื่อใหเกิดผลดีแกราชการสืบไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายยรรยง วงคคําจันทร)
ผูอํานวยการโรงเรียนรัตนบุรี

ตารางแสดงจํานวนบุคลากรโรงเรียนรัตนบุรี ปการศึกษา 2563
สายงาน

ตําแหนง

ผูบริหาร
รองผูอํานวยการ
ครูผูสอน

ผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ
ครู
ครู
ครู
ครูผูชวย
พนักงานราชการ

ครูอัตราจาง(งบ ร.ร.)
ครูอัตราจาง(งบเขต)
เจาหนาที่ธุรการ(งบ ร.ร.)
เจาหนาที่ธุรการ(งบเขต)
ครูตางชาติ
พนักงานขับรถ

ลูกจางประจํา
ลูกจางชัว่ คราว

พนง.ทําความสะอาดและ
ยาม

รวมบุคลากรปฏิบัติงานประจํา

อันดับ ชาย

หญิง

รวม

คศ.3

1
0
12
7
3
2
2
4
1
1
0
5
1

0
0
45
8
17
3
5
4
2
4
1
2
0

1
0
57
15
20
5
7
8
3
5
1
7
1

ต่ํากวา
ป.ตรี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

5

19

24

44

110

154

คศ.3
คศ.2
คศ.1
คผช.

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

0
0
22
9
14
5
7
8
3
5
1
7
0

1
0
35
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

25

0

0

0

26

81

48

0

ทําเนียบผูบริหารโรงเรียนรัตนบุรี พ.ศ. 2493-ปจจุบัน
1. นายดรุณ พรหมโมปกรณ
2. นายสุธี ภูวพันธ
3. นายยุทธ จันทิมาธร
4. นายสมบูรณ ลาดศิลา
5. นายบุญเลิศ ฉิมพาลี
6. นายปรีชา เมืองอ่ํา
7. นายธงชัย เชิงสะอาด
8. วาที่ ร.ต.สําราญ สังขตะอําพน
9. นายสุริยัน ลามาตย
10. นายสมหมาย เจริญรัตน
11. นายฐิตวัฒน พิลึก
12. นายถนอม บุญปก
13. นายปริญญา พุมไหม
14. นายยรรยง ยงคคําจันทร

พ.ม.
ธ.บ.
พ.ม..
ค.บ.(จุฬา)
กศ.บ.(จุฬา)
กศ.บ.
ค.บ.(จุฬา)
กศ.บ.
กศ.บ.
กศ.บ.
กศ.บ.
ศษ.บ.,ศษ.ม.
ค.บ.,กศ.ม.
ศษ.ม.

พ.ศ. 2493-2494
พ.ศ. 2494-2495
พ.ศ. 2495-2520
พ.ศ. 2520-2521
พ.ศ. 2521-2524
พ.ศ. 2524-2535
พ.ศ. 2535-2539
พ.ศ. 2539-2540
พ.ศ. 2540-2542
พ.ศ. 2542-2545
พ.ศ. 2545-2552
พ.ศ. 2552-2553
พ.ศ. 2554-2561
พ.ศ. 2561-ปจจุบัน

ครูใหญ
ครูใหญ
อาจารยใหญ
อาจารยใหญ
อาจารยใหญ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ

ทําเนียบครูและบุคลากรโรงเรียนรัตนบุรี ปการศึกษา 2563
ที่
1
2
3
4
5

ที่
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รายชื่อ
นายยรรยง วงคคําจันทร
นางสาวสุภาพ พบบบุญ
นางยุพาพิน ชวยวัฒนะ
วาที่ ร.ต.ศักดิณ
์ รงค วงศวาน
นางสาวสุจติ รา กะการดี

ตําแหนง
ผูอํานวยการ
ครู
ครู
ครู
ครู

รายชื่อ
นางสาวจินตนา พิกุลแกว
นางเอมอร เรืองสุข
นางมยุรา ถาพรผาด
นางจรรยาภรณ บุญสอน
นางสาวสอนสวรรค ถวิลรักษ
นางสาววิลาสินี กนกแกว
นางสาวทิชากร สมร
นางสาวบุณฑริกา โคตรสุข
นายวิชัย เครือยา
นางนรินทิพย เติมกลา

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

วิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการพิเศษ

คุณวุฒิ
สูงสุด
ศษ.ม.
ศษ.ม.
ศษ.ม.
ค.บ.
ค.บ.

