คำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ
ที่ ๑๑๖/๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งข้ำรำชกำรครูปฏิบัติหน้ำที่ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒

*************************************
เพื่อให้โครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒ อาศัยอานาจบังคับบัญชาและอานาจหน้าที่ตามความในมาตรา ๓๕ และ มาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ อานาจตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และอาศัยอานาจระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้ว ย
พนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ เพื่อให้การบริหารสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อทางราชการ
จึงแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ราชการงานสนับสนุนการสอนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมกำรอำนวยกำร ประกอบด้วย
๑.๑. นายสันต์ธวัช ศรีคาแท้
ประธานกรรมการ
๑.๒. นายสันทัศน์ น้อยเพ็ง
กรรมการ
๑.๓. นางสาวนาตยา นะวะมะวัฒน์
กรรมการ
๑.๔. นายเกตุ โพธิ์น้อย
กรรมการ
๑.๕. นางจิราภรณ์ วราชุน
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่
๑. ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานในสถานศึกษาเพื่ อให้
ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลดีแก่ทางราชการ
๒. วิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติงานตามนโยบายของทางราชการ
๓. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในงานฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการของ
โรงเรียน
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
๒.๑. นางจิราภรณ์ วราชุน

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

มีหน้ำที่
๑. ทาหน้าที่แทนและปฏิบัติงานตามที่ผู้อานวยการสถานศึกษามอบหมาย
๒. เป็นที่ปรึกษาของผู้อานวยการ เกี่ยวกับงานต่างๆ ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
๓. ดูแล ควบคุม นิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล
/๔. ประเมินผลการปฏิบัติงาน...

-๒-

๔. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่ม บริห ารงานบุคคลและเสนอความดีความชอบ
แก่บุคลากร
๕. เป็นกรรมการที่ปรึกษาของกลุ่มบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับงานต่างๆ ของโรงเรียน
๓. งำนหัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำบุคคล ประกอบด้วย
๓.๑. นางจิราภรณ์ วราชุน
ผู้ช่วยรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ ๑
๓.๒. นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์
ผู้ช่วยรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ ๒
มีหน้ำที่
๑. วิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคลตามนโยบายของทางราชการ
๒. กากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่งานในกลุ่มบริหารงานบุคคล ให้
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน
๓. ให้คาแนะนา นิเทศการดาเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและบรรลุเป้าหมาย
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. คณะกรรมกำรกลุม่ บริหำรงำนบุคคล ประกอบด้วย
๔.๑. นางจิราภรณ์ วราชุน
ประธานกรรมการ
๔.๒. นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์
รองประธานกรรมการ
๔.๓. นางวันทนา แดงประเสริฐกุล
กรรมการ
๔.๔. นางสาวลลิตา แขกรัมย์
กรรมการ
๔.๕. นางสาวเจนจิรา สรสวัสดิ์
กรรมการ
๔.๖. นางสาวปาวรีย์ ขาวสมบูรณ์
กรรมการ
๔.๗. นายไกรสร หม้อแหละ
กรรมการ
๔.๘. นางสาวธัญมน ปิยะพงศ์สิริ
กรรมการ
๔.๙. นายรุ่งโรจน์ สมนิล
กรรมการ
๔.๑๐. นางสาวศากุน เทียนทอง
กรรมการ
๔.๑๑. นางสาวนัดธิดา นวลศรี
กรรมการ
๔.๑๒. นายสัญชัย วัชรพรรณ
กรรมการ
๔.๑๓. นางศันสนีย์ พันธ์เรือง
กรรมการ
๔.๑๔. นางสาวอาไพ พาโคกทม
กรรมการ
๔.๑๕. นางสาวนาถพร มูลจันทร์
กรรมการ
๔.๑๖. จ่าสิบเอกธนวิทย์ วิกระยิน
กรรมการ
๔.๑๗. นายสุภวัชร ชาติการุณ
กรรมการ
๔.๑๘. นายอานาจ สิงห์ทอง
กรรมการ
๔.๑๙. นางสาววรางคณา ชาวน่าน
กรรมการและเลขานุการ
๔.๒๐. นายชยกฤต คาเมืองคุณ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๔.๒๑. นายธิติ ดารงคงชื่น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
/มีหน้าที่ ......

