
 
 
 
 
 

 
คำส่ังโรงเรียนบานหวยลาด 

 ท่ี 148/๒๕64 
เรื่อง  แตงตั้งผูรับผิดชอบการปฏิบัติงานในสถานศึกษา (ยอย)  ปการศึกษา  ๒๕64 

................................................................................ 
 ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระจายอำนาจการบริหารสูสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา  และสถานศึกษา  โดยใหแบงงานหลัก  ออกเปน  ๔  งาน  คือ  งานบริหารวิชาการ  งานบริหารงบประมาณ  
งานบริหารงานบุคคล  และงานบริหารท่ัวไปนั้น  จึงแตงตั้งผูรับผิดชอบการปฏิบัติงานในสถานศึกษาดังนี้ 
 

๑.  งานบริหารงานบุคคล  โดย 
๑.๑  นายกรเอก ม่ิงศรี    ผูอำนวยการโรงเรียน 
๑.๒  นางสาวกัญญวร หอมตา   ครู คศ.1 
 

  รับผิดชอบ  วางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหนง การสรรหา  และบรรจุแตงตั้ง การเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ การรักษาระเบียบวินัยขาราชการ 
 

๒. งานบริหารวิชาการ 
หัวหนาสายช้ัน 
 2.1 นางวิภาดา  พรมอินทร   ครู คศ.2 หัวหนางานวิชาการ 
 2.2 นางสาววิไล  แกวประสงค   คร ูคศ.๑ หัวหนาสายชั้นปฐมวัย 
 2.3 นายอภิชัย ธรรมเสนา   ครผููชวย  หัวหนาสายชั้นชวงชั้นท่ี 1 
 2.4. นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา   ครู คศ.๑ หัวหนาสายชั้นชวงชั้นท่ี 2 
 2.5 นางสาวสกาวเดือน  จันหนาย   ครู คศ.๑ หัวหนาสายชั้นชวงชั้นท่ี 3 
 2.6 นายสุรว ี เขียวล ี    ครู คศ.๑ หัวหนาสายชั้นชวงชั้นท่ี 4 
 

มีหนาที่และความรับผิดชอบดังน้ี 
   1. รวมกับผูอำนวยการในการบรหิารโรงเรยีน 

2. ประชุมครูในระดบัชั้นสัปดาหละ 1 ครั้ง เพ่ือชี้แจงแนวทางปฏิบตัิและนโยบาย มีการตดิตามผลการดำเนินงานในระดับชั้น 
และขอบขายงานที่รบัผิดชอบหรือที่ไดรับมอบหมาย 

3. ควบคุมการเขาแถวเคารพธงชาติและเขาหองเรยีนสวดมนตตอนเชา 
4. ควบคุมดแูลเรื่องการเรียน ความประพฤติ การแตงกาย สขุภาพอนามัยตลอดจนความเปนอยู ทุกขสุขของนักเรยีนในสายชั้น

ที่รับผิดชอบ 
5. ควบคุมดแูลนักเรียนใหอยูในระเบียบวินัย และกฎขอบังคับตาง ๆ อยางเครงครัด 
6. กวดขันการทำความสะอาดภายในและภายนอกหองเรียนในสายชัน้ที่รับผิดชอบใหเรยีบรอยเปนปกติเสมอ รบัผิดชอบดแูล

พัสดุประจำสายชั้น ถาชำรดุหรือเสียหายใหรบีรายงานผูบังคับบัญชาตามสายงานของโรงเรยีน 
7. สงเสรมิการเรยีนของนักเรียนในสายชั้นที่รับผิดชอบทุกรายวชิา โดยติดตอสอบถามครูผูสอนประจำวิชา 
8. ตดิตาม ดูแล การประเมินผลการปฏบิัตงิานของครูในสายชั้นในการพิจารณาความดีความชอบของคร ู
9. เมื่อพบนักเรียนผิดระเบียบวินัยใดๆ ตองดำเนินการอบรมวากลาวตักเตอืน และ/หรือลงโทษตามควรแกนักเรยีน ถาไม

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จึงสงใหฝายปกครองดำเนินการแกไขตอไป 
10. ควบคุมดูแล การปฏบิัติงานของคร ูการแตงกายของครูในระดบัสายชั้นใหเปนไปตามระเบียบของโรงเรยีน 
11. ปฏิบตัิหนาที่อ่ืนๆ ตามที่ไดรบัมอบหมาย 
 

งานวิชาการ 
๑. นางวิภาดา  พรมอินทร   ครู คศ.2 
2. นางสาวจิรัชญา ขวัญพรม   ครู คศ.1 



3. นายยุรนันท พรรณขาม   ครู คศ.๑ 
4. นางสาวสกาวเดือน จันหนาย   ครู คศ.๑ 
5. นายอภิชัย ธรรมเสนา    ครผููชวย  

รับผิดชอบ  งานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการนิเทศการศึกษา  
 

6. นางวิภาดา  พรมอินทร   ครู คศ.2 
7. นางสาวสกาวเดือน  จันหนาย   ครู คศ.1 

รับผิดชอบ  งาน SAR ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษางานSchoo note 
ตัวชี้วัด และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 

 8. นางสาวณภัทร พงคคำ   ครู คศ.2 
 9. นายนำพล เสคำพันธ    ครู คศ.1 

รับผิดชอบ งานแผนปฏิบัติราชการระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานการ และแผนงบประมาณ 
 

10. นางสาววิไล  แกวประสงค   ครู คศ.1 
11. นางสาวสายใจ  มะประสิทธิ์   ครู คศ.1 
12. นางสาวจิรัชญา ขวัญพรม   ครู คศ.1 

รับผิดชอบ  จัดทำ SAR ระดับปฐมวัย งานแผนปฏิบัติราชการระดับปฐมวัย การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  

 

๑3. นางวิภาดา  พรมอินทร   ครู คศ.1 
14. วชิาการชวงชั้น 

รับผิดชอบ งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนรู 
 

15. นายสุรว ี เขียวล ี    ครู คศ.๑ 
รับผิดชอบ  งานวัดและประเมินผล ปพ.1 – ปพ.9 ตรวจสอบวุฒิการศึกษา สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ระดับโรงเรียน  
 

16. นายนพรัตน  ขันติเจริญ   ครู คศ.๑ 
 รับผิดชอบ  งานจุดเนนทางการศึกษา งานแนะแนวการศึกษา งานรับ – และลงทะเบียนหนังสือวิชาการและ
สื่อตางๆ สงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการแกบุคคล ครอบครัว 
องคกร หนวยงาน และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา  
 

17. นางวิภาดา พรมอินทร   ครู คศ.2 
 18. นายสุรว ีเขียวล ี    ครู คศ.๑ 
รับผิดชอบ  งานนิเทศการศึกษา (ภายนอก และภายใน) 

 

19. นายสุรว ี เขียวล ี    ครู คศ.๑   
 รับผิดชอบ  งานจัดทำตารางเรียน และตารางสอนของนักเรียนและงาน School mis 

 

 20. นางสาวปวีณา  กางถ่ิน   ครู คศ.๑ 
รับผิดชอบ  งานอานออกเขียนได E-Me และ ลงทะเบียนประวัตินักเรียนรับสมัครใหม 
 

 21. นางสาวดารภา  ขวัญพรม   ครู คศ.๑ 
 22. นางสาวจิรัชญา ขวัญพรม   ครู คศ.๑ 



รับผิดชอบ  งานทะเบียนนักเรียน รายงานขอมูลนักเรียน (งานระบบ DMC) รับยายนักเรียน งานรับนักเรียน 
งานจัดทำสัมมโนประชากรวัยเรียน  และงานเอกสารธุรการชั้นเรียน 
 

 23. นางสาวกัญญวรา หอมตา   ครู คศ.2   
 24. นางสาวสุวรรณี แกวเกตุ   ครู คศ.๑ 
รับผิดชอบ  งาน Rt อานออกเขียนได ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 งาน NT ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 งานสอบ o-
net ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  
 

 25. นางสาวกัญญวรา หอมตา   ครู คศ. 
 26. นายอภิชัย ธรรมเสนา   ครูผูชวย 
รับผิดชอบ  งานปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนอยากจน  
 

3. งานบริหารงบประมาณ 
๓.๑  การเงิน 

๑.  นางสาวณภัทร  พงคคำ  ครู คศ.2  หัวหนางาน 
๒.  นายยุรนันท พรรณขาม  ครผููชวย   ผูชวย 
3. นางสาวปวีณา  กางถ่ิน   ครู คศ.1  ผูชวย 
4. นายอภิชัย ธรรมเสนา   ครผููชวย   ผูชวย 

  ๓.๒  พัสดุ 
 ๑.นายนพรัตน  ขันติเจริญ  ครู คศ.1  หัวหนางาน 
 ๒.นางสาวเบญจภรณ พรมเผา  ครู คศ.1  ผูชวย 

 รับผิดชอบ  การจัดทำและเสนอของบประมาณ  การจัดสรรงบประมาณ  การระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพ่ือการศึกษา  การบริหารพัสดุและสินทรัพยการบริหารการเงิน  การบัญชี  การตรวจสอบติดตาม  ประเมินผลและ
รายงานผลการใชเงิน  และ การดำเนินการบันทึกขอมูลการจัดซ้ือ/จัดจาง/เชา เขาสูระบบอิเลคทรอนิกส GFMIS 
Terminal และ Web Online ดำเนินการสรางและเปลี่ยนแปลงขอมูลหลักผูขาย ดำเนินการขยายและกันเงินไวเบิก
เหลี่ยมป 
งานอาคารและสถานท่ี ซอมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานท่ี ดูแลการใชหองประชุม งานสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ รักษาความสะอาดและความปลอดภัย ควบคุมกำกับ ดูแลมาตรการประหยัดพลังงาน และการอนุรักษ
พลังงาน  
งานยานพาหนะ  
ซอมบำรุงรักษารถยนต จัดทำประวัติการจดทะเบียน การตอทะเบียน รวบรวมสถิติการใชน้ำมันเชื้อเพลิง  
งานคุมคลังพัสดุควบคุมการเบิกจายเก็บรักษาตรวจสอบ การโอน การยืม การจำหนายพัสดุท่ีชำรุดหรือเสื่อมสภาพ 
ทำบัญชีทะเบียนครุภัณฑ บัญชีทะเบียนทรัพยสิน บัญชีเบิกจายพัสดุ ดำเนินการเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ การข้ึนทะเบียนท่ี
ราชพัสดุ การขอใช การสงคืน การโอน การขออนุญาตรื้อถอน สงมอบทรัพยสินสิ่งปลูกสรางใหสวนทองถ่ิน หรือ
หนวยงานท่ีใชทรัพยสินเปนผูดูแลบำรุงรักษา 
 
4. งานบริหารท่ัวไป 

4.๑  นายสมบรูณ  นามวงศ   ครู คศ.๓ 
4.2  นายนพรัตน  ขันติเจริญ   ครู คศ.1 
4.3  นายประมินทร ศรีบุรินทร   ครูผูชวย 

รับผิดชอบ  งานอาคารสถานท่ี งานสิ่งแวดลอมในโรงเรียน และเศรษฐกิจพอเพียง  
 

  4.4 นางสาวสุวรรณี แกวเกตุ   ครู คศ.๑ 
  4.5 นายอภิชัย ธรรมเสนา   ครูผูชวย 



 รับผิดชอบ  งานออมทรัพยนักเรียน งานระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียน  
 

  4.6 นางสาวสกาวเดือน จันทรหนาย  ครู คศ.1 
 รับผิดชอบ  งานวันสำคัญตางๆ 
 

4.7 นางสาวกัญญวรา  หอมตา   ครู คศ.2 
4.8 นายนำพล เสคำพันธ    ครู คศ.1 
4.9 นายวสุ ขวัญตึก    พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 

 รับผิดชอบ  งานเรียนรวม (นักเรียนพิการเรียนรวม) SAR เรียนรวม โปรแกรม IEP Online โปรแกรม SET  
และคัดกรองนักเรยีน 
 

  4.10 นางสาวจิรัชญา ขวัญพรม   ครู คศ.1 
  รับผิดชอบ  จัดทำใบอนุโมทนาบัตร  จัดเก็บ/ลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร 
 

  4.11 นางสาวปวีณา กางถ่ิน   ครู คศ.1 
 รับผิดชอบ  งานทุนสวัสดิการครู  
 

  4.12 นายนำพล  เสคำพันธ   ครูผูชวย 
 รับผิดชอบ  งานกองทุนการศึกษานักเรียน 

4.13  นางวภิาดา  พรมอินทร   หัวหนาวิชาการ 
  4.14 นางสาววิไล  แกวประสงค   หัวหนาวิชาการปฐมวัย 
  4.15 นายอภิชัย ธรรมเสนา   หัวหนาวิชาการชวงชั้นท่ี 1 
  4.16 นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา  หัวหนาวิชาการชวงชั้นท่ี 2 
  4.18  นางสาวสกาวเดือน  จนัหนาย  หัวหนาวิชาการชวงชั้นท่ี 3 
  4.19  นายสุรวี  เขียวล ี    หัวหนาวิชาการชวงชั้นท่ี 4 
 รับผิดชอบ  โรงเรียนดีศรีตำบล และกิจกรรมวันสำคัญ  
 

4.20 นายวรายุ  ขวัญลอย   ครู คศ.๑   
4.21 นายยุรนันท พรรณขาม   ครูผูชวย 

รับผิดชอบ  งานขอมูลสารสนเทศ  ประสานและพัฒนางานเครือขายการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ   
การประชาสัมพันธงานทางการศึกษา 
  

 4.22 นางสาวปวีณา กางถ่ิน   ครู คศ.๑ 
 4.23 นางสาวเบญจภรณ พรมเผา   ครู คศ.๑ 
รับผิดชอบ  งานสหกรณโรงเรียน   
 

4.24 นางสาวดารภา  ขวัญพรม   ครู คศ.2 
4.25 นางสาวเนตยา เงินเจรญิ   ครู คศ.๑ 

 รับผิดชอบ  งานอนามัยโรงเรียน  
 

  4.26 นางสาวณภัทร  พงคคำ   ครู คศ.๒ 
  4.27 นางสาวสวุรรณี แกวเกตุ   ครู คศ.1 
  4.28 นายนพรัตน ขันติเจริญ   ครู คศ.1 
  4.29 นางสาวปวีณา กางถ่ิน   ครู คศ.1   

รับผิดชอบ  งานธนาคารขยะรีไซเคิล และเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 



 4.30 นายนพรัตน ขันติเจริญ   ครู คศ.1 
 4.31 นางสาวปวีณา กางถ่ิน   ครู คศ.1 
รับผิดชอบ  งานประชาธิปไตยและสภานักเรียน  
  

4.32 นางสาวกัญญวรา  หอมตา   ครู คศ.๑ 
4.33 นายนำพล เสคำพันธ   ครู คศ.1 
4.34 นายวส ุขวัญตึก    ครอัูตราจาง 

รับผิดชอบ  รับผิดชอบงานโรงเรียนเรียนรวม  
 

4.35 นางสาวสวุรรณี แกวเกตุ   ครู คศ.1 
4.36 นายสุรว ีเขียวล ี    ครู คศ.1 

รับผิดชอบ  งานหองสมุดโรงเรียน งานแนะแนว และการศึกษา  
 

4.37 นางสาวสกาวเดือน จันหนาย  คร ูคศ.1 
4.38 นายอภิชัย ธรรมเสนา   ครผููชวย 

รับผิดชอบ  งานเสริมสวย  
 

4.39 นางสาวเนตยา  เงินเจริญ   คร ูคศ.1 
4.40 นางสาวจิรัชญา ขวัญพรม   คร ูคศ.1 
4.41 นายนพรัตน ขันติเจริญ   คร ูคศ.1 
4.39 นางสาวสวุรรณี แกวเกตุ   คร ูคศ.1 
4.40 นางสาวสายใจ มะประสิทธิ์   คร ูคศ.1 

รับผิดชอบ  งานอาหารกลางวัน งานสวัสดิการรานคาโรงเรียน 
  

4.41 นายสุรว ี เขียวล ี    ครูผูชวย 
4.42 นางสาวชนาพร  ขวัญลอม   ธุรการ 

รับผิดชอบ  งานธุรการ และกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
 

 4.42 นายวรายุ  ขวัญลอย   ครู คศ.๑ 
 4.43 นายนำพล เสคำพันธ   ครู คศ.๑ 
 4.44 นางสาวปวีณา กางถ่ิน   ครู คศ.๑ 
 4.45 นายอภิชัย ธรรมเสนา   ครูผูชวย  
รับผิดชอบ  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือ – เนตนารี  
 

 4.46 นายกรเอก ม่ิงศรี    ผูอำนวยการ 
 4.47 นายสมบูรณ  นามวงศ   ครู คศ.๓ 
 4.48 นางสาวณภัทรพงคคำ   ครู คศ.๑ 
 4.49 นายนพรัตน  ขันติเจริญ   ครู คศ.๑ 
 4.50 นายประมินทร ศรีบรุินทร   ครูผูชวย 
รับผิดชอบ  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นักศึกษาวิชาทหาร 
 

4.51 นายประมินทร ศรีบุรินทร  ครูผูชวย 
รับผิดชอบ  งานกีฬาท้ังภายนอก และภายใน 
 
 
 
 
 