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
คุณวุฒิ
ตําแหนง
วิทยฐานะ
สูงสุด
ชํานาญการพิเศษ ศษ.ม.
ชํานาญการ
ค.บ.
ชํานาญการพิเศษ ค.บ.
ชํานาญการพิเศษ ศษ.ม.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
กศ.บ.
ค.บ.
ค.บ.

สาขา
บริหารการศึกษา
การสอนภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ

คณิตศาสตร
ภาษาไทย

สาขา
การสอนภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
นวัตกรรมหลักสูตรและการสอน
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ที่
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

รายชื่อ
นางสาวสุนันทา นาเจริญ
นางเบ็ญจวรรณ บุญอาจ
นางศิริภัสสร อุดมรัตน
นางรัตติกร ภิรมยตระกูล
นางรัมภรดา เครือศรี
นายทวีชัย กลีบบัว
นางเสนห พุฒตาล
นายวีระชาติ ผิวออน
นางสาวเพ็ญจันทร พันธฤกษ
นางสาวอุไรวรรณ ผันลา
นางอุษา เดชศิริ
นางสาวชนิดา ใยบุรี
นางสิริรดา เพชรเลิศ
นางโชติพัชร พิณเจริญพันธุ
นางสาวภาวิณี ผาผง
นางสาวบัณฑิตา พลเมือง

ตําแหนง
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูผูชวย
ครูอัตราจาง

วิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการพิเศษ

ชํานาญการ
-

คุณวุฒิ
สูงสุด
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ค.บ.
ศษ.ม.
ศษ.ม.
ศษ.ม.
ศษ.ม.
ศษ.ม.
อ.ม.
กศ.ม.
ศศ.บ.
ศษ.ม.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ค.บ.

สาขา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาอังกฤษ
บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
ภาษาศาสตร
การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ

ภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
การสอนภาษาจีน

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ที่
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

รายชื่อ
นางณาตยา ผสมวงศ
นางวัชรี กมล
นางสุพิศ จันทรมาลี
นางจินตนา ชัยทอง
นางศศินา พรมตวง
นายปรัชญา กะการดี
นายอุทัย อุดทุม
นางกุหลาบ วงศวาน
นายศรีรม ฉิมลี
นางสาวณัฐณิชา ดาบุตรดี
นางสาวสุพิรารัตน เพิ่มผล
นายยุทธ เบาทอง
นายเอกนรินทร ธรรมนิยม
นายศราวุฒิ วงคคําปน
นางสาวนฤมล พันธศรี
นางสาวสุกัญญา ดาศรี
นางสาวรัตตินันท บุญกลา
นางสาววรลักษณ แสงออน

ตําแหนง
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูอัตราจาง

วิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการพิเศษ

ชํานาญการ
ชํานาญการ
ชํานาญการ
-

คุณวุฒิ
สูงสุด
กศ.ม.
วท.บ.
ค.บ.
วท.ม.
กศ.ม.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
กศ.ม.
ศษ.ม.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ศศ.ม.
ศศ.ม.
กศ.ม.
ค.บ.