-๓-

มีหน้ำที่
๑. ประชุม วางแผน วิเคราะห์งาน พร้อมทั้งอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ประสานงาน
กับผู้เกี่ยวข้อง
๒. กากับ ติดตามงานในกลุ่มบริหารงานบุคคลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
๕. งำนสำนักงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ประกอบด้วย
นางสาววรางคณา ชาวน่าน
หัวหน้างาน
๕.๑. งำนแผนงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
๑) นางสาววรางคณา ชาวน่าน ประธานกรรมการ
๒) นางจิราภรณ์ วราชุน
กรรมการ
๓) นางสาวเจนจิรา สรสวัสดิ์
กรรมการ
๔) นางสาวอาไพ พาโคกทม
กรรมการ
๕) นางสาวนาถพร มูลจันทร์
กรรมการ
๖) จ่าสิบเอกธนวิทย์ วิกระยิน กรรมการ
๗) นายสุภวัชร ชาติการุณ
กรรมการ
๘) นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์ กรรมการและเลขานุการ
๕.๒. งำนสำรสนเทศกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
๑) นางสาวพรทิพย์ กองจินดา ประธานกรรมการ
๒) นางสาวเจนจิรา สรสวัสดิ์
กรรมการ
๓) นางสาวอาไพ พาโคกทม
กรรมการและเลขานุการ
๕.๓. งำนสำรบรรณ งำนพัสดุและงำนอื่นๆ
๑) นางสาวพรทิพย์ กองจินดา ประธานกรรมการ
๒) นายธิติ ดารงคงชื่น
กรรมการ
๓) นายชยกฤต คาเมืองคุณ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่
๑. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสานักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
๒. รวบรวมโครงการ งานพิเศษต่างๆ ที่กลุ่ม/งานต่างๆ เสนอมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๓. กรอกแบบรายงาน ข้ อ มู ล สถิ ติ ต่ า งๆ ที่ ก ลุ่ ม /งานต่ า งๆ ร่ ว มกั บ งานประเมิ น ผล
โครงการฝ่ายบริหารงานบุคคล
๔. ติดตาม สรุป รายงาน การดาเนินโครงการต่างๆ ร่วมกับงานพัฒนาระบบเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน
๕. ร่างพิมพ์หนังสือราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารงานบุคคล
๖. ร่างพิมพ์ สาเนาโต้ตอบหนังสือราชการ
๗. บันทึกการประชุมฝ่ายบริหารงานบุคคล
๘. จัดเก็บหนังสือราชการฝ่ายบริหารงานบุคคล
๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
/๖. งำนวำงแผนอัตรำกำลัง...

-๔-

๖. งำนวำงแผนอัตรำกำลังและกำรกำหนดตำแหน่ง ประกอบด้วย
๖.๑. นางสาวเจนจิรา สรสวัสดิ์
หัวหน้างาน
๖.๒. นางสาวอุบล บุญชู
กรรมการ
๖.๓. นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่
๑. วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการกาลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา
๒. จัดทาแผนอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. เสนอความต้องการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. แจ้งภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงานมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพและเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ
๕. ควบคุมดูแลการจัดทาหลักฐานการปฏิบัติราชการ มีการรวบรวมหลักฐานการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เก็บหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรโดยเฉพาะ สะดวกแก่การค้นหาและนาสถิติไปใช้ประโยชน์
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๗. งำนสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง ย้ำยและกำรลำออกจำกรำชกำร ประกอบด้วย
๗.๑. นางจิราภรณ์ วราชุน
หัวหน้างาน
๗.๒. นางสาวอาไพ พาโคกทม
กรรมการ
๗.๓. นางสาววรางคณา ชาวน่าน
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่
๑. รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คาสั่ง แนวปฏิบัติต่าง ๆ
๒. จัดทาแบบฟอร์มเกี่ยวกับการย้าย การลาออกของข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาไว้บริการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓. เสนอคาร้องขอย้ายไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดาเนินการพิจารณาอนุมัติ
ของผู้ประสงค์ย้ายและรับย้ายแล้วแต่กรณี
๔. เสนอคาร้องขอลาออกจากราชการไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดาเนินการ
พิจารณาต่อไป
๕. บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับย้ายมาจากสถานศึกษา
อื่นในเขตพื้นที่การศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษาอื่น สาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๖. ดาเนินการสรรหาและจัดจ้างบุคคล เพื่อปฏิบัติงานในตาแหน่งอัตราจ้างชั่วคราวและ
พนักงานราชการตามเกณฑ์ที่กาหนด
๗. รายงานการบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลประวัติส่วนตัวไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อจัดทาทะเบียนประวัติต่อไป
๘. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
/๘. งำนทะเบียนประวัติ...

-๕-

๘. งำนทะเบียนประวัติและบำเหน็จควำมชอบ ประกอบด้วย
๘.๑. นางสาวนาถพร มูลจันทร์
หัวหน้างาน
๘.๒. นางสาวรัตนานุสรณ์ ครองศักดิ์ กรรมการ
มีหน้ำที่
๑. ดาเนินการในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาปละลูกจ้างประจาในสถานศึกษาไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอผู้มีอานาจตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กฎหมายกาหนด
๒. จัดทาทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปละลูกจ้างประจาในสถานศึกษา
๓. รวบรวมคาร้องขอมีบัตรประจาตัวข้าราชการ เสนอเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดทาบัตร
ประจาตัวข้าราชการ
๔. จัดทาแฟ้มประวัติข้าราชการการ (ก.พ.๗) ให้เป็นปัจจุบัน ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๙. งำนวินัยและรักษำวินัย ประกอบด้วย
๙.๑. นายอานาจ สิงห์ทอง
๙.๒. จ่าสิบเอกธนวิทย์ วิกระยิน
๙.๓. นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์