4.52 นายอภิชัย ธรรมเสนา   ครูผูชวย 
 4.53 นางสาวชนาพร ขวัญลอม   ธุรการ 
 4.54 นางสาวสวุรรณี แกวเกตุ   ครู คศ.๑ 
รับผิดชอบ  จัดทำรายงาน และบันทึกการประชุมคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

 

ท้ังนี้ใหผูท่ีไดรับการแตงตั้ง  ปฏิบัติหนาท่ีอยางเครงครัด  หากมีปญหาอยางหนึ่งอยางใด   
ใหรีบรายงานตอหัวหนาสถานศึกษาทราบทันที  และใหถือปฏิบัติตามคำสั่ง 

  

ท้ังนี้  ตั้งแต วันท่ี  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕64 เปนตนไป 
 

สั่ง  ณ  วันท่ี  31 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64 
         
        ลงชื่อ 
          (นายกรเอก ม่ิงศรี) 

                             ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 คำส่ังโรงเรียนบานหวยลาด 
 ท่ี 147/๒๕64 

เรื่อง  แตงตั้งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาท่ีประจำหองพิเศษ 
และปฏิบัติหนาท่ีประจำช้ันเรียน 

…………………………………………………………………….. 
  ดวยโรงเรียนบานหวยลาดไดกำหนดและแตงต้ังใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติ
หนาท่ีประจำหองพิเศษ และผูรับผิดชอบประจำชั้นเรียน มีหนาท่ี ควบคุม ดูแลรักษาความสะอาดของหองตางๆ 
เพ่ือใหการดำเนินงานกิจกรรมการเรียนการสอนในปการศึกษา ๒๕64 เปนไปดวยดี และเกิดผลสัมฤทธิ์แกผูเรียนจึง
ขอแตงตั้งจึงขอแตงตั้งคณะทำงาน ดังนี้ 
 

 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาท่ีประจำหองพิเศษ 
๑. หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 

 ๑.๑ นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา  
๒. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

 ๒.๑ นายวรายุ  ขวัญลอย 
๓. หองสมุด ICT 

 3.๑ นายยุรนันท  พรรณขาม 
๔. หองสมุดโรงเรียน 

 4.๑ นางสาวสวุรรณี  แกวเกตุ 
๕. โรงอาหาร โรงครัว 

 5.๑ นางสาวเนตยา  เงินเจรญิ 
๖. หองปฏิบัติการ คหกรรม 

 6.๑ นางสาวปวีณา  กางถ่ิน 
๗. หองเสริมวิชาการ หองธุรการ 

 7.๑ นางสาวชนาพร  ขวัญลอม 
๘. หองสหกรณโรงเรียน 

 8.๑ นางสาวปวีณา  กางถ่ิน 
9.  หองพยาบาล 

 9.1 นางสาวดารภา  ขวัญพรม 
๑0. หองเสริมสวย 

 ๑0.๑ นายอภิชัย  ธรรมเสนา 
๑1. หองบริการทางการศึกษาพิเศษ 

 ๑1.๑ นายนำพล  เสคำพันธ 
 11.2 นายวส ุขวัญตึก 

๑2. หองประชุม เครื่องเสียง 
 ๑2.๑ นายสมบูรณ  นามวงศ 
 12.2 นายนำพล  เสคำพันธ 

๑3. หองเก็บอุปกรณกีฬา 



 ๑3.๑ นายประมินทร  ศรีบุรินทร 
๑4. หองพัสดุ  

 ๑4.1 นายนพรัตน  ขันติเจริญ 
 11.2 นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา 

15. หองถ้ำใหญน้ำหนาว 
       15.1 นายยุรนันท  พรรณขาม 
16. หอง STEM 
       16.1 นายนพรัตน ขันติเจริญ 
17. หองปฏิบัติการทางภาษา (อาคารมัธยมศึกษา) 
      17.1 นางสาวเนตยา เงินเจรญิ 
18. หองปฏิบัติการทางภาษา (อาคารประถมศึกษา) 
       18.1 นางสาวดารภา  ขวัญพรม 
19. หองคณิตศาสตร 
      19.1 นางสาวณภัทร  พงคคำ 

 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาท่ีประจำเรียน 
๑. ชั้นอนุบาลปท่ี ๑   รับผิดชอบโดย 

 ๑.๑ นางสาวจิรัชญา  ขวัญพรม   ครู คศ.1 
๒. ชั้นอนุบาลปท่ี ๒   รับผิดชอบโดย 

 2.1 นางสาวสายใจ มะประสิทธิ์   ครู คศ.1 
๓. ชั้นอนุบาลปท่ี 3   รับผิดชอบโดย 

 3.๑ นางสาววิไล  แกวประสงค   ครู คศ.1 
๔. ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

 4.๑ นางสาวกัญญวรา  หอมตา   ครู คศ.2 
๕. ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๒ 

 5.๑ นายอภิชัย  ธรรมเสนา   ครูผูชวย 
๖. ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ 

 6.๑ นางสาวสุวรรณี  แกวเกตุ   ครู คศ.1 
๗. ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ 

 7.๑ นางสาวดารภา  ขวัญพรม   ครู คศ.2 
๘. ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕ 

 8.๑ นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา   ครู คศ.1 
๙. ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 

 9.1 นางสาวปวีณา  กางถ่ิน   ครู คศ.1 
๑๐. ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 

 10.๑ นางวิภาดา พรมอินทร   ครู คศ.2 
11. ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒ 

   ๑1.๑ นางสาวเนตยา  เงินเจริญ   ครู คศ.1 
            11.2 นายวรายุ ขวญัลอย   ครู คศ.1 
 12. ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
   ๑2.๑ นางสาวสกาวเดือน  จนัหนาย  ครู คศ.1 
   ๑2.2 นายประมินทร  ศรีบุรินทร   ครูผูชวย         
           13. ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 
                     13.1  นางสาวณภัทร  พงคคำ    ครู คศ.2                         



                     13.2 นายนำพล  เสคำพันธ    ครู คศ.1 
            14. ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

14.1 นายสมบูรณ  นามวงศ   ครู คศ.3 
14.2 นายสุรว ี เขียวล ี    ครู คศ.1 

15. ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
15.1 นายนพรัตน   ขันติเจริญ    ครู คศ.1 
15.2 นายยุรนันท  พรรณขาม     ครู คศ.1 
 

มีหนาท่ี 
1. กำกับ ดูแลเก่ียวกับการเรียนและความประพฤติของนักเรียน 
2. ทำงานธุรการชั้นเรียนใหเปนปจจุบัน 
3. ดำเนินการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู ท่ีลากหลายและเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
4. พัฒนาสื่อการเรียนรูท่ีเหมาะสมและหลากหลายสอดคลองกับการจัดกระบวนการเรียนรู 
5. กำหนดแนวทางการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายในกลุมสาระท่ีสอนเพ่ือใหไดขอมูลท่ีแสดงถึง

ความสามารถอยางแทจริงของนักเรียนและเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุมสาระการ
เรียนรู ท่ีสอน 

6. วิเคราะหพัฒนาการของนักเรียนเปนรายบุคคลและรายกลุม 
7. ดำเนินการแกปญหานักเรียนจากผลการวิเคราะหนักเรียน พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู การวัด

และประเมินผล เพ่ือพัฒนานักเรียนใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนตามศักยภาพ 
8. รวบรวมขอมูลเพ่ือการปรับปรุง และพัฒนากลุมสาระการเรียนรู  การจัดกระบวนการเรียนรู การวัด

และประเมินผล 
9. รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน  โดยเนนผลท่ีเกิดกับนักเรียนตอผูมีสวน

เก่ียวของ 
10.  ปฏิบัติการสอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนบานหวยลาด ซ่ึงประกอบดวย กิจกรรม

แนะแนว กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี และชุมนุม) และกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชนตามแผนการจัดชั้นเรียนของแตละระดับชั้น 

 
  ท้ังนี้  ใหผูท่ีไดรับการแตงตั้ง  ปฏิบัติหนาท่ีอยางเครงครัด หากมีปญหาอยางหนึ่งอยางใดใหรีบ
รายงานตอหัวหนาสถานศึกษาทราบทันที และใหถือปฏิบัติตามคำสั่ง 

 
 

ท้ังนี้  ตั้งแต วันท่ี  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕64 เปนตนไป 
 

สั่ง  ณ  วันท่ี  31 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64 
 
 

          ลงชื่อ 
                    (นายกรเอก ม่ิงศรี) 

               ตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
 

 
 
 
 
 

 



  
 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนบานหวยลาด 
ท่ี 146/๒๕64 

เร่ือง  แตงต้ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาท่ีสอนลกูเสือ – เนตรนารี 
ประจำปการศึกษา ๒๕64 

……………………………………………………… 

 เพ่ือใหการดำเนินงานกิจกรรมการเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา ๒๕64 เปนไปดวยดี และเกิด
ผลสัมฤทธิ์แกผูเรียนจึงขอแตงตั้งแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาสอนลูกเสือ – เนตรนารี 
ประจำปการศึกษา ๒๕64 ดังตอไปนี้ 
 

ลูกเสือสำรอง  รับผิดชอบโดย 
๑.  นางสาวกัญญวรา  หอมตา   ครู คศ.2 
2.  นายอภิชัย  ธรรมเสนา   ครู ผูชวย 
3.  นางสาวสุวรรณี  แกวเกตุ   ครู คศ.1 
4.  นายวสุ ขวัญตึก    พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 

 มีหนาท่ี สอนวิชาลูกเสือสำรอง ตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ 
 

  ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ  รับผิดชอบโดย 
๑. นายกรเอก ม่ิงศรี    ผูอำนวยการโรงเรียน 
๒. นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา  ครู คศ.1 
๓. นางสาวดารภา  ขวัญพรม   ครู คศ.1 
๔. นางสาวปวีณา  กางถ่ิน   ครู คศ.1 
๕. นายนำพล  เสคำพันธ   ครู คศ.1 
๖. นายยุรนันท  พรรณขาม   ครู คศ.1 

มีหนาท่ี สอนวิชาลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ ตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ ถึง ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 
 

ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุนใหญรับผิดชอบโดย 
๑. นางวิภาดา  พรมอินทร   ครู คศ.2 
๒. นางสาวสกาวเดือน  จันหนาย  ครู คศ.1 
๓. นางสาวเนตยา  เงินเจริญ   ครู คศ.1 
๔. นายวรายุ  ขวัญลอย   ครู คศ.1 
๕. นายสุรวี  เขียวลี    ครู คศ.1 

มีหนาท่ี สอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 
 

ท้ังนี้  ตั้งแต วันท่ี  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕64 เปนตนไป 
สั่ง  ณ  วันท่ี  31 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64 

 

            ลงชื่อ 
                        (นายกรเอก ม่ิงศี) 

                   ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

คำส่ังโรงเรียนบานหวยลาด 
ท่ี 145/๒๕64 

เรื่อง  แตงตั้งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาท่ีควบคุมทำความสะอาด 
รอบบริเวณโรงเรียน (กิจกรรม ๕ ส.) 

…………………………………………………………………….. 
       ดวยโรงเรียนบานหวยลาดไดกำหนดและแตงตั้งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาท่ี
ควบคุมทำความสะอาดรอบบริเวณโรงเรียน (กิจกรรม ๕ ส.) จึงขอแตงตั้งคณะทำงานดังนี้ 
บริเวณอาคารอนุบาล 
 ๑. บริเวณอาคารมานฟา และหองน้ำอนุบาลโดยนักเรียนชั้นอนุบาล ๑, ๒ และชั้นอนุบาล 3 มีผูควบคุมดังนี้ 

๑.๑ นางสาววิไล  แกวประสงค 
๑.๒  นางสาวสายใจ  มะประสิทธิ์ 
๑.๓ นางสาวจิรัชญา  ขวัญพรม 
 

บริเวณอาคารประถมศึกษา 
1. บริเวณอาคารนาคราช ท้ังอาคารเก็บขยะและกวาดรอบบริเวณอาคาร โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษา                          

ปท่ี 1 มีผูควบคุมดังนี้ 
1.๑ นางสาวกัญญวรา  หอมตา 

2. กวาดถนนและเก็บขยะถนนทุกสายภายในโรงเรียน ศาลา 2 หลัง และสนามฟุตบอล โดยนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 2 มีผูควบคุมดังนี้ 

2.1 นายอภิชัย ธรรมเสนา 
3. หองน้ำชายและหองน้ำหญิง เก็บขยะรอบๆบริเวณหองน้ำหองน้ำชายหองนำ้หญิง มาหินออนและซุมพระ 

โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 มีผูควบคุมดังนี้ 
 3.1 นางสาวสุวรรณี  แกวเกตุ 
 4. บริเวณอาคารภูผาสวรรค หองเสริมวิชาการ หองประชุม หองน้ำครู และอาคารเอนกประสงคและหอง
พิเศษ จำนวน 3 หอง โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 มีผูควบคุมดังนี้ 
  4.๑ นางสาวดารภา ขวัญพรม 
 5. บริเวณเลาไกรอบๆเลาไก และหลังอาคารมานฟา โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 มีผูควบคุมดังนี้ 
  5.1 นางสาวเบญจภรณ พรมเผา 
 5. บริเวณโรงอาหารโรงครัว ตูน้ำดื่ม เทขยะทุกจุดและหลุมขยะ โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มีผู
ควบคุมดังนี้ 
  5.1 นางสาวปวีณา กางถ่ิน 
 

 บริเวณอาคารมัธยมศึกษาตอนตน 



  1. หองน้ำนักเรียนชายหองน้ำนักเรียนหญิง และศาลาขางอาคาร โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผู
ควบคุมดังนี้ 

1.1 นางวิภาดา  พรมอินทร 
  2. หองน้ำครูอาคารมัธยมตน หองพักครูอาคารมัธยมตน และสวนดอกไมหนาอาคารมัธยมตน โดยนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี2 มีผูควบคุมดังนี้ 
  2.1 นางสาวเนตยา เงินเจริญ 

2.2 นายวรายุ ขวัญลอย 
 3. บริเวณก่ึงกลางสนามจนถึงดานหลังอาคารมัธยมตน โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีผูควบคุมดังนี้ 
  3.1 นางสาวสกาวเดือน  จันหนาย 
  3.2 นายประมินทร  ศรีบุรินทร 
 

บริเวณอาคารมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  1. บริเวณใตอาคารมัธยมปลาย ถนนหนาอาคาร ตนไมในสนาม สวนดอกไมหนาอาคารมัธยมปลาย   และ
เทขยะใตอาคารมัธยมปลาย โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 มีผูควบคุมดังนี้ 
       1.1 นางสาวณภัทร พงคคำ 
       1.2 นายนำพล  เสคำพันธ 
   2. บริเวณหองพักครูอาคารมัธยมปลาย บริเวณก่ึงกลางสนามจนถึงถนนประตูทางเขาหนาโรงเรียน    และ
ถนนหนาโรงเรียน และหองน้ำครูอาคารเกา โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5  มีผูควบคุมดังนี้ 
       2.1 นายสมบูรณ  นามวงศ 
       2.2 นายสุรว ี เขียวล ี
   3. หลุมขยะและสวนดอกไมดานหลังอาคารมัธยมปลาย โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีผูควบคุมดังนี้ 
       3.1 นายนพรัตน  ขันติเจริญ 
        3.2 นายยุรนันท  พรรณขาม 
 

ท้ังนี้ ใหผูท่ีไดรับการแตงตั้ง ปฏิบัติหนาท่ีอยางเครงครัด หากมีปญหาอยางหนึ่งอยางใด  ใหรีบรายงาน ตอ
หัวหนาสถานศึกษาทราบทันที และใหถือปฏิบัติตามคำสั่ง 

 
ท้ังนี้  ตั้งแต วันท่ี  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕64 เปนตนไป 

 

สั่ง  ณ  วันท่ี  31 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64 
 

 
           ลงชื่อ 
                          (นายกรเอก ม่ิงศรี) 

                   ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

คำส่ังโรงเรียนบานหวยลาด 
ท่ี 144/๒๕64 

เรื่อง  แตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาท่ีสอนชุมนุม 
ประจำปการศึกษา ๒๕64  

……………………………………………………… 
 เพ่ือใหการดำเนินงานกิจกรรมการเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา ๒๕64 เปนไปดวยดี และเกิด
ผลสัมฤทธิ์แกผูเรียนจึงขอแตงตั้งแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาสอนชุมนุม ประจำป
การศึกษา ๒๕64 ดังตอไปนี้ 
 

ชุมนุม ระดับประถมศึกษา 
1. นางสาวกัญญวรา  หอมตา    ครู คศ.2 

มีหนาท่ี  สอนชุมนุมการละเลนไทย ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปท่ี 1 
2. นายอภิชัย  ธรรมเสนา    ครูผูชวย 

มีหนาท่ี  สอนชุมนุมสารคดีสัตวโลก ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปท่ี 2 
3. นางสาวสุวรรณี  แกวเกตุ    ครู คศ.1 

มีหนาท่ี  สอนชุมนุมนักประดิษฐนอย ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปท่ี 3 
4. นางสาวดารภา  ขวัญพรม    ครู คศ.2 

มีหนาท่ี  สอนชุมนุมWordbingo ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปท่ี 4 
  5.  นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา    ครู คศ.1 
มีหนาท่ี  สอนชุมนุมศิลปะสรางสรรค ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปท่ี 5 
  6.  นางสาวปวีณา  กางถ่ิน    ครู คศ.1 
มีหนาท่ี  สอนชุมนุมเกษตรพาเพลิน ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปท่ี 6 
 

ชุมนุม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
1. นายวรายุ  ขวัญลอย     ครู คศ.1 
2. นางสาวเนตยา  เงินเจริญ    ครู คศ.1 
3. นางวิภาดา  พรมอินทร    ครู คศ.2 
4. นางสาวสกาวเดือน จันหนาย    ครู คศ.1 

มีหนาท่ี  สอนชุมนุมนักประดิษฐ ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี (1 -3) 
5. นายยุรนันท  พรรณขาม    ครู คศ.1 

มีหนาท่ี  สอนชุมนุมSTEM ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี (1 -3) 
6. นายประมินทร  ศรีบุรินทร    ครูผูชวย 

หนาท่ี   สอนชุมนุมกีฬา ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี (1 -3) 



ชุมนุม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
            1. นายนำพล  เสคำพันธ    ครู คศ.1 
 มีหนาท่ี  สอนชุมนุมดนตรีสากล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) 

  2. นายสุรวี  เขียวลี    ครู คศ.1 
 
 
 
หนาท่ี  สอนชุมนุมสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) 
  1. นายกรเอก ม่ิงศรี    ผูอำนวยการโรงเรียน 
  2. นายสมบูรณ  นามวงศ   ครู คศ.๓ 
           3. นางสาวณภัทร  พงคคำ   ครู คศ.2 
  4. นายนพรัตน  ขันติเจริญ   ครู คศ.1 
           5. นายประมินทร  ศรีบุรินทร   ครผููชวย 
หนาท่ี  สอนชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) 
 

  ท้ังนี้ ใหผูไดรับการแตงตั้ง ปฏิบัติหนาท่ีอยางเครงครัด หากมีปญหาอยางหนึ่งอยางใด ใหรีบรายงาน
ตอหัวหนาสถานศึกษาทราบทันที และใหถือปฏิบัติตามคำสั่ง 
 

ท้ังนี้  ตั้งแต วันท่ี  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕64 เปนตนไป 
 

สั่ง  ณ  วันท่ี  31 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64 
 
 
        ลงชื่อ 
                 (นายกรเอก ม่ิงศรี) 

               ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  คำส่ังโรงเรียนบานหวยลาด 
   ท่ี 143/2564 

เรื่อง  การแตงกายประจำวัน ประจำปการศึกษา ๒๕64 
…………………………………………………………………….. 