สาขา
หลักสูตรและการสอน
สถิติประยุกต
คณิตศาสตร
คณิตศาสตรศึกษา
การบริหารการศึกษา
ฟสิกส
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
หลักสูตรและการสอน
การบริหารการศึกษา
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตรศึกษา
คณิตศาสตรศึกษา
บริหารการศึกษา
คณิตศาสตร

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ที่
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

รายชื่อ
นางออนสี ศรีเที่ยง
นายนิทัศน เข็มทอง
นางอัญญารัตน ลือขจร
นางกลิ่นมณี วันนา
นายกัมปนาท ผลไม
นางสาวพรนภา พุทธานุ
นางสุรัตยา แซภู
นางสายรุง สุวรรณไตรย
นางสาวดวงฤทัย อุดทุม
นางสาวพัชราพรรณ บุญยืน
นางสาวจุฑามาศ พุดหอม
นางไกรษร คงยืน
นางณัฐฏิกานต ทองเกษม
นางสาวพรพิมล แพงภูงา
นางดารา ปุยะติ
นางสาวพิรุณรัตน ศักดิ์แกว
นางรัสนา อนันตสุข
วาที่ ร.ต.ธรรมจักร วีระพันธ
นางสาวบุสดี แกนแกว
นายไพทูล หาดคํา
นายธนากร ฝอยจันทร
นาจิตตา เดชสูงเนิน
นางสาวณัฐธิดา หมอทอง
นางวิภาพันธ บุดดี
นางสาวสิริธพร ลวดลาย
นางสุทิน เสาแกว
นายกฤตนัย โคตรทอง
นายศรีวิรตั น จันทํา
นางสาวศิวรินทร ตาละชีพ

ตําแหนง
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
ครูอัตราจาง
ครูอัตราจาง
ครูอัตราจาง

วิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการพิเศษ

ชํานาญการ
ชํานาญการ
-

คุณวุฒิ
สูงสุด
กศ.ม.
ศษ.บ.
ค.บ.
ศษ.บ.
ศษ.ม.
ค.บ.
ค.ม.
วท.บ.
ศษ.ม.
กศ.ม.
ศษ.ม.
ค.บ.
กศ.ม.
กศ.ม.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
ศษ.ม.
ศษ.ม.
ค.บ.
ศษ.บ.
ศษ.ม.
ศษ.บ.
วท.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.

สาขา
หลักสูตรและการสอน
ฟสิกส-คณิตศาสตร
วิทยาศาสตรทั่วไป
ฟสิกส-คณิตศาสตร
บริหารการศึกษา
เคมี
หลักสูตรและการสอน
ฟสิกส
บริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
บริหารการศึกษา
ฟสิกส
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
คอมพิวเตอร
วิทยาการคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอร
บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
คอมพิวเตอรศึกษา
วิทยาศาสตรศึกษา
การสอนเคมี
การสอนวิทยาศาสตร
วิทยาการคอมพิวเตอร
ฟสิกส
เทคโนโลยีและคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา
เคมี
เคมี
คอมพิวเตอรศึกษา

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ที่
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

รายชื่อ
นางพิรุณนี สายยศ
นางสมหวัง สุดโสม
นายเชิดชัย มนตดี
นางสุจินดา ศรีสวัสดิ์
นางสาวอธิติญา ประดาสุข
นางวันทา นามรักษ
นางสาวสไบพร คําภิรมย
นางศิริพรรณ ธรรมานิตยกลุ
นางวันวิสา สระแกว
นายพชธกร นันทพันธ
นายปรัชญา สายรัตน
นางสาวพริ้งศิโรรัตน บุญภา
นายธนิกกุล บุญอาจ
นางสาวสุกัญญา ลาดี

ตําแหนง
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
ครูอัตราจาง

วิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการพิเศษ

ชํานาญการ
-

คุณวุฒิ
สูงสุด
ศษ.ม.
ศษ.บ.
ศษ.บ.
ศษ.ม.
ศษ.ม.
ศษ.บ.
ศษ.ม.
น.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ศศ.บ.
ค.บ.
รศ.บ
ค.บ.