หัวหน้างาน
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้ำที่
๑. รวบรวมและเผยแพร่ กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
๒. ดาเนินงานเกี่ยวกับงานวินัย การรักษาวินัยของข้าราชการครู ลูกจ้างประจาและลูกจ้าง
ชั่วคราว ตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๐. งำนพัฒนำบุคลำกรและเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำร ประกอบด้วย
๑๐.๑. นางจิราภรณ์ วราชุน
หัวหน้างาน
๑๐.๒. นายอานาจ สิงห์ทอง
กรรมการ
๑๐.๓. นางสาวรัตนานุสรณ์ ครองศักดิ์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่
๑. ดาเนินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการสาหรับบุคลากรทางการศึกษาหรือเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสาหรับผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในตาแหน่ง “ครูผู้ช่วย” ตามหลักเกณฑ์และวิธีที่
ก.ค.ศ. กาหนด
๒. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในตาแหน่งครูผู้ช่วยเป็นระยะๆ ตามแบบประเมินที่
ก.ค.ศ. กาหนดและในการประเมินแต่ละครั้งให้ประธานกรรมการแจ้งผลการประเมินให้ครูผู้ช่วยและผู้มีอานาจ
ตามมาตรา ๕๓ ทราบ และในส่วนของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ต้องจัดให้มีการประเมินผลปฏิบัติงาน
ปีละ ๒ ครั้งตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาหนด
/๓. รายงานผลการทดลอง...
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๓. รายงานผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้มแล้วแต่กรณีต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๔. ดาเนินการเกี่ยวกับการศึกษาต่อ การส่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้า
รับการอบรม ประชุมบุคลากรเพื่อพัฒนางาน พัฒนาการความรู้ความสามารถของสายงานต่างๆ
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๑. งำนส่งเสริมกิจกำรนักเรียน ประกอบด้วย
นายสุภวัชร ชาติการุณ
หัวหน้างาน
๑๐.๑. งำนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประกอบด้วย
๑) นายทองฉัตร ไรนุ่น
ประธานกรรมการ
๒) นางสาวนิตติยา แก้วนก
กรรมการ
มีหน้ำที่
๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียน
๒. ประสานงานกับชุมชนในวันสาคัญทางศาสนา และวันสาคัญของชาติ
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๐.๒. งำนส่งเสริมประชำธิปไตย ประกอบด้วย
๑) จ่าสิบเอกธนวิทย์ วิกระยิน ประธานกรรมการ
๒) นายอานาจ สิงห์ทอง
กรรมการ
๓) นายพัศพงศ์ จิรพัฒนพงศ์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่
๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยให้นักเรียน
๒. ดาเนินการสรรหา เลือกตั้งประธานนักเรียน ตามระเบียบของโรงเรียน
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๐.๓. งำนป้องกันและแก้ไขยำเสพติด และภัยคุกคำมจำกสื่อเทคโนโลยี ประกอบด้วย
๑) นายพัศพงศ์ จิรพัฒนพงศ์
ประธานกรรมการ
๒) นายอานาจ สิงห์ทอง
กรรมการ
๓) นายสุภวัชร ชาติการุณ
กรรมการ
๔) จ่าสิบเอกธนวิทย์ วิกระยิน กรรมการ
๕) นายชยกฤต คาเมืองคุณ
กรรมการ
๖) นายธิติ ดารงคงชื่น
กรรมการ
๗) นายจาตุรนต์ มหากนก
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่
๑. จัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติด และภัยคุกคามจากสื่อเทคโนโลยี
๒. ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา ให้
เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

/๑๐.๔. งำนวินัยและควำมประพฤติ...
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๑๐.๔. งำนวินัยและควำมประพฤตินักเรียน ประกอบด้วย
๑) นายสุภวัชร ชาติการุณ
ประธานกรรมการ
๒) นางวันทนา แดงประเสริฐกุล กรรมการ
๓) นางสาวลลิตา แขกรัมย์
กรรมการ
๔) นางสาวเจนจิรา สรสวัสดิ์
กรรมการ
๕) นางสาวปาวรีย์ ขาวสมบูรณ์ กรรมการ
๖) นายไกรสร หม้อแหละ
กรรมการ
๗) นางสาวธัญมน ปิยะพงศ์สิริ กรรมการ
๘) นายรุ่งโรจน์ สมนิล
กรรมการ
๙) นางสาวศากุน เทียนทอง
กรรมการ
๑๐) นางสาวนัดธิดา นวลศรี
กรรมการ
๑๑) นายสัญชัย วัชรพรรณ
กรรมการ
๑๒) นางศันสนีย์ พันธ์เรือง
กรรมการ
๑๓) จ่าสิบเอกธนวิทย์ วิกระยิน
กรรมการ
๑๔) นายพัศพงศ์ จิรพัฒนพงศ์
กรรมการ
๑๕) นายจาตุรนต์ มหากนก
กรรมการ
๑๖) นายธิติ ดารงคงชื่น
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่
๑. จัดรวบรวมทะเบียนประวัตินักเรียน
๒. ชี้แจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนอย่างสม่าเสมอ
๓. ดาเนินการควบคุมนักเรียนให้ประพฤติปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน
๔. ประสานงานกับครูประจาคณะสี ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว เมื่อพบปัญหาเรื่อง
ความประพฤติของนักเรียน
๕. ประสานงานกับผู้ปกครองของนักเรียนในเรื่องความประพฤติ
๖. เสนอแนวทางการลงโทษนักเรียนแก่หัวหน้าและผู้บริหารตามลาดับ
๗. จัดระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียน
๘. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๒. งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (งำนระดับชั้น,งำนครูที่ปรึกษำ,งำนคณะสี)
๑๒.๑. นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์
หัวหน้างาน
๑๒.๒. นางวันทนา แดงประเสริฐกุล
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๑๒.๓. นางสาวอาไพ พาโคกทม
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๑๒.๔. นางสาวลลิตา แขกรัมย์
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
๑๒.๕. นายสมชาติ แจ้งกระจ่าง
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
๑๒.๖. นางสาวเจนจิรา สรสวัสดิ์
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๑๒.๗. นางสาววรางคณา ชาวน่าน
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๑๒.๘. นางสาวปาวรีย์ ขาวสมบูรณ์
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๑๒.๙. นายคมสัณฑ์ จันสอน
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๑๒.๑๐. นายไกรสร หม้อแหละ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
/๑๒.๑๑. นางสาวสุภาพร...
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๑๒.๑๑. นางสาวสุภาพร งาเฉลา
๑๒.๑๒. นางสาวธัญมน ปิยะพงศ์สิริ
๑๒.๑๓. นางสาววิชุตา อินไผ่
๑๒.๑๔. นายรุ่งโรจน์ สมนิล
๑๒.๑๕. นางสาวชเนตตี เมืองมูล
๑๒.๑๖. นางสาวศากุน เทียนทอง
๑๒.๑๗. จ่าสิบเอกธนวิทย์ วิกระยิน
๑๒.๑๘. นางสาวนัดธิดา นวลศรี
๑๒.๑๙. นายไพฑูรย์ ไพธิ์พยัคฆ์
๑๒.๒๐. นายสัญชัย วัชรพรรณ
๑๒.๒๑. นางสาวศศิธร นานไธสง
๑๒.๒๒. นางศันสนีย์ พันธ์เรือง
๑๒.๒๓. นางสาวอนุสรา เย็นวัฒนา

รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
หัวหน้าคณะปาริชาต
รองหัวหน้าคณะปาริชาต
หัวหน้าคณะการะเกด
รองหัวหน้าคณะการะเกด
หัวหน้าคณะอินทนิล
รองหัวหน้าคณะอินทนิล
หัวหน้าคณะราชพฤกษ์
รองหัวหน้าคณะราชพฤกษ์
หัวหน้าคณะกรรณิการ์
รองหัวหน้าคณะกรรณิการ์

๑) งำนครูที่ปรึกษำ ประกอบด้วย
ครูที่ปรึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
ระดับ
ครูที่ปรึกษำคนที่ ๑
ม.๑/๑ นายสุวิทวัส
หิรัญสินสุนทร
ม.๑/๒
ม.๑/๓
ม.๑/๔
ม.๑/๕
ม.๑/๖
ม.๑/๗
ม.๑/๘
ม.๑/๙
ม.๑/๑๐
ม.๑/๑๑

นางสาวธารทิพย์
นายสุภวัชร
นายสมพร
นางวันทนา
นางสาวปราณี
นางอริสา
นายจาตุรนต์
นางสาวอาไพ
นางสาวจารุวรรณ
นางสาวจัตตารีย์

ม.๑/๑ – ม.๑/๑๐
MEP ม.๑/๑๑

ครูที่ปรึกษำคนที่ ๒
นายกิตติคุณ
จันทะโมคา
นางนฤมล
มุสิเกตุ
เขินคา
นางสาวกาญจนา กรีธาธร
ชาติการุณ
นางจิดาภา
สุริยันต์
ชัยวงษ์
นางอมรรัตน์
มาฬมงคล
แดงประเสริฐกุล นางวิไลพร
สังข์แก้ว
พรมติ๊บ
นายสุรพล
กาญจนเวโรจน์
ถนอมเล็ก
นายไพฑูรย์
โพธิ์พยัคฆ์
มหากนก
นายนิวัฒนชัย
เดชประเสริฐ
พาโคกทม
นายภัทรพงศ์
นาสะอ้าน
ทองขุนดา
นายจีรพงศ์
เกิดธูป
เดชเจริญ
นางสาวสุธิดา
ไชยโย

จานวน ๑๐ ห้อง ครูที่ปรึกษา ๒๑ คน
จานวน ๑ ห้อง ครูท่ปี รึกษา ๒ คน

รวม ๒๓ คน

/ครูที่ปรึกษำระดับ...
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ครูที่ปรึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒
ระดับ
ม.๒/๑
ม.๒/๒
ม.๒/๓
ม.๒/๔
ม.๒/๕
ม.๒/๖
ม.๒/๗
ม.๒/๘
ม.๒/๙
ม.๒/๑๐

ครูที่ปรึกษำคนที่ ๑
นายมิติ
โอชสานนท์
นายสมชาติ
แจ้งกระจ่าง
นายทรงพรต
เชื้อภักดี
นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา
นางกัลยา
ม่วงมั่น
นางสาวนันทิดา
ทวีโชคมีทรัพย์
นางสาวปณยา
แพร่เจริญวัฒนา
นางสาวลลิตา
แขกรัมย์
นายปิยพฤฒิ
จิธานนท์
นางสาววิชชุดา
สมจิตร

ม.๒/๑ – ม.๒/๙
MEP ม.๒/๑๐

ครูที่ปรึกษำคนที่ ๒
นายจิรกฤต
ยศประสิทธิ์
นายวรกุล
นนทรักส์
นางสาวเบญจมาภรณ์ บุนนาค
นางสาวยุวดี
เสือใหญ่
นายประชาธิป
ใจกล้า
นางสาวสิริรัตน์
รักพงษ์
นางสาวณัฏฐณิชา
รัตนประทุม
นายอัครวัฒน์
ยอแสง
นางสาวรัตนานุสรณ์ ครองศักดิ์
นางสาวอนุสรา
เย็นวัฒนา