  ดวยโรงเรียนบานหวยลาดไดกำหนดการแตงกายประจำวัน ของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕64 ดังนี้  
 

  วันจันทร แตงกายดวยชุดขาราชการสีกากี (ขาราชการ) กางเกง/กระโปรง/เสื้อสีเหลือง 
    (บุคลากรทางการศึกษา) 
  วันอังคาร แตงกายดวยชุดสวยงาม 
  วันพุธ  แตงกายดวยชุดลูกเสือ(ผูกำกับลูกเสือ)/ชุด ผกท.(ผูกำกับนักศึกษาวิชาทหาร) 
  วันพฤหัสบดี แตงกายดวยชุดกีฬา (โทนสีเหลือง) 
  วันศุกร  แตงกายดวยชุดผาไทยโทนสีขาวหรือโทนสีออนๆ 

 

ท้ังนี้ใหผูท่ีไดรับการแตงตั้ง ปฏิบัติหนาท่ีอยางเครงครัด หากมีปญหาอยางหนึ่งอยางใดใหรีบรายงาน
ตอหัวหนาสถานศึกษาทราบทันทีและใหถือปฏิบัติตามคำสั่ง 

 

  หมายเหตุ ใหขาราชการครูบุคลากรทางการศึกษา ใสกางเกงและกระโปรงเปนโทนสีดำหรือน้ำเงินครู
อนุบาลใสกางเกงไดในวันอังคารและวันศุกร 

 
ท้ังนี้  ตั้งแต วันท่ี  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕64 เปนตนไป 

 

สั่ง  ณ  วันท่ี  31 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64 
 
 
          ลงชื่อ 
                      (นายกรเอก ม่ิงศรี) 

               ตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
คำส่ังโรงเรียนบานหวยลาด 

ท่ี 142/๒๕64 
เรื่อง  แตงตั้งขาราชการครูปฏิบัติหนาท่ีครูเวรประจำวันภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา ๒๕64 

……………………………………………………… 
เพ่ือใหการดำเนินงานกิจกรรมการเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา ๒๕64 เปนไปดวยดี และเกิด

ผลสัมฤทธิ์แกผูเรียน จึงขอแตงตั้งขาราชการครูปฏิบัติหนาท่ีครูเวรประจำวัน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา ๒๕64 
ดังตอไปนี้ 

 

ปฏิบัติหนาท่ีเวรประจำวันระดับช้ันอนุบาล 
เวรประจำวันจันทร – วันศุกร ระดับอนุบาล  
1. นางสาววิไล  แกวประสงค 
2. นางสาวสายใจ  มะประสิทธิ์ 
3. นางสาวจิรัชญา  ขวัญพรม 

 

ปฏิบัติหนาท่ีเวรประจำวันระดับช้ันประถมศึกษา 
๑.  วันจันทร 

1.๑ นายวรายุ  ขวัญลอย 
1.2 นางสาวสุวรรณี  แกวเกตุ 

๒.  วันอังคาร 
2.1 นางสาวปวีณา  กางถ่ิน  

 2.2 นายอภิชัย  ธรรมเสนา 
๓.  วันพุธ 
 3.1 นางสาวกัญญวรา หอมตา 
 3.2 นางสาวดารภา ขวัญพรม 
๔.  วันพฤหัสบดี 

4.๑ นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา 
4.๒ นางวิภาดา  พรมอินทร 

๕.  วันศุกร 
 5.1 นางสาวสกาวเดือน  จันหนาย 
 5.๒ นายวสุ  ขวัญตึก 

 

เวรประจำวัน อาคารช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1. วันจันทร 

1.1 นายสมบูรณ  นามวงศ 
1.2 นายประมินทร ศรีบุรินทร   



2. วันอังคาร 
2.1 นางสาวณภัทร  พงคคำ 
2.2  นายสุรวี  เขียวล ี  

3. วันพุธ   
3.1  นายนำพล เสคำพันธ 
3.2  นางสาวเนตยา เงินเจริญ 

4. วันพฤหัสบดี 
4.1 นายยุรนันท  พรรณขาม 

5. วันศุกร   
5.1  นายนพรัตน ขันติเจริญ 

 

 มีหนาท่ี รับ – สง นักเรียนตอนเชาเวลา ๐๗.00 น. และเย็น ๑๖.๑๐ น. ดูแลนักเรียนเขาแถวหนาเสาธง
ตรวจเวรการทำความสะอาดของนักเรียน ควบคุมการแปรงฟนของนักเรียน เวลา ๑๒.45 น. 
  

 ท้ังนี้ ใหผูท่ีไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีอยางเครงครัด หากมีปญหาอยางหนึ่งอยางใดใหรีบรายงานตอ
หัวหนาสถานศึกษาทราบทันที และใหถือปฏิบัติตามคำสั่ง 
 

 

ท้ังนี้  ตั้งแต วันท่ี  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕64 เปนตนไป 
 

สั่ง  ณ  วันท่ี  31 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64 
 
 

 
          ลงชื่อ 
                       (นายกรเอก ม่ิงศรี) 

                   ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

คำส่ังโรงเรียนบานหวยลาด 
ท่ี 141/๒๕64 

เรื่อง แตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบการดำเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียน 
................................................................................ 

  ตามท่ีรัฐบาลไดประกาศใหการดำเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเปนวาระแหงชาติ และ
มอบหมายใหศูนยอำนวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ เปนหนวยงานหลักในการ
ดำเนินการแผนงานท่ี ๓ แผนการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด  เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปดวยความ
เรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงคของงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา จึงขอแตงตั้งเจาหนาท่ี 
รับผิดชอบการดำเนินงาน ดังนี ้
 

  1. นายกรเอก ม่ิงศรี             ผูอำนวยการ         ประธานกรรมการ 
  2. นายประมินทร  ศรีบุรินทร  ครผููชวย                             กรรมการ 

 3. นายสุรวี  เขียวล ี   ครู คศ.1              กรรมการและเลขานุการ 
   

ท้ังนี้ ใหผูท่ีไดรับคำสั่งแตงต้ังปฏิบัติหนาท่ีดวยความเอาใจใส เพ่ือใหเกิดผลดีแกทางราชการและบรรลุ
วัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมดังกลาว  
 

ท้ังนี้  ตั้งแต วันท่ี  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕64 เปนตนไป 
 

สั่ง  ณ  วันท่ี  31 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64 
 
 
          ลงชื่อ 
                     (นายกรเอก ม่ิงศรี) 

               ตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 

คำส่ังโรงเรียนบานหวยลาด 
ท่ี 140/๒๕64 

เรื่อง  แตงตั้งคณะทำงานกิจกรรมระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจำปการศึกษา ๒๕64 
…………………………………………………………………….. 

 ดวยโรงเรียนบานหวยลาด ไดดำเนินการกิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เนนการสงเสริมปองกันและ
ชวยเหลือนักเรียน ซ่ึงการดำเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพจำเปนตองมีการประเมินคุณภาพการดำเนินงานของคณะครู 
เพ่ือใหการดำเนินงานในครั้งนี้เปนไปดวยความเรียบรอย จึงแตงตั้งคณะทำงานในดานตางๆ ดังนี้ 
 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ (ทีมนำ) ประกอบดวย 
  ๑.๑ นายกรเอก ม่ิงศรี   ผูอำนวยการ         ประธานกรรมการ 
  1.2 นายอภิชัย ธรรมเสนา  หัวหนาระดับชวงชั้นท่ี ๑         กรรมการ 
  ๑.3 นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา  หัวหนาระดับชวงชั้นท่ี ๒         กรรมการ 
  ๑.4 นางสาวสกาวเดือน  จันหนาย  หัวหนาระดับชวงชั้นท่ี ๓         กรรมการ 
  1.5 นายสุรว ี เขียวล ี   หัวหนาระดับชวงชั้นท่ี 4         กรรมการ 
  ๑.6 นางสาววิไล  แกวประสงค  หัวหนาระดับชวงชั้นอนุบาล        กรรมการ 
  ๑.7 นายเฉลิมศักดิ์  จันทรนุช  กำนันตำบลหลักดาน         กรรมการ 
  ๑.8 นายอบ  แสงนก   กรรมการสถานศึกษา         กรรมการ 
  ๑.9 นายบัวแดง ขวัญเดิน   ผูใหญบานหมู ๗          กรรมการ 
  ๑.๑0 นายเอ้ียง  ขวัญหอม  ผูใหญบานหมู ๕          กรรมการ 
  ๑.11 นางวิมล  สุทธิพรม   ตัวแทนผูปกครองหมู ๗         กรรมการ 
  ๑.12 นางลำไพ  รักษาบุญ  ตัวแทนผูปกครองหมู 4         กรรมการ 
  ๑.13 นางสุพัตรา  ขวัญเดิน  ตัวแทนผูปกครองหมู 5         กรรมการ 
 

 มีหนาท่ี อำนวยการ สนับสนุนใหคำปรึกษา กำหนดนโยบาย วัตถุประสงคในการดำเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน แตงต้ังคณะกรรมการ ประชุมคณะกรรมการอยางนอย ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง นิเทศ ติดตาม กำกับ
งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนและระดับชั้น 
 

 ๒. คณะกรรมการประสานงาน (ทีมประสานงาน) ประกอบดวย 
 ๒.๑ นายกรเอก ม่ิงศรี   ผูอำนวยการ         ประธานกรรมการ 

 ๒.๒ นายอภชิัย  ธรรมเสนา   หัวหนาระดับชวงชั้นท่ี ๑                  กรรมการ 
 2.3 นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา  หัวหนาระดับชวงชั้นท่ี ๒                  กรรมการ 
 2.4 นางสาวสกาวเดือน  จนัหนาย  หัวหนาระดับชวงชั้นท่ี ๓                  กรรมการ 
 2.5 นายสุรว ี เขียวล ี   หัวหนาระดับชวงชั้นท่ี 4                  กรรมการ 
 2.6 นางสาววิไล  แกวประสงค  หัวหนาระดับชวงชั้นอนุบาล               กรรมการ 
 ๒.7 นางสาวดารภา  ขวัญพรม  หัวหนางานอนามัย                  กรรมการ 
 ๒.๗ นายสมบรูณ  นามวงศ   หัวหนาฝายอาหารสถานท่ี                  กรรมการ 



 ๒.๘ นายวรายุ  ขวัญลอย   หัวหนาแผนงานสารสนเทศ        กรรมการ 
 ๒.๙ นายนพรัตน  ขันติเจริญ   หัวหนาฝายกิจกรรมนักเรียน        กรรมการ 
 ๒.๑๐ นายสุรว ี เขียวล ี   หัวหนางานแนะแนว         กรรมการ 
 ๒.๑๑ นายสุรว ี เขียวล ี   หัวหนาวัดผลประเมินผลและ 
       กิจกรรมพัฒนาผูเรียน     กรรมการและเลขานุการ 
 

                มีหนาท่ี ปฏิบัติงานในฐานะเปนบุคคลหลักในการดำเนินงาน ประสานงานระหวางคณะกรรมการ
อำนวยการ (ทีมนำ) คณะกรรมการดำเนินงาน (ทีมทำ) และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ จัดเอกสาร เครื่องมือท่ีใชใน
การดำเนินงาน และรับผิดชอบ จัดประชุมชี้แจง และการฝกอบรมใหความรูแกบุคลากร จัดการประชุมปรึกษาหรือ
คณะกรรมการในการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบแนะแนวท่ีพึงประสงค รวมกันอยางนอยเดือนละ ๒ ครั้ง รายงานสรุปผล
การดำเนินงาน 
 

 ๓. คณะกรรมการดำเนินงาน (ทีมทำ) ประกอบดวย 
  ๓.๑ นายกรเอก ม่ิงศรี    ผูอำนวยการ         ประธานกรรมการ 
  3.2 นางสาวจิรัชญา  ขวัญพรม   ครูท่ีปรึกษาชั้นอนุบาล 1                  กรรมการ 

3.3  นางสาวสายใจ  มะประสิทธ  ครท่ีูปรึกษาชั้นอนุบาล 2          กรรมการ 
3.4  นางสาววิไล  แกวประสงค   ครท่ีูปรึกษาชั้นอนุบาล 3         กรรมการ 
3.5  นางสาวกัญญวรา  หอมตา  ครูท่ีปรึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 1        กรรมการ 
3.6  นายอภิชัย  ธรรมเสนา   ครูท่ีปรึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 2        กรรมการ 
3.7  นางสาวสุวรรณี  แกวเกตุ   ครูท่ีปรึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 3        กรรมการ 
3.8  นางสาวดารภา  ขวัญพรม   ครูท่ีปรึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 4        กรรมการ 
3.9  นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา  ครูท่ีปรึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 5        กรรมการ 
3.10 นางสาวปวีณา  กางถ่ิน   ครูท่ีปรึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 6        กรรมการ 
3.11 นางวิภาดา  พรมอินทร   ครูท่ีปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1        กรรมการ 
3.12 นางสาวเนตยา  เงินเจริญ  ครูท่ีปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2        กรรมการ 
3.13 นายวรายุ  ขวัญลอย   ครูท่ีปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2        กรรมการ 
3.14 นางสาวสกาวเดือน  จันหนาย  ครูท่ีปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3        กรรมการ 
3.15 นายประมินทร  ศรีบุรินทร  ครูท่ีปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3        กรรมการ 
3.16 นางสาวณภัทร  พงคคำ   ครูท่ีปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4        กรรมการ 
3.17 นายนำพล  เสคำพันธ   ครูท่ีปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4        กรรมการ 
3.18 นายสมบูรณ  นามวงศ   ครูท่ีปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5        กรรมการ 
3.19 นายสุรวี  เขียวล ี   ครูท่ีปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5        กรรมการ 
3.20 นายนพรัตน  ขันติเจริญ   ครูท่ีปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6        กรรมการ 
3.21 นายยุรนันท  พรรณขาม   ครูท่ีปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6        กรรมการ 
 

  มีหนาท่ี ประสานผูเก่ียวของ ประชุมชี้แจง ทำความเขาใจกับคณะกรรมการดำเนินงาน บันทึก
หลักฐานการปฏิบัติงานประเมินผลและจัดทำรายงานตามข้ัน ศึกษาขอมูลเก่ียวกับความตองการของครูท่ีปรึกษา เพ่ือ
ประโยชนตอการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการแนะนำแนวท่ีพึงประสงค และนำเสนอทีมประสาน ประชุมรวมกันอยาง
นอยสัปดาหละ ๑ ครั้ง    
       ใหบุคคลท่ีไดรับการแตงตั้งไดตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดผลดี และถูกตองตามระเบียบของทางราชการ
ประสบปญหาท่ีไมสามารถแกไขไดใหรายงานตอผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 
 

ท้ังนี้  ตั้งแต วันท่ี  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕64 เปนตนไป 
 

สั่ง  ณ  วันท่ี  31 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64 



 
           ลงชื่อ 
                         (นายกรเอก ม่ิงศรี) 

                   ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
 

 
 
 
 

 คำส่ังโรงเรียนบานหวยลาด 

ท่ี  139/๒๕๖4 
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของศูนยบริการทางการศึกษาพิเศษ (Students support service : SSS) 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖4 
……………………………………………………….. 