สาขา
การสอนสังคมศึกษา
สังคมศึกษา
การวัดผลประเมินผล/วิทยาศาสตร
การสอนสังคมศึกษา
การสอนสังคมศึกษา
สังคมศึกษา
บริหารการศึกษา
นิติศาสตร
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
รัฐศาสตร
สังคมศึกษา
รัฐศาสตร
สังคมศึกษา

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ที่

รายชื่อ

93
94
95
96
97
98
99
100

นางไพวัลย กรุงพิทักษ
นางพัชรี สาแกว
นางสาวอาทิติยารัตน จินดาขันธ
นางสาวเดือนฉาย เงางาม
นายประยุทธ ซอมแกว
นายวิรัตน พรมนิกร
นายวิทยา เอลาวัน
นายมรุพงศ ภิรมยตระกูล

ตําแหนง
ครู
ครู
ครู
ครูผูชวย
ครูผูชวย
ครูผูชวย
พนักงานราชการ
ครูอัตราจาง

คุณวุฒิ
สูงสุด
ชํานาญการพิเศษ กศ.ม.
ชํานาญการพิเศษ ศษ.ม.
ชํานาญการ
วท.บ.
วท.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ศษ.บ.
ค.บ.
วิทยฐานะ

สาขา
หลักสูตรและการสอน
หลักสูตรและการสอน
สุขศึกษา
วิทยาศาสตรการกีฬา
พลศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
ที่
101
102
103
104
105
106
107
108

รายชื่อ
นางสาววรัญญา นิยมพันธ
นางสาวอรวรรณ แพงภูงา
นายทองเดน จันทรเสน
นางสาววลีวรรณ วัดตรง
นายบุญเลี้ยม โทขันธ
นางสาวชัญญา ไวชนะ
นายสุขสวัสดิ์ สาศิริ
นางสาวกาญจนา กิ่งมณี

ตําแหนง
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูชํานาญการ
ครูผูชวย
พนักงานราชการ
ครูอัตราจาง

คุณวุฒิ
สูงสุด
วท.บ.
ชํานาญการพิเศษ กศ.ม.
ชํานาญการพิเศษ ศษ.ม.
ศษ.ม.
ค.บ.
ค.บ.
วท.บ.
บธ.บ.
วิทยฐานะ

สาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
การบริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
เกษตรกรรม
เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม
บริหารธุรกิจ

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ที่
109
110
111
112
113
114
115

รายชื่อ
นายภูมินทร นันทพันธ
นายวันชัย นิลหุต
นางสาวเก็จกาญจน กนกแกว
นายวชิระ เดชศิริ
นางฉัลยาญาราภรณ ทวีแสง
นายกองกัมพล ไผลอม
นายวิษณุ บุบผา

ตําแหนง
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูอัตราจาง
ครูอัตราจาง

คุณวุฒิ
สูงสุด
ค.บ.
ชํานาญการพิเศษ ค.บ.
ครูชํานาญ
ศษ.ม.
ชํานาญการพิเศษ ค.บ.
ชํานาญการพิเศษ ศษ.ม.
ค.บ.
ค.บ.
วิทยฐานะ

สาขา
ดนตรีศึกษา
บริหารการศึกษา
การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
ดนตรีศึกษา
บริหารการศึกษา
ดนตรีศึกษา
นาฎศิลปไทย

ครูตางชาติ
ที่

รายชื่อ

116
117
118
119
120
121
122

Mr. Tangny Savoeuy
Mr. Prapon Srivattanangkul
Mr. Majon Ytac Duarte
Miss Cyrille M.Caoli
Miss Jocelyn C. Ferenal
Mr.Mark Kenneth Galan
Mr.Jesus Redemil V.casa

ตําแหนง
ครู ภาษากัมพูชา
ครู ภาษาอังกฤษ
ครู ภาษาอังกฤษ
ครู วิทยาศาสตร
ครู ภาษาอังกฤษ
ครู คณิตศาสตร
ครู ภาษาอังกฤษ