จานวน ๙ ห้อง ครูที่ปรึกษา ๑๘ คน
จานวน ๑ ห้อง ครูที่ปรึกษา ๒ คน

รวม ๒๐ คน

ครูที่ปรึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓
ระดับ
ม.๓/๑
ม.๓/๒
ม.๓/๓
ม.๓/๔
ม.๓/๕
ม.๓/๖
ม.๓/๗

ครูที่ปรึกษำคนที่ ๑
นายพัศพงศ์
จิรพัฒนพงศ์
นางสาวอัจฉรา
ทองทา
นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์
นางสาวนัดธิดา
นวลศรี
นางขันทอง
ทองน้อย
นางสาวพัชรินทร์ สายสังข์
นางสาวกนกนาถ แซ่ตั้น

ม.๓/๘
ม.๓/๙

นายอานาจ
นางสาวเจนจิรา

สิงห์ทอง
สรสวัสดิ์

ม.๓/๑๐ นางสาวเพียงยิหวา เผ่าโพนทอง
ม.๓/๑ – ม.๓/๙
MEP ม.๓/๑๐

ครูที่ปรึกษำคนที่ ๒
นางสาวชุติมา
ทองมีขวัญ
นางสาววรางคณา
ชาวน่าน
นางสาวลักษนิช
หิรัญตระกูล
นายภูมินทร์
เกิดศรี
นางสาวอาภาภรณ์ ก้อนสี
นางสาวมินทร์ตรา
วิชาสวัสดิ์
นางสาวชุติภรณ์
ทัศนกิจ
นางปราณี
วีระหงส์
นายสมชาย
คงเสน่ห์
นางสาวสุภาลัย
สายคาภา
นางจิราภรณ์
วราชุน
นางสาวนิตติยา
แก้วนก

จานวน ๙ ห้อง ครูที่ปรึกษา ๒๐ คน
จานวน ๑ ห้อง ครูที่ปรึกษา ๒ คน

รวม ๒๒ คน

/ครูที่ปรึกษำระดับ...

- ๑๐ -

ครูที่ปรึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔
ระดับ
ม.๔/๑
ม.๔/๒
ม.๔/๓
ม.๔/๔
ม.๔/๕
ม.๔/๖
ม.๔/๗
ม.๔/๘

ครูที่ปรึกษำคนที่ ๑
นางมาลิน
จันทร์แสง
นางสาววันทนา
กิติทรัพย์กาญจนา
นายคมสัณห์
จันสอน
นางสาวศศิธร
นานไธสง
นางศันสนีย์
พันธ์เรือง
นางสาวแรกรัก
บุญอยู่
นายทองฉัตร
ไรนุ่น
นางสาวสิวลี
บุญวัฒน์

ม.๔/๙ นายกอปรคุณ
ม.๔/๑๐ นางสาวปาวรีย์
ม.๔/๑๑ นางศรัญย์รัชต์
ม.๔/๑ – ม.๔/๑๐
IEP ม.๔/๑๑

ชุมวรรณศรี
ขาวสมบูรณ์
แก้ววิมล

ครูที่ปรึกษำคนที่ ๒
นางสาวณัฐฑชาพร โอทอง
นางอัจฉรา
กาโวเนน
นายนวเรศ
เสนคุ้ม
นางสาววิภาดา
คล้ายนิ่ม
นางสาวขวัญจิตร
ชนะสิทธิ์
นางสาวกฤษณา
ศรีบุญเพ็ง
นางพวงเพ็ญ
เต๊ะขันหมาก
นางสาวสุวนันท์
แป้นพัฒน์
นายสัญชัย
วัชรพรรณ
นายปณีต
จิตต์นุกุลศิริ
นายณภัทร
คชรัตน์

จานวน ๑๐ ห้อง ครูที่ปรึกษา ๒๐ คน
จานวน ๑ ห้อง ครูท่ปี รึกษา ๒ คน

รวม ๒๒ คน

ครูที่ปรึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๕
ระดับ
ม.๕/๑

ครูที่ปรึกษำคนที่ ๑
นางสาวกิฒยาภรณ์ กองโฮม

ม.๕/๒
ม.๕/๓
ม.๕/๔
ม.๕/๕
ม.๕/๖
ม.๕/๗
ม.๕/๘
ม.๕/๙
ม.๕/๑๑

นายรุ่งโรจน์
นายอภิวิชญ์
นางสาวสุภาพร
นางสาวจีรพร
นางสาวฟารีดะ
นางสาวภาพิมล
นายไกรสร
นางสาววิชุดา
นางสาวจันทมาศ

ม.๕/๑ – ม.๕/๑๐

สมนิล
สิริสุกัลย์กุล
งาเฉลา
วงษ์ขันธ์
โต๊ะเล๊ะ
ฐานะ
หม้อแหละ
บุญเทียม
บัวจันทร์

ครูที่ปรึกษำคนที่ ๒
นางสาวสุจิตรา
อยู่เย็น
นางสาวนาตยา
นะวะมะวัฒน์
นางสาวชเนตตี
เมืองมูล
นายอนันต์
สุโพธิ์
นางสาวอารีรัตน์
แคล่วคล่อง
นางจุฑารัตน์
ภัทรกรธนกิจ
ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
นางสาวชมพูนุช
นางสาวศุภร
แซ่ลู่
จ่าสิบเอกธนวิทย์
วิกระยิน
นางสาวพัสตราภรณ์ แย้มกาญจนวัฒน์
นายเลอพงศ์
จันสีนาก

จานวน ๑๐ ห้อง รวมครูที่ปรึกษา ๒๑ คน
/ครูที่ปรึกษำระดับ...