 

  เพ่ือใหการบริหารงานของศูนยบริการทางการศึกษาพิเศษ (Students support service : SSS) 
ของโรงเรียนบานหวยลาด ดำเนินไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ สามารถเขาใจบทบาทหนาท่ี ขอบขาย
งานท่ีตนเองรับผิดชอบอยางชัดเจน ตรงตาม ความสามารถและถนัด อันกอใหเกิดผลดีตอการดำเนินงานและบรรลุผล
สำเร็จตามความมุงหมายของทางราชการ จึงขอแตงตั้งผูรับผิดชอบของบุคลากร ดังตอไปนี้ 

 

๑. นายกรเอก ม่ิงศรี   ตำแหนง  ผูอำนวยการโรงเรยีน   ประธานกรรมการ 
2. นายสมบูรณ  นามวงศ   ตำแหนง  ครู คศ.๓         กรรมการ 
3. นางวิภาดา  พรมอินทร  ตำแหนง  ครู คศ.2         กรรมการ 
4. นางสาวกัญญวรา  หอมตา  ตำแหนง  ครู คศ.2         กรรมการ 
5. นางสาววิไล  แกวประสงค  ตำแหนง  ครู คศ.๑         กรรมการ 
6. นายสุรวี  เขียวล ี   ตำแหนง  ครู คศ.๑         กรรมการ     
7. นางสาวเนตยา  เงินเจริญ  ตำแหนง  ครู คศ.1         กรรมการ 
8. นายวรายุ ขวัญลอย   ตำแหนง  ครู คศ.1         กรรมการ 
9. นางสาวสกาวเดือน  จันหนาย  ตำแหนง  ครู คศ.1         กรรมการ 
10. นางสาวสุวรรณี  แกวเกตุ      ตำแหนง  ครู คศ.1         กรรมการ 
11. นายวสุ  ขวัญตึก   ตำแหนง  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ         กรรมการ 
12. นายนำพล  เสคำพันธ     ตำแหนง  ครู คศ.1          กรรมการและเลขานุการ 

 

ใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบและเครงครัดโดยยึดถือ
แนวดำเนินการตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใหเกิดความ
เจริญกาวหนาแกสถานศึกษาตอไป 

 

ท้ังนี้  ตั้งแต วันท่ี  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕64 เปนตนไป 
 

สั่ง  ณ  วันท่ี  31 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64 
 
 

         ลงชื่อ 
                     (นายกรเอก ม่ิงศรี) 



               ตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

คำส่ังโรงเรียนบานหวยลาด 
ที่ 138/๒๕๖4 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 (Individualized Education Program : IEP) ปการศกึษา ๒๕64 

……………………………………………………….. 
   ดวยโรงเรียนบานหวยลาด เปนโรงเรียนตนแบบการเรียนรวม และมีนักเรียนท่ีมีความตองการจำเปน
พิเศษมาเรียนรวมในโรงเรียน ดั้งนั้นทางโรงเรียนไดจัดทำแผน IEP สำหรับนักเรียนท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ เพ่ือ
จะใหความชวยเหลือนักเรียน ท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ ไดเกิดการเรียนรูและพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ และ
ขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา จากศูนยการศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดเพชรบูรณ ปการศึกษา ๒๕๖4 เปนไปดวยความเรียบรอยจึงขอแตงตั้งคณะกรรมการ  ดังนี้ 
 

 1. คณะกรรมการจัดทำแผน IEP ระดับชั้นชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓  รายวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร 
1.๑ นายกรเอก ม่ิงศรี  ตำแหนง  ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
1.๒ นางสาวสุวรรณี  แกวเกตุ  ตำแหนง  ครูประจำชัน้ ครูสอนภาษาไทย  
                                                               และคณิตศาสตร 
1.3 นายวสุ ขวัญตึก   ตำแหนง  ครผููสอนเรียนรวม 
1.4 นางสาวกัญญวรา  หอมตา ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
1.5 นางสาวเนตยา  เงินเจริญ  ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
1.6 นายสุรวี  เขียวลี   ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
1.7 ผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
1.8 นายนำพล  เสคำพันธ  ตำแหนง  ครูรับผิดชอบงานเรียนรวม                                                                

 

2. คณะกรรมการจัดทำแผน IEP ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔  รายวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร 
2.๑ นายกรเอก ม่ิงศรี  ตำแหนง  ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
2.๒ นางสาวสุวรรณี  แกวเกตุ  ตำแหนง  ครูผูสอนภาษาไทย 
2.3 นายวสุ ขวัญตึก   ตำแหนง  ครผููสอนเรียนรวม 
2.4 นางสาวกัญญวรา  หอมตา ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
2.5 นางสาวเนตยา  เงินเจริญ  ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
2.6 นายสุรวี เขียวลี   ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
2.7 ผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

 2.8 นายนำพล  เสคำพันธ  ตำแหนง  ครูรับผิดชอบงานเรยีนรวม 
 

 

3. คณะกรรมการจัดทำแผน IEP ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕  รายวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร 



3.๑ นายกรเอก ม่ิงศรี  ตำแหนง  ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
3.๒ นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา ตำแหนง  ครูผูสอนภาษาไทย  
3.3 นางสาวปวีณา  กางถ่ิน  ตำแหนง  ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร 
3.4 นายวสุ ขวัญตึก   ตำแหนง  ครผููสอนเรียนรวม 
3.5 นางสาวกัญญวรา  หอมตา ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
3.6 นางสาวเนตยา  เงินเจริญ  ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
3.7 นายสุรวี  เขียวลี   ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
3.8 ผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
3.9 นายนำพล  เสคำพันธ  ตำแหนง  ครูรับผิดชอบงานเรยีนรวม   

 

4. คณะกรรมการจัดทำแผน IEP ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖  รายวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร 
4.๑ นายกรเอก ม่ิงศรี  ตำแหนง  ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
4.๒ นางสาวสกาวเดือน  จันหนาย ตำแหนง  ครูผูสอนภาษาไทย  
4.3 นางสาวปวีณา  กางถ่ิน  ตำแหนง  ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร 
4.4 นางสาวกัญญวรา  หอมตา ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
4.5 นางสาวเนตยา  เงินเจริญ  ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
4.6 นายสุรวี  เขียวลี   ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
4.7 ผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
4.8 นายนำพล เสคำพันธ  ตำแหนง  ครูรับผิดชอบงานเรยีนรวม 

 

5. คณะกรรมการจัดทำแผน IEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  รายวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร 
5.๑ นายกรเอก ม่ิงศรี  ตำแหนง  ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
5.๒ นางสาวสกาวเดือน จันหนาย ตำแหนง  ครูผูสอนภาษาไทย  
5.3 นายยุรนันท พรรณขาม  ตำแหนง  ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร 
5.4 นางสาวกัญญวรา  หอมตา ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
5.5 นางสาวเนตยา  เงินเจริญ  ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
5.6 นายสุรวี เขียวลี   ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
5.7 ผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
5.8 นายนำพล เสคำพันธ  ตำแหนง  ครูรับผิดชอบงานเรียนรวม 

 

6. คณะกรรมการจัดทำแผน IEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2  รายวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร 
6.๑ นายกรเอก ม่ิงศรี  ตำแหนง  ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
6.๒ นางสาวสกาวเดือน จันหนาย ตำแหนง  ครูผูสอนภาษาไทย  
6.3 นายสุรว ีเขียวล ี   ตำแหนง  ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร 
6.4 นางสาวกัญญวรา  หอมตา ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
6.5 นางสาวเนตยา  เงินเจริญ  ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
6.6 นายสุรวี เขียวลี   ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
6.7 ผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
6.8 นายนำพล เสคำพันธ  ตำแหนง  ครูรับผิดชอบงานเรยีนรวม 

 

7. คณะกรรมการจัดทำแผน IEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  รายวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร 
7.๑ นายกรเอก ม่ิงศรี  ตำแหนง  ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
7.๒ นางสาวสกาวเดือน จันหนาย ตำแหนง  ครูผูสอนภาษาไทย  
7.3 นางสาวณภัทร พงคคำ  ตำแหนง  ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร 
7.4 นางสาวกัญญวรา  หอมตา ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 



7.5 นางสาวเนตยา  เงินเจริญ  ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
7.6 นายสุรวี เขียวลี   ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
7.7 ผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
7.8 นายนำพล เสคำพันธ  ตำแหนง  ครูรับผิดชอบงานเรยีนรวม 

 

8. คณะกรรมการจัดทำแผน IEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  รายวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร 
8.๑ นายกรเอก ม่ิงศรี  ตำแหนง  ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
8.๒ นางสาวสกาวเดือน จันหนาย ตำแหนง  ครูผูสอนภาษาไทย  
8.3 นางสาวณภัทร พงคคำ  ตำแหนง  ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร 
8.4 นางสาวกัญญวรา  หอมตา ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
8.5 นางสาวเนตยา  เงินเจริญ  ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
8.6 นายสุรวี เขียวลี   ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
8.7 ผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
8.8 นายนำพล เสคำพันธ  ตำแหนง  ครูรับผิดชอบงานเรยีนรวม 

 

9. คณะกรรมการจัดทำแผน IEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5  รายวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร 
9.๑ นายกรเอก ม่ิงศรี  ตำแหนง  ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
9.๒ นางสาวสกาวเดือน จันหนาย ตำแหนง  ครูผูสอนภาษาไทย  
9.3 นางสาวณภัทร พงคคำ  ตำแหนง  ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร 
9.4 นางสาวกัญญวรา  หอมตา ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
9.5 นางสาวเนตยา  เงินเจริญ  ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
9.6 นายสุรวี เขียวลี   ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
9.7 ผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
9.8 นายนำพล เสคำพันธ  ตำแหนง  ครูรับผิดชอบงานเรยีนรวม 

 

10. คณะกรรมการจัดทำแผน IEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  รายวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร 
10.๑ นายกรเอก ม่ิงศรี  ตำแหนง  ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
10.๒ นางสาวสกาวเดือน จันหนาย ตำแหนง  ครูผูสอนภาษาไทย  
10.3 นางสาวณภัทร พงคคำ  ตำแหนง  ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร 
10.4 นางสาวกัญญวรา  หอมตา ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
10.5 นางสาวเนตยา  เงินเจริญ ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
10.6 นายสุรวี เขียวลี  ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
10.7 ผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
10.8 นายนำพล เสคำพันธ  ตำแหนง  ครูรับผิดชอบงานเรยีนรวม 

 
 

ท้ังนี้ ใหผูท่ีไดรับการแตงต้ังตามคำสั่ง ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายอยางเครงครัด และรวมกัน
จัดทำแผน IEP ประจำปการศึกษา ๒๕๖4  เพ่ือพัฒนาผูเรียนตอไป หากเกิดเหตุอยางหนึ่งอยางใด ใหรายงาน
ผูบังคับบัญชาทราบทันที 

 

 
ท้ังนี้  ตั้งแต วันท่ี  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕64 เปนตนไป 

 

สั่ง  ณ  วันท่ี  31 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64 
 
 

 
 
 

 

        



          ลงชื่อ 
                     (นายกรเอก ม่ิงศรี) 

               ตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

คำส่ังโรงเรียนบานหวยลาด 
ท่ี 137/๒๕๖4 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดกรองนักเรียนท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ (นักเรียนพิการ) 
ปการศึกษา ๒๕๖4 

……………………………………………………….. 
  ดวยโรงเรียนบานหวยลาด เปนโรงเรียนตนแบบการเรียนรวม และมีนักเรียนท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษมา
เรียนรวมในโรงเรียน ดั้งนั้นทางโรงเรียนแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดกรองนักเรียนท่ีมีความตองการจำเปน
พิเศษ (นักเรียนพิการ)  สำหรับนักเรียนท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ เพ่ือจะใหความชวยเหลือนักเรียน ท่ีมีความ
ตองการจำเปนพิเศษ ไดเกิดการเรียนรูและพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ และขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ 
และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา จากศูนยการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณปการศึกษา ๒๕๖4 เปนไปดวย
ความเรียบรอย จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการ  ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการคัดกรองระดับชั้นชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓  รายวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร 
1.๑  นายกรเอก ม่ิงศรี  ตำแหนง  ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
1.๒  นางสาวสวุรรณี  แกวเกตุ ตำแหนง  ครูประจำชัน้ ครูสอนภาษาไทย  
                                                                    และคณิตศาสตร 
1.3  นายวส ุขวัญตึก   ตำแหนง  ครูผูสอนรวม 
1.4  นางสาวกัญญวรา  หอมตา ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
1.5  นางสาวเนตยา  เงินเจริญ ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
1.6  นายสุรวี  เขียวลี  ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
1.7  ผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
1.8  นายนำพล  เสคำพันธ  ตำแหนง  ครูรับผิดชอบงานเรยีนรวม  

 

2. คณะกรรมการคัดกรองระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔  รายวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร 
2.๑  นายกรเอก ม่ิงศรี  ตำแหนง  ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
2.๒  นางสาวสวุรรณี  แกวเกตุ ตำแหนง  ครูผูสอนภาษาไทย 
2.3  นายยุรนันท  พรรณขาม  ตำแหนง  ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร 
2.4  นายวส ุขวัญตึก   ตำแหนง  ครูผูสอนรวม 
2.5  นางสาวกัญญวรา  หอมตา ตำแหนง  ครูผานการคัดกรอง 
2.6  นางสาวเนตยา  เงินเจรญิ ตำแหนง  ครูผานการคัดกรอง 
2.7  นายสุรวี  เขียวล ี  ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 



2.8  ผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 
2.9  นายนำพล  เสคำพันธ  ตำแหนง  ครูรับผิดชอบงานเรียนรวม                                  

           

 3. คณะกรรมการคัดกรองระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕  รายวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร 
3.๑  นายกรเอก ม่ิงศรี  ตำแหนง  ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
3.๒  นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา ตำแหนง  ครูผูสอนภาษาไทย  
3.3  นางสาวปวีณา  กางถ่ิน  ตำแหนง  ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร 
3.4  นายวส ุขวัญตึก   ตำแหนง  ครูผูสอนรวม 
3.5  นางสาวกัญญวรา  หอมตา ตำแหนง  ครูผานการคัดกรอง 
3.6  นางสาวเนตยา  เงินเจรญิ ตำแหนง  ครูผานการคัดกรอง 
3.7  นายสุรวี  เขียวล ี  ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
3.8  ผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
3.9  นายนำพล  เสคำพันธ  ตำแหนง  ครูรับผิดชอบงานเรยีนรวม 

            

  4. คณะกรรมการคัดกรองระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖  รายวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร 
4.๑  นายกรเอก ม่ิงศรี  ตำแหนง  ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
4.๒  นางสาวสกาวเดือน  จันหนาย ตำแหนง  ครูผูสอนภาษาไทย  
4.3  นางสาวปวีณา  กางถ่ิน  ตำแหนง  ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร 
4.4  นายวส ุขวัญตึก   ตำแหนง  ครูผูสอนรวม 
4.5  นางสาวกัญญวรา  หอมตา ตำแหนง  ครูผานการคัดกรอง 
4.6  นางสาวเนตยา  เงินเจรญิ ตำแหนง  ครูผานการคัดกรอง 
4.7  นายสุรวี  เขียวล ี  ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
4.8  ผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
4.9  นายนำพล  เสคำพันธ  ตำแหนง  ครูรับผิดชอบงานเรยีนรวม 

 

 5. คณะกรรมการคัดกรองระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 รายวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร 
5.๑  นายกรเอก ม่ิงศรี  ตำแหนง  ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
5.๒  นางสาวสกาวเดือน  จันหนาย ตำแหนง  ครูผูสอนภาษาไทย  
5.3  นายยุรนันท พรรณขาม  ตำแหนง  ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร 
5.4  นางสาวกัญญวรา  หอมตา ตำแหนง  ครูผานการคัดกรอง 
5.5  นางสาวเนตยา  เงินเจรญิ ตำแหนง  ครูผานการคัดกรอง 
5.6  นายสุรวี  เขียวล ี  ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
5.7  ผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
5.8  นายนำพล  เสคำพันธ  ตำแหนง  ครูรับผิดชอบงานเรยีนรวม 

 

 6. คณะกรรมการคัดกรองระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 รายวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร 
6.๑  นายกรเอก ม่ิงศรี  ตำแหนง  ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
6.๒  นางสาวสกาวเดือน  จันหนาย ตำแหนง  ครูผูสอนภาษาไทย  
6.3  นายสุรวี  เขียวล ี  ตำแหนง  ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร 
6.4  นางสาวกัญญวรา  หอมตา ตำแหนง  ครูผานการคัดกรอง 
6.5  นางสาวเนตยา  เงินเจรญิ ตำแหนง  ครูผานการคัดกรอง 
6.6  นายสุรวี  เขียวล ี  ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
6.7  ผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
6.8  นายนำพล  เสคำพันธ  ตำแหนง  ครูรับผิดชอบงานเรียนรวม 
 

 7. คณะกรรมการคัดกรองระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 รายวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร 



7.๑  นายกรเอก ม่ิงศรี  ตำแหนง  ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
7.๒  นางสาวสกาวเดือน  จันหนาย ตำแหนง  ครูผูสอนภาษาไทย  
7.3  นางสาวณภัทร พงคคำ  ตำแหนง  ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร 
7.4  นางสาวกัญญวรา  หอมตา ตำแหนง  ครูผานการคัดกรอง 
7.5  นางสาวเนตยา  เงินเจรญิ ตำแหนง  ครูผานการคัดกรอง 
7.6  นายสุรวี  เขียวล ี  ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
7.7  ผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
7.8  นายนำพล  เสคำพันธ  ตำแหนง  ครูรับผิดชอบงานเรยีนรวม 
 