วิทยฐานะ
-

คุณวุฒิ
สูงสุด
B.A.
M.B.A.
B.A.
B.Ed.
B.A.
B.Ed.
BS.c

สาขา
Agro-Industry
ธุรกิจระหวางประเทศ
English
Science
English
General Education
Engineering

ลูกจางชั่วคราว
ที่

รายชื่อ

123
124
125
126
127
128
129

นางสาวภาวินี ศรีนอย
นางสาวอัมพิกา อินทศรี
นางสาวนภาพรรณ บุญปญญา
นางวลัยภรณ สาศิริ
นางจิราภรณ ชูเสน
นายสมโภชน สระแกว
นางสาวศศิประภา สะสิสะมิส

ตําแหนง
เจาหนาที่ธุรการ
เจาหนาที่ธุรการ
เจาหนาที่ธุรการ
เจาหนาที่ธุรการ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
เจาหนาที่ธุรการ
เจาหนาที่ธุรการ

วิทยฐานะ
-

คุณวุฒิ
สูงสุด
บธ.บ.
วท.บ.
บธ.บ.
ศศ.บ.
วท.บ.
ค.บ.
ศศ.บ.

สาขา
การจัดการทั่วไป
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
คอมพิวเตอรธุรกิจ
นิเทศศาสตร
การบริหารธุรกิจเกษตร
ชีววิทยา
ภาษาอังกฤษ

ลูกจางชั่วคราว พนักงานทําความสะอาด,ยามรักษาการณและพนักงานขับรถ
ที่
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

ที่
146
147
148
149
150
151
152
153
154

รายชื่อ
นายนอย เหมันตะ
นางอุดร วรรณา
นางชม เทียมทอง
นางสังเวียน ชัยยงค
นางสถาพร เติมกลา
นายบุญจง บุญมี
นางสมพาล บุญเยี่ยม
นางสาวบุหงา มะลิงาม
นางติ๋ม เติมกลา
นายนิคม วงคภักดี
นางสุพิศ สุมทุม
นางสมคิด จันทรหงอม
นางสมใจ พูลสวัสดิ์
นางรัตยตญ
ิ า สาวะบุญ
นางสาวสายัญ สุวรรณทอง
นางสุกัลยา นอยชมพู

รายชือ่
นายสุดเขตร กรัตสุวรรณ
นายปญญา คําภานุช
นายนพ โสนาพูน
นายปยรัตน บัวทอง
นางถวิล เฉียบแหลม
นางสุภาภรณ วงศวาน
นางสาวอรทัย คํามีนาม
นางชลธิชา บานกลีบ
นางสาวชุติพันธ เปาเล

ตําแหนง
พนง.ทําความสะอาด
พนง.ทําความสะอาด
พนง.ทําความสะอาด
พนง.ทําความสะอาด
พนง.ทําความสะอาด
พนง.ทําความสะอาด
พนง.ทําความสะอาด
พนง.ทําความสะอาด
พนง.ทําความสะอาด
พนง.ทําความสะอาด
พนง.ทําความสะอาด
พนง.ทําความสะอาด
พนง.ทําความสะอาด
พนง.ทําความสะอาด
พนง.ทําความสะอาด
พนง.ทําความสะอาด

วิทยฐานะ
-

คุณวุฒิ
สูงสุด
ป.4
ม.6
ม.6
ป.6
ป.6
ป.6
ป.6
ม.6
ป.6
ป.6
ป.6
ป.6
ม.3
ป.6
ป.6
ป.6

สาขา
-

ลูกจางชั่วคราว พนักงานขับรถและยามรักษาการณ
คุณวุฒิ
ตําแหนง
วิทยฐานะ
สูงสุด
พนักงานขับรถ
ม.3
ยามรักษาการณ
ม.6
ยามรักษาการณ
ป.6
ยามรักษาการณ
ม.6
พนักงานรานคา
ป.6
พนักงานรานคา
ม.6
พนักงานรานคา
ม.3
พนักงานรานคา
ม.6
พนักงานรานคา
ม.6

สาขา