- ๑๑ -

ครูที่ปรึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖
ระดับ
ม.๖/๑
ม.๖/๒
ม.๖/๓
ม.๖/๔
ม.๖/๕
ม.๖/๖
ม.๖/๗
ม.๖/๘
ม.๖/๙
ม.๖/๑๐
ม.๖/๑๑

ครูที่ปรึกษำคนที่ ๑
นางสาวอุบล
บุญชู
นายเรวัตต์
นกสว่าง
นางสาวอรุณลักษณ์ มั่นสวาทะไพบูลย์
นางสาวประภากร กรรเจียกพงษ์
นางสาวนาถพร
มูลจันทร์
นางสาวปารวี
วงศ์ปัดแก้ว
นางสาวธัญมน
ปิยะพงศ์สิริ
นางสาวอรทัย
จันทรังษี
นางสาวตวงศรณ์
องอาจ
นายเกตุ
โพธิ์น้อย
นางสาววิชุตา
อินไผ่

ม.๖/๑ – ม.๖/๑๐
MEP ม.๖/๑๑

ครูที่ปรึกษำคนที่ ๒
นางสาวลักขณา
อ่อนฤทธิ์
นายมาโนชญ์
มูลทรัพย์
นายเจนภพ
มณีพงษ์
นางสาวศากุน
เทียนทอง
นางสาวธัญญาลักษณ์ มีวงษ์
นางสาวพรทิพย์
กองจินดา
นายปรมินทร์
เสมอภพ
นายภูริน
จงรัตน์
นางสาวนฤมล
เจริญนาวี
นางอุไรรัตน์
วงศ์นวชาต
-

จานวน ๑๐ ห้อง ครูที่ปรึกษา ๒๐ คน
จานวน ๑ ห้อง ครูที่ปรึกษา ๑ คน

รวม ๒๑ คน

มีหน้ำที่
๑. จัดเตรียมเครื่องมือเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล หาข้อมูลเพิ่มเติมโดยนา
เครื่องมือไปใช้ในการเก็บข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ
๒. ดาเนินการจัดทาเอกสารคัดกรองนักเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนด สรุปผลการ
จาแนกนักเรียนเป็นกลุ่ม
๓. จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนา โดย
๓.๑ เยี่ยมบ้าน
๓.๒ จัดกิจกรรมโฮมรูม
๓.๓ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน
๓.๔ ประชุมผู้ปกครอง
๓.๕ จัดกิจกรรมพัฒนาให้เหมาะสม กับกลุ่มนักเรียน
๔. จัดกิจกรรมป้องกัน แก้ไข ช่วยเหลือ ประสานความร่วมมือผู้ปกครองในการ
ช่วยเหลือแก้ไข
๕. ดาเนินการส่งต่อภายในไปยังบุคคลหรือกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง
๖. รายงานผลระหว่างดาเนินงาน / รายงานผลเมื่อสิ้นสุด
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

/๒) งำนคณะสี...

- ๑๒ -

๒) งำนคณะสี ประกอบด้วย
คณะปำริชำต จานวน ๑๓ ห้อง
ระดับ
ม.๑/๕
ม.๑/๑๐
ม.๒/๑
ม.๒/๖
ม.๓/๒
ม.๓/๗

ครูที่ปรึกษำคนที่ ๑
นางวันทนา
แดงประเสริฐกุล
นางสาวจารุวรรณ
ทองขุนดา
นายมิติ
โอชสานนท์
นางสาวนันทิดา
ทวีโชคมีทรัพย์
นางสาวอัจฉรา
ทองทา
นางสาวกนกนาถ
แซ่ตั้น

ม.๔/๑
ม.๔/๖
ม.๔/๑๑
ม.๕/๒
ม.๕/๗
ม.๖/๓
ม.๖/๘

นางมาลิน
นางสาวแรกรัก
นางศรัญย์รัชต์
นายรุ่งโรจน์
นางสาวภาพิมล
นางสาวอรุณลักษณ์
นางสาวอรทัย
คณะกำระเกด

จันทร์แสง
บุญอยู่
แก้ววิมล
สมนิล
ฐานะ
มั่นสวาทะไพบูลย์
จันทรังษี

จานวน ๑๓ ห้อง

ระดับ
ม.๑/๑

ครูที่ปรึกษำคนที่ ๑
นายสุวิทวัส
หิรัญสินสุนทร

ม.๑/๖
ม.๑/๑๑
ม.๒/๒
ม.๒/๗
ม.๓/๓
ม.๓/๘

นางสาวปราณี
นางสาวจัตตารีย์
นายสมชาติ
นางสาวปณยา
นางสาวเนาวรัตน์
นายอานาจ
นางสาววันทนา
นายทองฉัตร
นายอภิวิชญ์
นายไกรสร
นางสาวประภากร
นางสาวตวงศรณ์

ม.๔/๒
ม.๔/๗
ม.๕/๓
ม.๕/๘
ม.๖/๔
ม.๖/๙

พรมติ๊บ
เดชเจริญ
แจ้งกระจ่าง
แพร่เจริญวัฒนา
อินทวงษ์
สิงห์ทอง
กิติทรัพย์กาญจนา
ไรนุ่น
สิริสุกัลย์กุล
หม้อแหละ
กรรเจียกพงษ์
องอาจ