 

 8. คณะกรรมการคัดกรองระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 รายวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร 
8.๑  นายกรเอก ม่ิงศรี  ตำแหนง  ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
8.๒  นางสาวสกาวเดือน  จันหนาย ตำแหนง  ครูผูสอนภาษาไทย  
8.3  นางสาวณภัทร พงคคำ  ตำแหนง  ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร 
8.4  นางสาวกัญญวรา  หอมตา ตำแหนง  ครูผานการคัดกรอง 
8.5  นางสาวเนตยา  เงินเจรญิ ตำแหนง  ครูผานการคัดกรอง 
8.6  นายสุรวี  เขียวล ี  ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
8.7  ผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
8.8  นายนำพล  เสคำพันธ  ตำแหนง  ครูรับผิดชอบงานเรียนรวม 
 

 9. คณะกรรมการคัดกรองระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 รายวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร 
9.๑  นายกรเอก ม่ิงศรี  ตำแหนง  ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
9.๒  นางสาวสกาวเดือน  จันหนาย ตำแหนง  ครูผูสอนภาษาไทย  
9.3  นางสาวณภัทร พงคคำ  ตำแหนง  ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร 
9.4  นางสาวกัญญวรา  หอมตา ตำแหนง  ครูผานการคัดกรอง 
9.5  นางสาวเนตยา  เงินเจรญิ ตำแหนง  ครูผานการคัดกรอง 
9.6  นายสุรวี  เขียวล ี  ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
9.7  ผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
9.8  นายนำพล  เสคำพันธ  ตำแหนง  ครูรับผิดชอบงานเรียนรวม 
 

 10. คณะกรรมการคัดกรองระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 รายวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร 
10.๑  นายกรเอก ม่ิงศรี  ตำแหนง  ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
10.๒  นางสาวสกาวเดือน  จนัหนาย ตำแหนง  ครูผูสอนภาษาไทย  
10.3  นางสาวณภัทร พงคคำ  ตำแหนง  ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร 
10.4  นางสาวกัญญวรา  หอมตา ตำแหนง  ครูผานการคัดกรอง 
10.5  นางสาวเนตยา  เงินเจริญ ตำแหนง  ครูผานการคัดกรอง 
10.6  นายสุรวี  เขียวล ี  ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
10.7  ผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
10.8  นายนำพล  เสคำพันธ  ตำแหนง  ครูรับผิดชอบงานเรียนรวม 
 

 มีหนาท่ี ประเมินนักเรียนตามแบบคัดกรองนักเรียนท่ีมีภาวะสมาธิสั้น บกพรองทางการเรียนรู และออทิซึม 
ของคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช) พ.ศ. ๒๕๔๙  , แบบคัดกรองดานการอาน การเขียน ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต ๒ , แบบคัดกรองของ ศาสตราจารย ดร.ผดุง  อารยะวิญู  และแบบคัดกรอง
เด็กพิการ ๙ ประเภท ของกระทรวงศึกษาธิการ  และใหสงแบบคัดกรองใหฝายสรุปแบบคัดกรอง 

 



 11. คณะกรรมการสรุปผลการคัดกรอง 
         11.1 นางสาวกัญญวรา  หอมตา  ครู คศ.2         ประธานกรรมการ 
           11.2 นางสาวเนตยา  เงินเจริญ  ครู คศ.๑                 กรรรมการ 
      11.3 นายวสุ ขวัญตึก   ครูอัตราจาง       กรรรมการ 
      11.4 นายสุรวี  เขียวลี   ครู คศ.๑                 กรรรมการ 
           11.5 นายนำพล  เสคำพันธ   ครู คศ.๑           กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหนาท่ี  สรุปผลการคัดกรองนกัเรียนทุกระดับชั้น และจัดทำแบบรายงานสรุปเปนขอมูลสารสนเทศในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ท้ังนี้ ใหผูท่ีไดรับการแตงตั้งตามคำสั่ง ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายอยางเครงครัด และรวมกัน
ดำเนินการคัดกรองนักเรียนท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ (นักเรียนพิการ)  ปการศึกษา ๒๕๖4 เพ่ือพัฒนาผูเรียน
ตอไป หากเกิดเหตุอยางหนึ่งอยางใด ใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบทันที 

 
 

ท้ังนี้  ตั้งแต วันท่ี  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕64 เปนตนไป 
 

สั่ง  ณ  วันท่ี  31 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64 
 

          ลงชื่อ 
                        (นายกรเอก ม่ิงศรี) 

                   ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

คำส่ังโรงเรียนบานหวยลาด 
ท่ี 136/๒๕64 

เรื่อง  แตงตั้งครูสอนเสริมเด็กพิเศษเรียนรวม 
…………………………………………………………………….. 

  ดวยโรงเรียนบานหวยลาด เปนโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรวมและเปนโรงเรียนตนแบบเรียนรวมท่ี
มีนักเรียนท่ีมีภาวะเสี่ยง และมีปญหาทางการเรียนรู และสติปญญาจึงมีการสอนเสริมเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรู 
(LD) เพ่ือใหการแกปญหาเด็กพิเศษเรียนรวม มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และเพ่ือใหการดำเนินการเรียนการ
สอนเปนไปดวยความเรียบรอย จึงแตงตั้งครูสอนเสริมเด็กพิเศษเรียนรวม ดังตอไปนี้ 
 

 ครูสอนเสริมนักเรียนท่ีมีความบกพรองดานการเรียนรู ดานการคิดคำนวณ (คณิตศาสตร) 
  ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 - 6 
  1.นายวสุ ขวัญตึก พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 – 6 

 

 ครูสอนเสริมนักเรียนท่ีมีความบกพรองดานการเรียนรูดานการอาน และการเขียน (ภาษาไทย) 
  ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 - 6 
  1.นายวสุ ขวัญตึก พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 - 6 
   

 ครูสอนเสริมนักเรียนท่ีมีความบกพรองดานการเรียนรู ดานการคิดคำนวณ (คณิตศาสตร) 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6 
  1. นายยุรนันท  พรรณขาม  ครู คศ.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
  1. นายสุรวี  เขียวล ี   ครู คศ.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 
  1.นางสาวณภัทร  พงคคำ  ครู คศ.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 - 6 

 

 ครูสอนเสริมนักเรียนท่ีมีความบกพรองดานการเรียนรูดานการอาน และการเขียน (ภาษาไทย) 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6 
  3. นางสาวสกาวเดือน  จันหนาย ครู คศ.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6 
 

  ท้ังนี้ใหผูไดรับการแตงต้ังปฏิบัติหนาท่ีอยางเครงครัด หากมีปญหาอยางหนึ่งอยางใด ใหรับรายงานตอ
หัวหนาสถานศึกษาทราบทันที และใหถือปฏิบัติตามคำสั่ง 
 
 

ท้ังนี้  ตั้งแต วันท่ี  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕64 เปนตนไป 
 



สั่ง  ณ  วันท่ี  31 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64 
           
 
 

                ลงชื่อ 
                      (นายกรเอก ม่ิงศรี) 

                   ตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 คำส่ังโรงเรียนบานหวยลาด 
ท่ี 135/๒๕64 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการวัดผลประเมินผล 
…………………………………………………………………….. 

 ดวย โรงเรียนบานหวยลาด ไดปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนใหมีความสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ และความตองการของนักเรียนและทองถ่ิน โดยในการเลื่อนข้ันตองผาน การตัดสินการ
ใหระดับคุณภาพ และการรายงานผลการเรียน ซ่ึงนอกจากมีการตัดสินผลการเรียนรายวิชาแลว ยังมีการประเมินการ
วิเคราะห อาน เขียน และประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงครวมท้ังมีการประเมินการจบระดับชั้น และการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 ดังนั้นจึงอาศัยอำนาจตามความในคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี ๑/๒๕๔๖ เรื่อง การ
มอบอำนาจการบังคับบัญชาจึงแตงต้ังบุคคลตอไปนี้ เปนคณะกรรมการวัดผลประเมินผลของโรงเรียนบานหวยลาด 
ดังนี ้
 

คณะกรรมการวัดผลประเมินผลการวิเคราะหอานเขียน 
 1. นายกรเอก ม่ิงศรี   ผูอำนวยการ   ประธานกรรมการ 

2. นางสาวกัญวรา  หอมตา  ครู คศ.2        รองประธานกรรมการ 
3. นายสุรวี  เขียวล ี   ครู คศ.1    กรรมการ 
4. นางสาวดารภา  ขวัญพรม  ครู คศ.2    กรรมการ 
5. นายยุรนันท  พรรณขาม  ครู คศ.๑    กรรมการ 
6. นางวิภาดา  พรมอินทร  ครู คศ.2     กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี จัดทำขอสอบและดำเนินการวัดผลประเมินผลการคิดวิเคราะห อาน เขียน 

 

คณะกรรมการวัดผลประเมินผลดานคุณลักษณะนิสัยท่ีพึงประสงค 
1. นายกรเอก ม่ิงศรี   ผูอำนวยการ  ประธานกรรมการกรรมการ 
2. นางสาวกัญญวรา  หอมตา  ครู คศ.2         รองประธานกรรมการ 
3. นายสมบูรณ  นามวงศ   ครู คศ.๓    กรรมการ 
4. นางสาววิไล แกวประสงค  ครู คศ.1    กรรมการ 
5. นายอภิชัย  ธรรมเสนา   ครูผูชวย        กรรมการและเลขาการ    

มีหนาท่ี วัดผลประเมินผลดานคุณลักษณะนิสัยท่ีพึงประสงคของนักเรียน 



 

การวัดผลประเมินผลช้ันเรียน 
1. นายกรเอก ม่ิงศรี   ผูอำนวยการ   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจิรัชญา  ขวัญพรม  ครู คศ.1    กรรมการ 
3. นางสาวสายใจ  มะประสิทธิ์  ครู คศ.1    กรรมการ 
4. นางสาววิไล  แกวประสงค  ครู คศ.1    กรรมการ 
5. นางสาวกัญญวรา  หอมตา  ครู คศ.2    กรรมการ 
6. นายอภิชัย  ธรรมเสนา  ครูผูชวย     กรรมการ 
7. นางสาวสุวรรณี  แกวเกตุ  ครู คศ.๑    กรรมการ 
8. นางสาวดารภา  ขวัญพรม  ครู คศ.2    กรรมการ 
9. นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา  ครู คศ.๑    กรรมการ 
10.  นางสาวปวีณา  กางถ่ิน  ครู คศ.๑    กรรมการ 
11.  นางวิภาดา  พรมอินทร  ครู คศ.2    กรรมการ 
12.  นางสาวเนตยา  เงินเจริญ  ครู คศ.1    กรรมการ 
13.  นายวรายุ  ขวัญลอย   ครู คศ.๑    กรรมการ 
14.  นางสาวสกาวเดือน  จันหนาย  ครู คศ.1    กรรมการ 
15.  นายประมินทร  ศรีบุรินทร  ครูผูชวย     กรรมการ 
16.  นางสาวณภัทร  พงคคำ  ครู คศ.๒    กรรมการ 
17.  นายนำพล  เสคำพันธครู   ครู คศ.1    กรรมการ 
18.  นายสมบูรณ  นามวงศ  ครู คศ.๓    กรรมการ 
19.  นายสุรวี  เขียวล ี   ครู คศ.๑    กรรมการ 
20.  นายนพรัตน  ขันติเจริญ  ครู คศ.๑    กรรมการ 
21.  นายยุรนันท  พรรณขาม  คร ูคศ.1    กรรมการ 
22. นางวิภาดา  พรมอินทร  ครู คศ.2     กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหนาท่ีควบคุมการวัดประเมินผลรายงานชั้นเรียนและจัดทำเกณฑการจบการศึกษาของโรงเรียนให
เสร็จสิ้นกอนปดภาคเรียน  
    

ท้ังนี้  ตั้งแต วันท่ี  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕64 เปนตนไป 
 

สั่ง  ณ  วันท่ี  31 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64 
 
 
          ลงชื่อ 
                      (นายกรเอก ม่ิงศรี) 

                 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

คำส่ังโรงเรียนบานหวยลาด 
ท่ี 134/๒๕64 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตร 
…………………………………………………………………….. 

 ดวย โรงเรียนบานหวยลาด ไดปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนใหมีความสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕2 และความตองการของนักเรียนและทองถ่ิน เพ่ือใหการจัดทำหลักสูตรมีประสิทธิภาพ
จึงอาศัยอำนาจตามความในคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี ๑/๒๕๔๖        เรื่อง การมอบ
อำนาจการบังคับบัญชาจึงแตงตั้งบุคคลตอไปนี้ เปนคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของ      โรงเรียนบานหวยลาด 

 

๑. นายกรเอก ม่ิงศรี   ผูอำนวยการ   ประธานกรรมการ 
๒. นายสมบูรณ  นามวงศ  ครู คศ.๓        รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวจิรัชญา  ขวัญพรม  ครู คศ.1    กรรมการ 
๔. นางสาวสายใจ  มะประสิทธิ์  ครู คศ.1    กรรมการ 
๕. นางสาววิไล  แกวประสงค  ครู คศ.1    กรรมการ 
๖. นางสาวกัญญวรา  หอมตา  ครู คศ.2    กรรมการ 
๗. นายอภิชัย  ธรรมเสนา  ครูผูชวย     กรรมการ 
๘. นางสาวสุวรรณี  แกวเกตุ  ครู คศ.๑    กรรมการ 
๙. นางสาวดารภา  ขวัญพรม  ครู คศ.2    กรรมการ 
๑๐.  นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา  ครู คศ.๑    กรรมการ 
๑๑.  นางสาวปวีณา  กางถ่ิน  คร ูคศ.1    กรรมการ 
๑๒.  นางวิภาดา  พรมอินทร  ครู คศ.2    กรรมการ  
๑๓.  นางสาวเนตยา  เงินเจริญ  ครู คศ.๑    กรรมการ 
๑๔.  นายวรายุ  ขวัญลอย   ครู คศ.1    กรรมการ 
๑๕.  นางสาวสกาวเดือน  จันหนาย  ครู คศ.1    กรรมการ 
๑๖.  นายประมินทร  ศรีบุรินทร  ครูผูชวย     กรรมการ 
๑๗.  นางสาวณภัทร  พงคคำ  ครู คศ.2    กรรมการ 
๑๘.  นายนำพล  เสคำพันธ  ครู คศ.1    กรรมการ 
๑๙.  นายนพรัตน  ขันติเจริญ  ครู คศ.๑    กรรมการ 
๒๐.  นายยุรนันท  พรรณขาม  ครู คศ.๑    กรรมการ 
๒๑.  นายวสุ  ขวัญตึก   พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ    กรรมการ 
๒๒.  นายสุรวี  เขียวล ี   ครู คศ.๑      กรรมการและเลขานุการ 
ใหกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังปฏิบัติหนาท่ีดังนี้ 
๑. ตรวจคำตอบคำอธิบายรายวิชา รหัสวิชา จำนวนเวลาเรียนใหถูกตอง 
๒. ตรวจสอบการสะกดคำ 
๓. ตรวจสอบความสอดคลองของคำอธิบายรายวิชา มาตรฐาน สาระการเรยีนรูและตัวช้ีวัด 
๔. การเขารูปเลมเมื่อกลั่นกรองเสร็จ 

ท้ังน้ี  ตั้งแต วันท่ี  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕64 เปนตนไป 
สั่ง  ณ  วันท่ี  31 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64 

 
          ลงช่ือ 
                       (นายกรเอก มิ่งศรี) 

                   ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 



 

 
 
 
 

คำส่ังโรงเรียนบานหวยลาด 
ท่ี 133/๒๕64 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษาและคณะกรรมการ
ดำเนินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 

…………………………………………………………………….. 
  เพ่ือใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนบานหวยลาด เปนไปตามแนวทางท่ี
กำหนดไวดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพถูกตองตามระเบียบของทางราชการ อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๑/๒๕๔๖ เรื่องใหขาราชการครูปฏิบัติหนาท่ี จึงขอแตงตั้งขาราชการครูตอไปนี้ 
เปนคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษาและคณะกรรมการดำเนินการอาน 
คิดวิเคราะห และเขียน ดังนี้ 
 

๑. คณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา 
๑.1 นายกรเอก ม่ิงศรี   ผูอำนวยการ  ประธานกรรมการ 
๑.2 นางสาวจิรัชญา  ขวัญพรม  ครู คศ.1   กรรมการ 
1.3 นางสาวสายใจ มะประสิทธิ์  ครู คศ.1   กรรมการ       