ครูที่ปรึกษา ๒๗ คน
ครูที่ปรึกษำคนที่ ๒
นางวิไลพร
สังข์แก้ว
นายจีรพงศ์
เกิดธูป
นายจิรกฤต
ยศประสิทธิ์
นางสาวสิริรัตน์
รักพงษ์
นางสาววรางคณา
ชาวน่าน
นางสาวชุติภรณ์
ทัศนกิจ
นางปราณี
วีระหงส์
นางสาวณัฐฑชาพร โอทอง
นางสาวขวัญจิตร
ชนะสิทธิ์
นายณภัทร
คชรัตน์
นางสาวชเนตตี
เมืองมูล
นางสาวศุภร
แซ่ลู่
นายเจนภพ
มณีพงษ์
นายภูริน
จงรัตน์
ครูที่ปรึกษา ๒๗ คน
ครูที่ปรึกษำคนที่ ๒
นายกิตติคุณ
จันทะโมคา
นางนฤมล
มุสิเกตุ
นายสุรพล
กาญจนเวโรจน์
นางสาวสุธิดา
ไชยโย
นายวรกุล
นนทรักส์
นางสาวณัฏฐณิชา
รัตนประทุม
นางสาวลักษนิช
หิรัญตระกูล
นายสมชาย
คงเสน่ห์
นางอัจฉรา
กาโวเนน
นางสาวกฤษณา
ศรีบุญเพ็ง
นายอนันต์
จ่าสิบเอกธนวิทย์
นางสาวศากุน
นางสาวนฤมล

สุโพธิ์
วิกระยิน
เทียนทอง
เจริญนาวี
/คณะอินทนิล...

- ๑๓ -

คณะอินทนิล จานวน ๑๒ ห้อง
ระดับ
ม.๑/๒
ม.๑/๗
ม.๒/๓
ม.๒/๘
ม.๓/๔
ม.๓/๙

ครูที่ปรึกษำคนที่ ๑
นางสาวธารทิพย์ เขินคา
นางอริสา
ถนอมเล็ก
นายทรงพรต
เชื้อภักดี
นางสาวลลิตา
แขกรัมย์
นางสาวนัดธิดา
นวลศรี
นางสาวเจนจิรา
สรสวัสดิ์

ม.๔/๓
ม.๔/๘

นายคมสัณห์
นางสาวสิวลี

จันสอน
บุญวัฒน์

ม.๕/๔
ม.๕/๙
ม.๖/๕
ม.๖/๑๐

นางสาวสุภาพร
นางสาววิชุดา
นางสาวนาถพร
นายเกตุ

งาเฉลา
บุญเทียม
มูลจันทร์
โพธิ์น้อย

คณะรำชพฤกษ์ จานวน ๑๓ ห้อง
ระดับ
ม.๑/๓
ม.๑/๘
ม.๒/๔
ม.๒/๙
ม.๓/๕
ม.๓/๑๐
ม.๔/๔
ม.๔/๙
ม.๕/๕
ม.๕/๑๐
ม.๖/๑
ม.๖/๖
ม.๖/๑๑

ครูที่ปรึกษำคนที่ ๑
นายสุภวัชร
ชาติการุณ
นายจาตุรนต์
มหากนก
นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา
นายปิยพฤฒิ
จิธานนท์
นางขันทอง
ทองน้อย
นางสาวเพียงยิหวา เผ่าโพนทอง
นางสาวศศิธร
นานไธสง
นายกอปรคุณ
ชุมวรรณศรี
นางสาวจีรพร
วงษ์ขันธ์
นางสาวจันทมาศ บัวจันทร์
นางสาวอุบล
บุญชู
นางสาวปารวี
วงศ์ปัดแก้ว
นางสาววิชุตา
อินไผ่

ครูที่ปรึกษา ๒๕ คน
ครูที่ปรึกษำคนที่ ๒
นางสาวกาญจนา
กรีธาธร
นายไพฑูรย์
โพธิ์พยัคฆ์
นางสาวเบญจมาภรณ์ บุนนาค
นายอัครวัฒน์
ยอแสง
นายภูมินทร์
เกิดศรี
นางสาวสุภาลัย
สายคาภา
นางจิราภรณ์
วราชุน
นางพวงเพ็ญ
เต๊ะขันหมาก
นางสาวสุวนันท์
แป้นพัฒน์
นางสาวอารีรัตน์
แคล่วคล่อง
นางสาวพัสตราภรณ์ แย้มกาญจนวัฒน์
นางสาวธัญญาลักษณ์ มีวงษ์
นางอุไรรัตน์
วงศ์นวชาต
ครูที่ปรึกษา ๒๕ คน
ครูที่ปรึกษำคนที่ ๒
นางจิดาภา
สุริยันต์
นาย นิวัฒนชัย
เดชประเสริฐ
นางสาวยุวดี
เสือใหญ่
นางสาวรัตนานุสรณ์
ครองศักดิ์
ก้อนสี
นางสาวอาภาภรณ์
นางสาวนิตติยา
แก้วนก
นายนวเรศ
เสนคุ้ม
นายสัญชัย
วัชรพรรณ
นางจุฑารัตน์
ภัทรกรธนกิจ
นายเลอพงศ์
จันสีนาก
นางสาวลักขณา
อ่อนฤทธิ์
นางสาวพรทิพย์
กองจินดา
-

/คณะกรรณิกำร์...