      1.4 นางสาววิไล แกวประสงค   ครู คศ.1   กรรมการ 
1.5 นางสาวกัญญวรา  หอมตา  ครู คศ.2   กรรมการ 
1.6 นายอภิชัย  ธรรมเสนา   ครูผูชวย    กรรมการ 
1.7 นางสาวสุวรรณี  แกวเกตุ   ครู คศ.1   กรรมการ 
1.8 นางสาวดารภา  ขวัญพรม  ครู คศ.2   กรรมการ 
1.9 นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา  ครู คศ.๑   กรรมการ 
1.10 นางสาวปวีณา  กางถ่ิน   ครู คศ.1   กรรมการ 
1.11 นางสาวเนตยา  เงินเจริญ  ครู คศ.๑   กรรมการ 
1.12 นายวรายุ  ขวัญลอย   ครู คศ.1   กรรมการ 
1.13 นางสาวสกาวเดือน  จนัหนาย  ครู คศ.1   กรรมการ 
1.14 นายประมินทร  ศรีบุรินทร  ครูผูชวย    กรรมการ 
1.15 นางสาวณภัทร  พงคคำ   ครู คศ.๒   กรรมการ 
1.16 นายนำพล  เสคำพันธ   ครู คศ.1   กรรมการ 
1.17 นายสมบูรณ  นามวงศ   ครู คศ.๓   กรรมการ 
1.18 นายสุรว ี เขียวล ี   ครู คศ.๑      กรรมการ 
1.19 นายนพรัตน  ขันติเจริญ  ครู คศ.๑   กรรมการ 
1.20 นายยุรนันท  พรรณขาม  ครู คศ.1   กรรมการ 
 1.21 นายวสุ  ขวัญตึก    พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ   กรรมการ 
 1.22 นางวภิาดา  พรมอินทร  ครู คศ.2    กรรมการและเลขานุการ  

   
 
 

  มีหนาท่ี กำหนดแนวทางในการประเมิน เกณฑการประเมิน และแนวทางปรับปรุงแกไขคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ดวยวิธีการท่ีเหมาะสม และสงตอขอมูลเพ่ือพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 
 



๒. คณะกรรมการดำเนินการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 
2.๑ นายกรเอก ม่ิงศร   ผูอำนวยการ  ประธานกรรมการ 
2.๒ นางสาวจิรัชญา ขวัญพรม   ครู คศ.1   กรรมการ 
2.3 นางสาวสายใจ มะประสิทธิ์  ครู คศ.1   กรรมการ 
2.4  นางสาววิไล  แกวประสงค  ครู คศ.1   กรรมการ 
2.5  นางสาวกัญญวรา  หอมตา  ครู คศ.2   กรรมการ 
2.6  นายอภิชัย  ธรรมเสนา   ครูผูชวย    กรรมการ 
2.7  นางสาวสุวรรณี  แกวเกตุ   ครู คศ.๑   กรรมการ 
2.8  นางสาวดารภา  ขวัญพรม  ครู คศ.2   กรรมการ 
2.9  นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา  ครู คศ.1   กรรมการ 
2.10  นางสาวปวีณา  กางถ่ิน   คร ูคศ.1   กรรมการ 
2.11  นางสาวเนตยา  เงินเจริญ  ครู คศ.๑   กรรมการ 
2.12  นายวรายุ  ขวัญลอย   ครู คศ.1   กรรมการ 
2.13  นางสาวสกาวเดือน  จนัหนาย  ครู คศ.1   กรรมการ 
2.14  นายประมินทร  ศรีบุรินทร  ครูผูชวย    กรรมการ 
2.15  นางวภิาดา  พรมอินทร  ครู คศ.2   กรรมการ 
2.16  นายสมบูรณ  นามวงศ   ครู คศ.๓   กรรมการ 
2.17  นายสุรวี  เขียวล ี   ครู คศ.๑   กรรมการ 
2.18  นางสาวณภัทร  พงคคำ  ครู คศ.๒   กรรมการ 
2.19 นายนำพล  เสคำพันธ   ครู คศ.1   กรรมการ 
2.20 นายนพรัตน  ขันติเจริญ   ครู คศ.๑   กรรมการ 
2.21 นายยุรนนัท  พรรณขาม  ครู คศ.๑   กรรมการ 
2.22 นายวส ุ ขวัญตึก    พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ   กรรมการ 
2.23 นางวิภาดา  พรมอินทร   ครู คศ.2           กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหนาท่ีใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งกำหนดแนวทางการพัฒนาและประเมินความสามารถ
ดานการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ของผูเรียน ดำเนินการประเมินความสามารถการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 
รายป/รายภาคของชั้นนั้นๆ โดยใหบุคคลท่ีไดรับการแตงตั้ง ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดผลดี และถูกตองตามระเบียบของ
ทางราชการ หากประสบปญหาท่ีไมสามารถแกไขไดใหรายงานตอผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

 
 

ท้ังนี้  ตั้งแต วันท่ี  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕64 เปนตนไป 
 

สั่ง  ณ  วันท่ี  31 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64 
               
 
         ลงชื่อ 
                           (นายกรเอก ม่ิงศรี) 

                              ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 

คำส่ังโรงเรียนบานหวยลาด 
  ท่ี 132/๒๕64 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน 
…………………………………………………………………….. 

เ พ ื่อ ใ ห ก า ร จ ัด ก ิจ ก ร ร ม ก า ร เ ร ีย น ก า ร ส อ น ข อ ง น ัก เ ร ีย น โ ร ง เ ร ีย น บ า น ห ว ย ล า ด  เ ป น ไ ป ด ว ย ค ว า ม
เ ร ีย บ ร อ ย แ ล ะ ถ ูก ต อ ง เป น ไป ต า ม ง า น ว ิช า ก า ร  อ ีก ท ั้ง เป น ก ร ะ บ ว น ก า ร ท ี่ช ว ย เห ล ือ ใ น ก า ร จ ัด ก ิจ ก ร ร ม ก า ร เ ร ีย น ก า ร ส อ น
ข อ ง ค ร ู ม ีป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ  แ ล ะ ส ง ผ ล ให น ัก เ ร ีย น ท ี่ม ีค ุณ ภ า พ ต า ม ม า ต ร ฐ า น ท ี่ก ำ ห น ด อ า ศ ัย อ ำ น า จ ต า ม ค ำ ส ั่ง  ส ำ น ัก ง า น
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศ ึก ษ า ข ั้น พ ื้น ฐ า น ท ี่ ๑ / ๒ ๕ ๔ ๖  เ ร ื่อ ง ใ ห ข า ร า ช ก า ร ค ร ูป ฏ ิบ ัต ิห น า ท ี่ จ ึง ข อ แ ต ง ต ั้ง ข า ร า ช ก า ร ค ร ู
ต อ ไ ป น ี้ ซ ึ่ง เป น ผ ูป ฏ ิบ ัต ิห น า ท ี่ฝ า ย ว ิช า ก า ร เป น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร น ิเท ศ ภ า ย ใน  ด ัง น ี้ 

 

  1. นายกรเอก ม่ิงศรี   ผูอำนวยการ  ประธานกรรมการ 
  2. นางวิภาดา  พรมอินทร  ครู คศ.2       รองประธานกรรมการ 
  3. นางสาววิไล  แกวประสงค  ครู คศ.1   กรรมการ 
  4. นายอภชิัย  ธรรมเสนา   ครผููชวย    กรรมการ 
  5. นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา  ครู คศ.1   กรรมการ 
  6. นางสาวสกาวเดือน  จันหนาย  ครู คศ.1   กรรมการ 
  7. นายสุรวี  เขียวล ี   ครู คศ.1     กรรมการและเลขานุการ 

 
 

 ท้ังนี้ ใหผูการแตงตั้งเปนผูใหคำแนะนำในการจัดบรรยากาศในหองเรียน งานธุรการในชั้นเรียน      
และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูสอน เพ่ือใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 

 
ท้ังนี้  ตั้งแต วันท่ี  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕64 เปนตนไป 

 

สั่ง  ณ  วันท่ี  31 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64 
 
 
  
          ลงชื่อ 
                        (นายกรเอก ม่ิงศรี) 

                   ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

คำส่ังโรงเรียนบานหวยลาด 
ท่ี  131/๒๕64 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการประเมินแผนการจัดการเรียนรู ประจำปการศึกษา ๒๕64 
…………………………………………………………………….. 

 เพ ื่อ ใ ห ก า ร จ ัด ก ิจ ก ร ร ม ก า ร เ ร ีย น ก า ร ส อ น ข อ ง ค ร ูผ ูส อ น แ ล ะ ก ิจ ก ร ร ม ก า ร เ ร ีย น ก า ร ส อ น ข อ ง น ัก เ ร ีย น
เป น ไ ป อ ย า ง ม ีป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ แ ล ะ เ ก ิด ป ร ะ โ ย ช น ส ูง ส ุด  แ ล ะ เ ป น ไ ป ต า ม แ น ว ท า ง ท ี่ก ำ ห น ด ไ ว ด ว ย ค ว า ม เ ร ีย บ ร อ ย ม ี
ป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ ถ ูก ต อ ง ต า ม ร ะ เบ ีย บ ข อ ง ท า ง ร า ช ก า ร  อ า ศ ัย อ ำ น า จ ต า ม ค ำ ส ั่ง ส ำ น ัก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศ ึก ษ า ข ั้น
พ ื้น ฐ า น ท ี่ ๑ / ๒ ๕ ๔ ๖  เ ร ื่อ ง ใ ห ข า ร า ช ก า ร ค ร ูป ฏ ิบ ัต ิห น า ท ี่ จ ึง ข อ แ ต ง ต ั้ง ข า ร า ช ก า ร ค ร ูต อ ไ ป น ี้ ซ ึ่ง เป น ผ ูป ฏ ิบ ัต ิห น า ท ี่ฝ า ย
ว ิช า ก า ร เป น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ เม ิน แ ผ น ก า ร จ ดั ก า ร เ ร ีย น ร ู ป ร ะ จ ำ ป  ๒ ๕ 6 4  ด ัง น ี ้
 

  1. นายกรเอก ม่ิงศรี    ผูอำนวยการ  ประธานกรรมการ 
  2. นางวิภาดา  พรมอินทร  ครู คศ.2       รองประธานกรรมการ 
  3. นางสาววิไล  แกวประสงค  ครู คศ.1   กรรมการ 
  4. นายอภิชัย  ธรรมเสนา   ครผููชวย    กรรมการ 
  5. นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา  ครู คศ.1   กรรมการ 
  6. นางสาวสกาวเดือน  จันหนาย  ครู คศ.1   กรรมการ 
  7. นายสุรวี  เขียวล ี   ครู คศ.1     กรรมการและเลขานุการ 

 
 

ท้ังนี้ใหผูการแตงตั้งเปนผูตรวจประเมินแผนการจัดการเรียนรูของครูผูสอนประจำปการศึกษา ๒๕64 ให
สอดคลองกับมาตรฐานและตัวบงชี้ของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยทำการประเมินเดือนละ ๑ ครั้ง 
 

ท้ังนี้  ตั้งแต วันท่ี  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕64 เปนตนไป 
 

สั่ง  ณ  วันท่ี  31 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64 
 
 
                   ลงชื่อ 
                        (นายกรเอก ม่ิงศรี) 

                            ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 

คำส่ังโรงเรียนบานหวยลาด 
ท่ี 130/๒๕64 

เรื่อง  มอบหมายหนาท่ีปฏิบัติการสอนของขาราชการครู ประจำภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 
................................................................................ 

  เพ่ือใหการเรียนการสอนในโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค   ของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จึงอาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี 1/2546 ลงวันท่ี 7 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอำนาจการบังคับบัญชาขาราชการและ
ลูกจาง มอบหมายหนาท่ีปฏิบัติการสอนของขาราชการครู ประจำภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 ดังรายละเอียด
ตารางท่ีแนบทายคำสั่งนี้ โดยมีหนาท่ีรับผิดชอบและดำเนินการ ดังนี้ 

1. ศึกษาวิเคราะหหลักสูตรและเอกสารท่ีเก่ียวของกับรายวิชาท่ีทำการสอน 
2. จัดทำกำหนดการสอนทุกรายวิชาท่ีทำการสอนและแผนการจัดการเรียนรูอยางนอยหนึ่งรายวิชาสงฝาย

วิชาการตามเวลาท่ีกำหนด 
3. จัดหาสื่อประกอบการเรียนการสอนในสาระการเรียนรูท่ีทำการสอน 
4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเปนไปตามแผนการจัดการเรียนรู และปฏิบัติหนาท่ีตรงตามเวลาและตาม

ตารางสอน 
5. สรางเครื่องมือวัดและประเมินผล และวิเคราะหปรับปรุงใหมีคุณภาพดียิ่งข้ึน 
6. จัดทำคะแนนและประเมินผลการเรียนตามระบบการวัดผลใหเรียบรอยเปนปจจุบันและสงฝายวิชาการ

ตามเวลาท่ีกำหนด 
7. จัดสอนซอมเสริมในสาระการเรียนรูท่ีมีปญหา จัดสอบแกตัวและสงผลภายในเวลาท่ีกำหนด 
8. สรุปผลการจัดการเรียนการสอนและรายงานตามสายงานเม่ือสิ้นสุดภาคเรียน/ปการศึกษา 
 

จึงขอใหผูท่ีไดรับมอบหมาย ปฏิบัติหนาท่ีดวยความเครงครัดเต็มความสามารถ ดวยความวิริยะอุตสาหะ
เพ่ือใหบังเกิดผลดีกับตัวนักเรียน โรงเรียนและราชการตอไป 
   

ท้ังนี้  ตั้งแต วันท่ี  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕64 เปนตนไป 
 

สั่ง  ณ  วันท่ี  31 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64 
 
    
       ลงชื่อ 
                      (นายกรเอก ม่ิงศรี) 

               ตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

คำสั่งโรงเรียนบานหวยลาด 
ท่ี 129/๒๕64 

เร่ือง  แตงต้ังและมอบหมายใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาท่ี  
ประจำปการศึกษา  ๒๕64 

 
   

อาศัยอำนาจบังคับบัญชาและอำนาจหนาท่ีตามความในมาตรา ๓๕ และ มาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ อำนาจตามมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๗ เพ่ือใหการบริหารสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตอทางราชการ จึงแตงตั้งและมอบหมายหนาท่ีราชการ
งานสนับสนุนการสอนใหขาราชการครูและลูกจางของโรงเรียนบานหวยลาด ปฏิบัติหนาท่ี  ประจำปการศึกษา ๒๕64 ดังตอไปน้ี 
 

๑. คณะกรรมการฝายบริหาร 
๑. นายกรเอก มิ่งศร ี ผูอำนวยการโรงเรยีน  ประธานกรรมการ 
๒. นายสมบูรณ  นามวงศ     ครู คศ.3   รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวกัญญวรา   หอมตา    ครู คศ.๒   กรรมการ 
๔. นางสาวณภัทร  พงคคำ        ครู คศ.๒      กรรมการ 
๕. นางวิภาดา  พรมอินทร        ครู คศ.๒        กรรมการและเลขานุการ 

 

 มีหนาท่ี 
๑. ใหคำปรึกษาและขอเสนอแนะตางๆเก่ียวกับการบริหารงานในสถานศึกษาเพ่ือใหดำเนินไปดวย 

ความเรยีบรอยและเกิดผลดีแกทางราชการ 
 ๒. วิเคราะหและวางแผนปฏิบัติงานตามนโยบายของทางราชการ 
 ๓. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในงานฝายตางๆ ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
 ๔. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนๆตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๒. ฝายบริหารวิชาการ 
๒.๑  คณะกรรมการฝายบริหารวิชาการ 

 ๑. นายกรเอก มิ่งศร ี    ผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางวิภาดา  พรมอินทร    ครู คศ.๒        รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายสรุวี  เขียวล ี      ครู คศ.๑             กรรมการ 

๔. นายอภิชัย  ธรรมเสนา    ครูผูชวย   กรรมการ 
5. นางสาวสกาวเดือน จันหนาย ครู คศ.๑            กรรมการ 

 6. นายยรุนันท  พรรณขาม    ครู คศ.๑             กรรมการและเลขานุการ  
 

 มีหนาท่ี 
๑. เปนท่ีปรึกษาของผูบริหารโรงเรียนในการกำหนดทิศทาง   และแนวนโยบายในการดำเนินงานของฝาย 
๒. วางแผนนำแนวนโยบายของโรงเรียนในดานการบริหารงานฝายไปสูการปฏิบัติ 
๓. รวมประชุมเพ่ือรับทราบขอมูลแนวปฏิบัติตางๆ ใหทันเหตุการณ รวมท้ังใหคำปรึกษาหารือใน 

การพัฒนางานตามปฏิทินการปฏิบัติงานทุกครั้ง 
๔. เปนกรรมการท่ีปรึกษา ใหคำแนะนำงานท่ัวไปของฝาย ดานตางๆ 

๔.๑ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๔.๒ การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 
๔.๓ การจัดบรรยากาศสงเสริมการเรียนการสอน 
๔.๔ การวัดและการประเมินผลการเรียน 
๔.๕ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๕. ใหคำแนะนำเก่ียวกับการดำเนินงานในการจัดการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน  
เพ่ือใหสัมฤทธ์ิผลตามหลักการ และจุดมุงหมายของหลักสูตร 



๖. เสนอแนะความคิดเห็นและใหความรวมมือชวยเหลือ สนับสนุนในการดำเนินงานของฝายตลอดจนเสริมสรางความเขาใจ
กับบุคลากรทุกฝายภายในโรงเรียนและบุคลากรภายนอกโรงเรียน เพ่ือใหการดำเนินงานของฝายดำเนินการไปดวยความเรียบรอยและ
มีประสิทธิภาพ 

๗. รวมจัดทำแผนการเรียนของโรงเรียน 
๘. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