- ๑๔ -

คณะกรรณิกำร์ จานวน ๑๒ ห้อง
ระดับ
ม.๑/๔
ม.๑/๙
ม.๒/๕
ม.๒/๑๐
ม.๓/๑
ม.๓/๖
ม.๔/๕
ม.๔/๑๐
ม.๕/๑

ครูที่ปรึกษำคนที่ ๑
นายสมพร
ชัยวงษ์
นางสาอาไพ
พาโคกทม
นางกัลยา
ม่วงมั่น
นางสาววิชชุดา
สมจิตร
นายพัศพงศ์
จิรพัฒนพงศ์
นางสาวพัชรินทร์
สายสังข์
นางศันสนีย์
พันธ์เรือง
นางสาวปาวรีย์
ขาวสมบูรณ์
นางสาวกิฒยาภรณ์ กองโฮม

ม.๕/๖ นางสาวฟารีดะ
ม.๖/๒ นายเรวัตต์
ม.๖/๗ นางสาวธัญมน

โต๊ะเล๊ะ
นกสว่าง
ปิยะพงศ์สิริ

ครูที่ปรึกษา ๒๕ คน
ครูที่ปรึกษำคนที่ ๒
นางอมรรัตน์
มาฬมงคล
นายภัทรพงศ์
นาสะอ้าน
นายประชาธิป
ใจกล้า
นางสาวอนุสรา
เย็นวัฒนา
นางสาวชุติมา
ทองมีขวัญ
นางสาวมินทร์ตรา วิชาสวัสดิ์
นางสาววิภาดา
คล้ายนิ่ม
นายปณีต
จิตต์นุกุลศิริ
นางสาวสุจิตรา
อยู่เย็น
นางสาวนาตยา
นะวะมะวัฒน์
นางสาวชมพูนุช
ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
นายมาโนชญ์
มูลทรัพย์
นายปรมินทร์
เสมอภพ

มีหน้ำที่
๑. ประสาน กากับ แต่งตั้งครู ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการคณะสี
๒. วางแผนการดาเนินการเกี่ยวกับงานคณะสีในโรงเรียนให้เหมาะสม
๓. จัดทาเอกสารโครงสร้างคณะสี
๔. ประสานงานจัดประชุมการดาเนินงานคณะสี
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๓. งำนประสำนและพัฒนำเครือข่ำยผู้ปกครอง ประกอบด้วย
๑๓.๑. นางสาวนาถพร มูลจันทร์
หัวหน้างาน
๑๓.๒. นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์
กรรมการ
๑๓.๓. นางสาววรางคณา ชาวน่าน
กรรมการ
๑๓.๔. นางสางอาไพ พาโคกทม
กรรมการ
๑๓.๕. นางสาวรัตนานุสรณ์ ครองศักดิ์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่
๑. จัดให้มีระเบียบการประสานงานาและเครือข่ายผู้ปกครอง
๒. ประสานงานกับ เครือข่ายผู้ ปกครองเพื่อแสวงหาความร่วมมือความช่วยเหลื อเพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุนงานการศึกษาของสถานศึกษา
๓. เผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายผู้ปกครองให้บุคลากรในสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ
๔. ให้ความร่วมมือและสนับสนุน แก่เครือข่ายผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
/๑๔. งำนอื่นๆ ที่ได้รับ...

- ๑๕ -

๑๔. งำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย
๑๔.๑. กำรส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
๑) นายอานาจ สิงห์ทอง
หัวหน้างาน
๒) นายนิวัฒนชัย เดชประเสริฐ กรรมการ
มีหน้ำที่
๑. ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการ
ปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อนาไปสู่การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพ
การศึกษา
๒. สร้างขวัญและกาลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการยก
ย่องเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่นและมีคุณงามความดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดหรือ
กรณีอื่นตามความเหมาะสม
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๔.๒. งำนเวรยำมและรักษำควำมปลอดภัย
๑) นายปิยพฤฒิ จิธานนท์
หัวหน้างาน
๒) นายอานาจ สิงห์ทอง
กรรมการ
มีหน้ำที่
๑. เสนอแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ เวรกลางวัน เวรกลางคืนและตรวจเวรประจาวันและ
วันหยุดราชการ
๒. ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่เวร ทั้งครูเวร และนักการเวร
๓. เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไมปกติหรือมีความจาเป็นเร่งด่วน ให้ ดาเนินการแก้ไข และ
เสนอรายงานต่อหัวหน้างาน เพื่อเสนอผู้บริหารต่อไป
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๔.๓. งำนพิธีกรประจำวัน
๑) นายจาตุรนต์ มหากนก
พิธีกรประจาวันจันทร์
๒) นายจิรกฤต ยศประสิทธ์
พิธีกรประจาวันอังคาร
๓) นายสุภวัชร ชาติการุณ
พิธีกรประจาวันพุธ
๔) นายกอปรคุณ ชุมวรรณศรี พิธีกรประจาวันพฤหัสบดี
๕) นายมาโนชญ์ มูลทรัพย์
พิธีกรประจาวันศุกร์
มีหน้ำที่
๑. ประกาศข่าวสารของกลุ่มสาระฯ กลุ่มงานฯ หรือข่าวทางราชการให้ นักเรียน
และบุคลากรในโรงเรียนทราบ
๒. ดาเนินการจัดพิธีการหรือพิธีกรประจาวัน ของโรงเรียน
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒
(นายสันต์ธวัช ศรีคาแท้)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