    ๒.2  หัวหนาฝายบริหารวิชาการ 
 นางวิภาดา  พรมอินทร    ครู คศ.๒ 
 

 มีหนาท่ี 
๑. รับแนวปฏิบัติจากรองผูอำนวยการโรงเรียน เพ่ือกำกับ  ดูแล  ติดตามในสายงานท่ีรับผิดชอบ 
๒. เปนคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
๓. ประสานงานกับฝาย กลุมสาระการเรยีนรูงานตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูอำนวยการโรงเรียน  

เพ่ือใหงานของฝายบริหารวิชาการเปนไปดวยความเรียบรอย 
๔. รวมจดัทำแผนปฏิบัติงาน ปฏิทินปฏิบัติงาน แบบพิมพ และเอกสารตางๆ ของฝายวิชาการ 
๕. เผยแพรขาวสารขอมลูทางดานวิชาการใหแกนักเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชน 
๖. ติดตาม และประเมินผลการใชหลักสตูร สรุปปญหาและหาแนวทางแกไข เพ่ือปรับปรุงหลักสูตร 

ใหเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 
๗. ติดตามนักเรียนท่ีมีปญหาดานการเรยีน การสอน เพ่ือหาแนวทางแกไข 
๘. กำกับดูแลการจดัแผนการเรียนของนักเรียน  และจัดนักเรียนเขาเรียนตามแผนการเรียน 
๙. พิจารณาความดีความชอบของครูในฝายวิชาการเพ่ือเสนอตอรองผูอำนวยการฝายวิชาการ 
๑๐. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

3.  งานเลขานุการฝายบริหารวิชาการ 
 ๑. นายสรุวี  เขียวล ี  ครู คศ.๑    หัวหนา 
 ๒. นายยรุนันท  พรรณขาม  ครู คศ.๑             ผูชวย 
 ๓. นายอภิชัย  ธรรมเสนา  ครูผูชวย    ผูชวย 

4. นางสาวสกาวเดือน จันหนาย  ครู คศ.๑             ผูชวย 
 

มีหนาท่ี 
 ๑. ดูแลความสะอาดความเปนระเบียบเรียบรอยของสำนักงานฝายบริหารวิชาการ 

๒. รวบรวมโครงการ งานพิเศษตางๆ ท่ีฝาย/งานตางๆ เสนอมาเพ่ือโรงเรียนพิจารณาอนุมัต ิ
 ๓. กรอกแบบรายงาน ขอมูลสถิตติางๆ รวมกับงานประเมินผลโครงการฝายบริหารวิชาการ 

๔. ติดตาม สรุป รายงาน การดำเนินโครงการตางๆ รวมกับงานพัฒนาระบบเครือขายขอมลูสารสนเทศของ                      
โรงเรียนบานหวยลาด 
 ๕. ราง/พิมพหนังสือราชการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับฝายบรหิารวิชาการ 
 ๖. ราง/พิมพ สำเนาโตตอบหนังสอืราชการ 
 ๗. บันทึกการประชุมบริหารวิชาการ 
 ๘. จัดเก็บหนังสือราชการบริหารวิชาการ 
 ๙.  รับผดิชอบสมดุเยี่ยมเพ่ือเสนอผูมาเยี่ยมบันทึกเยี่ยมตามควรแกโอกาส 
 ๑๐.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
๔. หัวหนาสายวิชาการชวงชั้น 
 1. นางวิภาดา พรมอินทร  ครู คศ.2  หัวหนาฝายบริหารวิชาการ 
 2. นางสาววิไล แกวประสงค  ครู คศ.๑  หัวหนาสายช้ันปฐมวัย 
 3. นายอภิชัย ธรรมเสนา  ครูผูชวย  หัวหนาสายช้ันชวงช้ันท่ี 1 
 4. นางสาวเบญจภรณ พรมเผา ครู คศ.๑  หัวหนาสายช้ันชวงช้ันท่ี 2 
 5. นางสาวสกาวเดือน จันหนาย ครู คศ.1  หัวหนาสายช้ันชวงช้ันท่ี 3 
 6. นายสรุวี เขียวล ี   ครู คศ.๑  หัวหนาสายช้ันชวงช้ันท่ี 4 
 

 มีหนาท่ี 
  1. รวมกับผูอำนวยการในการบรหิารโรงเรียน 



 2. ประชุมครูในระดับช้ันสัปดาหละ 1 ครั้ง เพ่ือช้ีแจงแนวทางปฏิบัตแิละนโยบาย มีการติดตามผลการดำเนินงานใน
ระดับช้ัน และขอบขายงานท่ีรับผดิชอบหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
 3. ควบคุมการเขาแถวเคารพธงชาติและเขาหองเรียนสวดมนตตอนเชา 
 4. ควบคุมดแูลเรื่องการเรียน ความประพฤติ การแตงกาย สุขภาพอนามัยตลอดจนความเปนอยู ทุกขสุขของนักเรียนในสาย
ช้ันท่ีรับผิดชอบ 
 5. ควบคุมดแูลนักเรียนใหอยูในระเบียบวินัย และกฎขอบังคับตาง ๆ อยางเครงครดั 
 6. กวดขันการทำความสะอาดภายในและภายนอกหองเรียนในสายช้ันท่ีรับผิดชอบใหเรียบรอยเปนปกติเสมอ รับผดิชอบ
ดูแลพัสดุประจำสายช้ัน ถาชำรุดหรือเสยีหายใหรีบรายงานผูบังคับบัญชาตามสายงานของโรงเรียน 
 7. สงเสริมการเรียนของนักเรียนในสายช้ันท่ีรับผดิชอบทุกรายวิชา โดยติดตอสอบถามครผููสอนประจำวิชา 
 8. ติดตาม ดูแล การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในสายช้ันในการพิจารณาความดีความชอบของคร ู
 9. เมื่อพบนักเรียนผดิระเบียบวินัยใดๆ ตองดำเนินการอบรมวากลาวตักเตือน และ/หรือลงโทษตามควรแกนักเรียน ถาไม
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จึงสงใหฝายปกครองดำเนินการแกไขตอไป 
 10. ควบคมุดูแล การปฏบัิติงานของครู การแตงกายของครูในระดับสายช้ันใหเปนไปตามระเบียบของโรงเรียน 
 11. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 
 

๕. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 1. นางวิภาดา พรมอินทร   ครู คศ.2  หัวหนา 
 2. นางสาววิไล แกวประสงค   ครู คศ.๑  ผูชวย 
 3. นายอภิชัย ธรรมเสนา   ครูผูชวย  ผูชวย 
 4. นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา  ครู คศ.๑  ผูชวย 
 5. นางสาวสกาวเดือน จันหนาย  ครู คศ.1  ผูชวย 
 6. นายสรุวี เขียวล ี    ครู คศ.๑  ผูชวย 
 ๗. นายยรุนันท  พรรณขาม   ครู คศ.๑           ผูชวย 
 

 มีหนาท่ี 
๑. ประสานงานจัดใหมีการศึกษาวิเคราะหหลักสูตร  เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตร  หลักสูตรนำไปสูการจัด

กิจกรรมการเรียนรู 
๒. ติดตามและประเมินผลการใชหลักสตูร  สรุปปญหาและหาแนวทางแกไขปญหา เพ่ือปรับปรุงหลกัสูตรใหเหมาะสมกับ

สภาพของโรงเรียน 
๓. ใหคำแนะนำและชวยเหลือในการผลิตสื่อการเรียนการสอน การจดัหรือปรับปรุงแผนการจัดการ 

เรียนรูใหเหมาะสมกับโรงเรียน  และนโยบายของสถานศึกษา 
๔. ควบคุมการใชหนังสือประกอบการจัดการเรยีนรู  สื่อ วัสดุ  อุปกรณตางๆ ในโรงเรียน 
๕. ดำเนินการใหทุกกลุมสาระการเรียนรู มีสื่อการสอน วัสดุฝกท่ีไดมาตรฐาน และจดับรรยากาศ 

ทางวิชาการ 
๖. ศึกษา วิเคราะหแผนการเรียน การจัดรายวิชาตางๆ ใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของ 

นักเรียน และบุคลากรในกลุมสาระฯ 
๗. วางแผน และดำเนินการใหมีการจัดสอนเสริมใหกับนักเรียนตามโอกาส 
๘. อำนวยความสะดวกดานการจดัการเรียนรู จดับรรยากาศทางวิชาการใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
๙. จัดกิจกรรมพัฒนาครู เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหกับครูอยางตอเน่ือง 
๑๐. ดำเนินการเก่ียวกับการจัดตารางสอน  ตารางการใชหอง ตารางสอนประจำช้ันใหเปนปจจุบัน 

      ๑๑. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 
 

๖.  งานพัฒนากระบวนการเรียนรู 
 1. นางวิภาดา  พรมอินทร   ครู คศ.2  หัวหนา 
 2. นางสาววิไล  แกวประสงค   ครู คศ.๑  ผูชวย 
 3. นายอภิชัย  ธรรมเสนา   ครูผูชวย  ผูชวย 
 4. นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา  ครู คศ.๑  ผูชวย 
 5. นางสาวสกาวเดือน  จันหนาย  ครู คศ.1  ผูชวย 
 6. นายสรุวี  เขียวล ี   ครู คศ.๑  ผูชวย 
 ๗. นายยรุนันท  พรรณขาม   ครู คศ.๑           ผูชวย 
 



มีหนาท่ี 
๑. สงเสริมใหครูจัดทำแผนการจัดการเรยีนรู  ตามสาระและหนวยการเรยีนรูโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

๒. สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรยีนรู  โดยดำเนินการดังน้ี 

๒.๑ จดัหาเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจความถนัดของผูเรยีน             
ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ การประยุกตใชความรูเพ่ือปองกันและแกไขปญหา การเรยีนรูจาก
ประสบการณจริง  และการปฏบัิตจิริง  

๒.๒ สงเสริมใหรักการอาน  และใฝรูอยางตอเน่ือง  การผสมผสานความรูตางๆใหสมดุลกัน   
ปลูกฝงคณุธรรม  คานิยมท่ีดีงาม  และคณุลักษณะท่ี  พึงประสงคท่ีสอดคลองกับเน้ือหาสาระ กิจกรรม       

๒.๓ จดับรรยากาศและสิ่งแวดลอมและแหลงเรยีนรูใหเอ้ือตอการจดักระบวนการเรยีนรู   
และการนำภูมิปญญาทองถ่ินหรือเครือขาย  ผูปกครอง  ชุมชน  ทองถ่ินมามีสวนรวมในการจดัการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 

๓. ใหคำแนะนำ  ปรึกษาการนิเทศการเรยีนการสอนแกครูในกลุมสาระตางๆ  โดยเนนการ นิเทศ 
ท่ีรวมมือชวยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร  เชน  นิเทศแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนรวมกัน  หรือแบบอ่ืนๆ ตาม
ความเหมาะสม 
            ๔. สงเสริมใหมีการพัฒนาครู  เพ่ือพัฒนากระบวนการเรยีนรูตามความเหมาะสม 

๕. กำกับติดตามการสอนของครูใหมีประสิทธิภาพ และใหคำปรึกษาแนะนำเมื่อมปีญหาดานการเรียน 
การสอน 

๖. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
๖.๑  งานกลุมสาระการเรียนรู 
๑. นางสาวสกาวเดือน  จันหนาย ครู คศ.1  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
๒. นางกัญญวรา  หอมตา  ครู คศ.2  รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
๓. นางสาวณภัทร  พงคคำ  ครู คศ.2  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร 
๔. นางสาวปวีณา  กางถ่ิน  ครู คศ.1  รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
๕. นายอภิชัย  ธรรมเสนา  ครูผูชวย  รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
๖. นายนำพล  เสคำพันธ  ครู คศ.1  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
๗. นายสมบูรณ  นามวงศ  ครู คศ.3  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
9. นายประมินทร  ศรบุีรินทร  ครูผูชวย  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
1๐. นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา ครู คศ.๑  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี               
1๑. นายนพรัตน  ขันติเจริญ  ครู คศ.1  รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
       และเทคโนโลย ี

 1๒. นายสุรวี  เขียวล ี  ครู คศ.๑  รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
       และเทคโนโลย ี
 1๓. นายยุรนันท  พรรณขาม  ครู คศ.๑           รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
       และเทคโนโลย ี
 1๔. นายวรายุ  ขวัญลอย  ครู คศ.๑  รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
       และเทคโนโลย ี
 1๕. นางวิภาดา  พรมอินทร  ครู คศ.2  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา  
       และวัฒนธรรม 
 1๖. นางสาวดารภา  ขวัญพรม ครู คศ.๑  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 1๗. นางสาวเนตยา  เงินเจรญิ ครู คศ.1  รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ       
 1๘. นางสาววิไล  แกวประสงค ครู คศ.1  หัวหนาฝายปฐมวัย 
 ๑๙. นางสาวสายใจ  มะประสิทธ์ิ ครู คศ.1  รองหัวหนาฝายปฐมวัย 
 2๐. นางสาวจิรัชญา ขวัญพรม ครู คศ.1  รองหัวหนาฝายปฐมวัย 

มีหนาท่ี 
๑. ทำหนาท่ีเปนกรรมการฝายบรหิารวิชาการโดยตำแหนง 
๒. รับผิดชอบงานบุคลากรในกลุมสาระการเรียนรูและนโยบาย 
๓. นำขอตกลงและนโยบายของฝายบริหารไปปฏิบัต ิ
๔. ควบคุมดแูลและตดิตามการเรยีนการสอนของครูในกลุมสาระการเรียนรูใหเปนไปตามหลักสูตรและแผนการจัดการเรยีนรู 
๕. แบงงานรับผดิชอบและตรวจสอบการปฏิบัติงานครูในกลุมสาระการเรยีนรู 



๖. ดำเนินการเก่ียวกับการอบรมนิเทศครูใหมและนักศึกษาฝกสอน 
๗. ประสานงานกับทุกฝายท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรู 
๘. เผยแพรกิจกรรมและควบคมุการปฏิบัตติามโครงการของกลุมสาระการเรียนรู 
๙. ประชุมครูในกลุมสาระเรียนรูอยางสม่ำเสมอเพ่ือพัฒนาและปรบัปรุงในกลุมสาระการเรียนรู 
๑๐. จดัตารางสอนรวมกับฝายบรหิารวิชาการและจัดสอนแทนเมื่อครูในกลุมสาระไมมาปฏบัิติหนาท่ี 

  ๑๑. ประสานงานใหครูในกลุมสาระการเรียนรูทุกคนจดัทำแผนการเรียนรู  ในรายวิชาท่ี รับผิดชอบ ๑ แผน/๑ ภาคเรียน  
๑๒. วิเคราะหหลักสูตร แผนการจดัการเรียนรู และมาตรฐานการเรยีนรูในกลุมสาระการเรียนรู  

ติดตามดูแลกิจกรรมการจัดการเรยีนรู เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใหสนองหลักการและจดุมุงหมายของหลักสูตร 
๑๓. ควบคมุดูแลการจดักิจกรรมสงเสริมการจัดการเรียนรู  เชน การจัดนิทรรศการ  กิจกรรม 

วิชาการ  การประกวดแขงขัน จัดสอนเสริม จัดการเรียนการสอนใหนักเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเองเปนการสงเสริมใหนักเรียนรูจัก
ใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

๑๔. จดัครเูขาสอนแทนเมื่อครู กลุมสาระการเรียนรูไมมาปฏิบัติการสอนและจดัรวบรวมเปนสถิต ิ
๑๕. จดัหา  และสงเสริมใหครู  ผลิตสื่อการเรียนการสอน 
๑๖. ติดตามดูแลการสอบแกตัว  และสอนซอมเสริมเพ่ือสอบแกตัวเมื่อนักเรียนติด “0” “ร” “มส”    

ใหดำเนินการตามระเบียบวัดผล 
๑๗. ดูแลการดำเนินการเรื่องการวัดผลตามหลักสูตร  สรางและปรับปรุงเครื่องมือในการวัดผลการเรียน ควบคุมเรื่องการ

ทดสอบ กำหนดแนวทางในการออกขอสอบตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด  ติดตามดูแลตรวจสอบความถูกตองของขอสอบ
รายวิชาตางๆ ในกลุมสาระการเรียนรู  ดำเนินการติดตามดูแลการวัดผลระหวางภาค  การสอบปลายภาค  และดูผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนทุกรายวิชา  ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการวัดผลประเมินผล 

๑๘. จดัทำแผนปฏิบัติการประจำปของกลุมสาระฯ ดำเนินการติดตาม นิเทศ และรายงานผลการดำเนินงานประจำปแก
ผูบริหารฯ ประเมินผลงานครูในกลุมสาระทุกภาคเรียน เพ่ือเสนอตามลำดับข้ัน 

๑๙. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆตามท่ีไดรบัมอบหมาย  
 

๖.๒  งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
  ๑. นายสมบูรณ  นามวงศ  ครู คศ.๓   หัวหนา 
  ๒. นายวรายุ  ขวัญลอย  ครู คศ.๑   ผูชวย 
  3. นางสาวปวีณา  กางถ่ิน  ครู คศ.1   ผูชวย 
 

 มีหนาท่ี 
๑. ดำเนินการขอมูลความพรอม ความตองการในการจดักิจกรรมของนักเรียน และคร ู

  ๒. จัดประชุมครูท่ีปรึกษากิจกรรม 
  ๓. จัดทำแผน โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรม 
  ๔. ใหคำแนะนำแกครูท่ีปรึกษากิจกรรม และนักเรียนตามความเหมาะสม    
 ๕. กำกับ ติดตาม และประสานงานการดำเนินการจัดกิจกรรมใหอยูในระเบียบขอบังคับของสถานศึกษา 
  ๖. รวบรวมผลการดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนเสนอตอผูบริหารสถานศึกษา 
 ๗. วิเคราะหปญหาตางๆ  ในการดำเนินกิจกรรม เพ่ือหาทางปรับปรุงและแกไขปญหาน้ันๆ 
 ๘. กำกับติดตามการใชสื่อวัสดุอุปกรณพัฒนาผูเรียน 

๙. ติดตอประสานงานดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
๑๐. ประเมินผลการจดักิจกรรมแตละกิจกรรมเสนอตอผูอำนวยการสถานศึกษาท่ีไดจัดกิจกรรม 

พิเศษและสรุปผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นภาคเรียน/สิ้นปการศึกษา 
๑๑. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

 

๗. งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
 ๑. นายสรุวี  เขียวล ี   ครู คศ.๑   หัวหนา 
 ๒. นายอภิชัย ธรรมเสนา   ครูผูชวย   ผูชวย 
 

 มีหนาท่ี 
๑. ควบคุมดแูลวัดผลและประเมินผลการเรยีนใหเปนไปตามระเบียบสถานศึกษาดวยการประเมินผล 

การเรยีนตามหลักสูตร 
๒. รวมจดัทำแผนปฏิบัติงานและปฏิทินปฏิบัติงานของงานวิชาการ 
๓. ใหคำแนะนำบุคลากรในโรงเรียนเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลตลอดจนทำเอกสารเผยแพร 



ความรูเก่ียวกับ การประเมินผลการเรียน 
๔. รวบรวมและเก็บรักษาเอกสารเก่ียวกับการประเมินผลการเรียนไวคนควาและอางอิง 
๕. ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการในการพัฒนาปรับปรุงการประเมินผลการเรียนให  

เปนไปตามระเบียบการประเมินผลการเรียน 
๖. รวบรวม ติดตามและตรวจสอบผลการเรยีนของกลุมสาระการเรยีนรูตางๆ 
๗. จัดทำแบบพิมพตางๆ ท่ีใชในงานวัดผล 
๘. รวบรวมรายช่ือนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไมครบรอยละ๘๐ และประกาศใหนักเรียนยื่นคำรองขอมีสิทธ์ิสอบ 

           ๙. รวบรวม ปพ. ๕ เสนอผูอำนวยการเพ่ืออนุมตัิผลการเรยีน 
๑๐. ประสานงานกับกลุมสาระการเรียนรูในการดำเนินการเรื่องการสอบแกตัว    
๑๑. รวบรวมสถิติการสอบผาน การติด 0 , ร , มส  
๑๒. กำหนดเวลาสอบแกตัว จัดทำตาราเรียนเสรมิ ตารางสอบแกตวัและ ประกาศผลการสอบแกตัว 
๑๓. ประสานกับกลุมสาระการเรยีนรูตางๆ ในการจัดทำขอสอบ กำหนดตารางสอบ กรรมการคุมสอบ และดำเนินการสอบ 
๑๔. ประสานกับครูท่ีปรึกษาและผูปกครองนักเรยีน  ในกรณีท่ีตรวจพบวานักเรียนมีปญหาเรื่องผลการเรยีน  การจบ

หลักสตูร  และการลงทะเบียนวิชาเรียน 
๑๕. จดัใหมีการเทียบโอนความรู ทักษะ ประสบการณ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน  สถานประกอบการ  และอ่ืนๆ 

ตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
๑๖. สำรวจนักเรียนท่ีมปีญหาการเรียน 0, ร, มส 
๑๗. ดำเนินการหาวิธีแกไข ในกรณีท่ีนักเรียนมีปญหาตกคาง โดยเฉพาะนักเรียนระดบัช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี ๓   
๑๘. จดัใหมีการเทียบโอนความรู  ทักษะประสบการณ  และผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน      

สถานประกอบการ  และอ่ืนๆ ตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
๑๙. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 
 

๘.  งานทะเบียน 
 ๑. นายสรุวี  เขียวล ี  ครู คศ.๑   หัวหนา 
 ๒. นางสาวดารภา  ขวัญพรม  ครู คศ.๑   ผูชวย 
 3. นางสาวจริัชญา  ขวัญพรม  ครู คศ.๑   ผูชวย 
 

 มีหนาท่ี 
๑. เปนนายทะเบียนของโรงเรียน 
๒. จัดทำแผนปฏิบัติการเรียนและโครงการตางๆ ของงานทะเบียนปฏิทินปฏิบัติการ และประเมินผลการดำเนินงานงาน

ทะเบียน 
๓. ทำทะเบียนนักเรียน ทะเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. ๑)  กรอกและตรวจทานผลการเรียน ใหถูกตองและเปนปจจุบัน 
๔. จัดทำแบบพิมพตางๆ ท่ีใชในงานทะเบียน 
๕. ใหเลขประจำตัวนักเรยีน  และจัดทำรายช่ือนักเรียนทุกช้ันเรียน  จัดทำสถิติจำนวนนักเรียน 
๖. รับคำรองการขอเปลีย่นช่ือ ช่ือสกุล การแกไขประวัติอ่ืนๆ ของนักเรียน และดำเนินการ เก่ียวกับการแกไขหลักฐานใน

ทะเบียนนักเรียน 
๗. ประสานกับครูท่ีปรึกษาและผูปกครองนักเรียน ในกรณีท่ีตรวจพบวานักเรียนมีปญหาเรื่องผลการเรียน การจบหลักสตูร  

และการลงทะเบียนวิชาเรียน 
๘. รับคำรองและดำเนินการเก่ียวกับการยาย และการลาออกของนักเรียน 
๙. รับคำรองการขอเปลีย่นช่ือ ช่ือสกุล การแกไขประวัติอ่ืนๆ ของนักเรียน 
๑๐. ออกใบรับรองผลการเรยีน ใบรับรองเวลาเรียน ใบรบัรองอ่ืนๆ ตามท่ีนักเรียนหรือผูปกครองตองการ 
๑๑. ตรวจสอบคุณวุฒิของนักเรยีนตามท่ีหนวยงานตางๆ สงมา 
๑๒. จดัทำ ปพ. ๑ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๑๓. ออกหลักฐานแสดงผลการเรยีน  และประกาศนียบัตรแกนักเรยีนท่ีจบหลักสตูร 

  ๑๔.  สำรวจนักเรียนท่ีไมมาลงทะเบียนเรยีนในแตละภาคเรียน และขาดการตดิตอกับทางโรงเรียนเพ่ือดำเนินการจำหนายใน
สมุดทะเบียนประวัต ิ

๑๔. ใหบริการขอมลูในดานการเรยีนแกครู นักเรยีน และผูปกครอง 
๑๕. จดัเก็บเอกสารหลักฐานตางๆ ของงานทะเบียนใหเปนระบบสะดวกในการตรวจสอบ และใชงาน 
๑๖. จดัทำทะเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.๑ ,๒ ,๓ ,๔ ,๖ ,๗ ,๘ ,๙) สำหรับผูท่ีขอรับเอกสารเปนฉบับท่ี ๒ หรือฉบับ

ตอๆไป   



๑๗. สำรวจนักเรียนท่ีมปีญหาการเรียน 0, ร, มส 
๑๘. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆตามท่ีไดรบัมอบหมาย 
 

๙.  งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๑. นางวิภาดา  พรมอินทร   ครู คศ.๒   หัวหนา 
 ๒. นายอภิชัย  ธรรมเสนา   ครูผูชวย   ผูชวย 
 ๓. นายยรุนันท  พรรณขาม   ครู คศ.๑            ผูชวย 
 4. นางสาวจริัชญา ขวัญพรม   ครู คศ.1   ผูชวย 
 5. นางสาวสกาวเดือน จันหนาย  ครู คศ.1   ผูชวย 
 

 มีหนาท่ี 
๑. ศึกษา วิเคราะห วิจัย การบริการการจดัการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา 
๒. สงเสริมใหครูศึกษา วิเคราะห วิจัย  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรยีนรูในแตละกลุมสาระการเรียนรู 
๓. ประสานความรวมมือในการศกึษา วิเคราะห วิจัย ตลอดจนการเผยแพรผลงานวิจยัหรือพัฒนาคณุภาพ การเรยีนการสอน 

และงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล องคกรหนวยงานและ สถาบันอ่ืน 
๔. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 
 

๑๐.  งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 ๑. นางสาวกัญญวรา  หอมตา   ครู คศ.๒   หัวหนา 
 ๒. นางสาวสุวรรณี  แกวเกต ุ   ครู คศ.๑            ผูชวย 
 ๓. นายอภิชัย  ธรรมเสนา   ครูผูชวย   ผูชวย 
 ๔. นายยรุนันท  พรรณขาม   ครู คศ.๑            ผูชวย 
 ๕. นายวรายุ  ขวัญลอย   ครู คศ.๑   ผูชวย 
 

 มีหนาท่ี 
 1. ศึกษา วิเคราะห ความจำเปนในการใชสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน และการ บรหิารงานวิชาการ 
 ๒. สงเสริมใหครูผลิต พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน 

๓. จัดหาสื่อและเทคโนโลยเีพ่ือใชในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนและพัฒนางานดานวิชาการ 
๔. ประสานความรวมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและการใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือ การจัดการเรียนการสอน

และการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องคกร  หนวยงานและสถาบันอ่ืน 
 ๕. ประเมินผลการพัฒนาการใชสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

๖. สงเสริมใหมีการวิจยัและพัฒนาการผลิตผลติการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
๗. ติดตามประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเพ่ือใหเกิดการใชท่ีคุมคาและเหมาะสมกับ กระบวนการเรียนรู 

 ๘. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๑๑.  งานพัฒนาแหลงเรียนรู  
 ๑. นายสมบูรณ  นามวงศ   ครู คศ.๓   หัวหนา 
 ๒. นางสาวณภัทร  พงคคำ   ครู คศ.๒   ผูชวย 
 ๓. นางสาวปวีณา  กางถ่ิน   ครูผูชวย   ผูชวย 
 ๔. นางสาวดารภา  ขวัญพรม   ครู คศ.๑   ผูชวย 
 

 มีหนาท่ี  
๑. เสนอแตงตั้งคณะทำงาน การพัฒนาการใชแหลงเรียนรูของโรงเรยีน 
๒. สำรวจแหลงเรียนรูท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังในสถานศึกษาชุมชมทองถ่ิน ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

และเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใกลเคียง 
๓. ประสานงานกลุมสาระการเรยีนรู  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ใหจัดทำโครงการพัฒนาการใช

แหลงเรียนรู 
๔. จัดทำแบบบันทึกขอมลูแหลงเรียนรูไวใชสำรวจแหลงเรยีนรูท้ังในและนอกโรงเรียน และชุมชน เผยแพรแกกลุมสาระฯ 

และงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
๕. จัดทำแบบบันทึกขอมลูสารสนเทศแหลงเรยีนรูและเผยแพรแกบุคลากรในโรงเรียน  และงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
๖. จัดทำแบบรายงานการใชแหลงเรียนรูและเผยแพรแกกลุมสาระฯและงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
๗. ประสานงานกลุมสาระฯและงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของจัดทำทะเบียนแหลงเรียนรูตามขอมูลแบบสำรวจ 



๘. ประสานงานกลุมสาระฯและงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ จัดทำแบบบันทึกขอมูลสารสนเทศแหลงเรียนรูใหเปนปจจุบัน 
๙. ประสานงานกลุมสาระฯและงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ รายงานการใชแหลงเรียนรู เพ่ือเปนขอมูลการพัฒนาการใชแหลง

เรียนรู 
๑๐. สงเสริมสนับสนุน ใหครูใชแหลงเรียนรูท้ังในและนอกโรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบคลุมภูมิปญญา

ทองถ่ิน 
๑๑. เผยแพรผลงานของโรงเรยีนในดานการจดัการเรียนรูจากโครงการพัฒนาและการใชแหลงเรียนรู 
๑๒. จดัทำเอกสารเผยแพรแหลงการเรยีนรูแกครู  สถานศึกษาอ่ืน  บุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน  และสถาบันอ่ืน  

ท่ีจัดการศึกษาในบรเิวณใกลเคียง 
๑๓. จดัตั้งและพัฒนาแหลงเรียนรูรวมท้ังพัฒนาใหเกิดองคกรความรู และประสานความรวมมือสถานศกึษาอ่ืน บุคคล  

ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน  และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษาในการจัดตั้ง  สงเสริม  พัฒนาแหลงเรียนรูท่ีใชรวมกัน 
๑๔. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 
 

๑๒.  งานนิเทศการศึกษา 
 ๑. นางสาวกัญญวรา  หอมตา  ครู คศ.๒   หัวหนา 
 ๒. นายสรุวี  เขียวล ี  ครู คศ.๑   ผูชวย 
 

มีหนาท่ี 
 ๑. จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 

๒. สำรวจและรวบรวมปญหาการเรียนการสอนจากครผููสอนเพ่ือพิจารณาหาทางแกไข 
๓. จัดประชุมกลุมสาระการเรยีนรู งาน เพ่ือวิเคราะหปญหาและความตองการจำเปนเพ่ือจัดโครงการนิเทศภายในโรงเรียน

และภายในกลุมสาระการเรียนรู 
๔. รวมกับคณะกรรมการวิชาการวางแผนจัดกิจกรรมการนิเทศในรปูแบบตางๆ เชน ประชุม ปรึกษาหารือ อบรมสัมมนา 

ประชุมปฏิบัติการ ประชุมอภิปราย จัดทำเอกสารเผยแพรความรู ฯลฯ  
๕. ใหคำแนะนำและปรึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน 
๖. สงเสริมและแนะนำใหการจดัทำแผนการจดัการเรียนรู     และบันทึกการสอน การจดัทำผลงานทางวิชาการ เพ่ือความกาวหนา

ของครู นิเทศการเรยีนการสอนใหเปนไปตามแผนการเรียนรูและบันทึกการสอน 
๗. นิเทศและสงเสรมิใหครู ผลิตสือ่การเรียนการสอนและจดัทำผลงานทางวิชาการ 
๘. จัดใหมีการนิเทศการเรยีนการสอนแกครูในกลุมสาระตางๆ  โดยเนนการ นิเทศท่ีรวมมือ  ชวยเหลอืกันแบบกัลยาณมิตร  

เชน  นิเทศแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนรวมกัน หรือแบบอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
๙. แลกเปลี่ยนการเรยีนรู และประสบการณควรจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับ สถานศึกษาอ่ืน หรือ

เครือขายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
๑๐. ประเมินผลการจดัระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 
๑๑. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 
 

๑๓.  งานแนะแนว 
 ๑. นายสรุวี  เขียวล ี   ครู คศ.๑   หัวหนา 
 ๒. นายนำพล  เสคำพันธ   ครู คศ.๑   ผูชวย                                                                                                              
 มีหนาท่ี 

๑. รับสงตอนักเรียนจากครูท่ีปรึกษาตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
๒. ใหการบริการ  ดานการใหคำปรึกษา และชวยเหลือแกนักเรียน  ผูปกครอง ในดานการเรียน , การศึกษาตอ ,  การ

ประกอบอาชีพ , ทุนการศึกษา , การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม  การเยี่ยมบานนักเรียนหรือดานอ่ืนๆ ตาม ความเหมาะสม 
๓. ดำเนินการประสานงานกับฝายอ่ืนๆ  เพ่ือใหนักเรียนไดรับประโยชนจากกระบวนการแนะแนว 
๔. จัดปายนิเทศ  ขอมูล  ขาวสาร  ดานการแนะแนวอยางตอเน่ือง  ทันเหตุการณ 
๕. รวมกับสมาคมผูปกครอง – คร ูโรงเรียนบานหวยลาด   ในการจดัหาทุนการศึกษา 
๖. ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเขารับทุนการศึกษาประจำป 
๗. จัดกิจกรรมคาบแนะแนว  จัดหลักสตูรและคูมือการดำเนินการดานกิจกรรมแนะแนว 
๘. ติดตามนักเรียนท่ีจบการศึกษา  ในดานการศึกษาตอ  การประกอบอาชีพ 
๙. รายงานผลนักเรียนรับทุนการศึกษา  ขอมูลสถิติของงานแนะแนวตอผูบริหารสถานศึกษา 

 ๑๐. จดับริการครบ ๕ งาน  คือ  
  ๑๐.๑ งานศึกษารวบรวมขอมูล 



  ๑๐.๒ งานสารสนเทศ ใหขอมูลดานการศึกษาตอ การปรับตัว และการอาชีพ 
  ๑๐.๓ งานใหคำปรึกษา รับสงตอจากครูประจำช้ัน และสงตอหนวยงานภายตอไป 
  ๑๐.๔ งานกิจกรรมสงเสรมิ พัฒนา ชวยเหลือผูเรียนรวมกับเครือขาย หรือองคกรภาคเอกชน 
  ๑๐.๕ งานติดตามผลและรายงานผลตามลำดับข้ันตอไป ท้ังในสวนของการศึกษาตอและอ่ืน ๆ  
 ๑๑.  ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรการแนะแนว   คือ 

๑๑.๑ ใชกระบวนการแนะแนวเปนกลไก ในการพัฒนาผูรบับริการ (ครู  นักเรียน  ผูปกครอง นักเรียน  
 พอแมนักเรียน ) 

๑๑.๒ สงเสรมิและพัฒนาผูรับบรกิาร ครู พอแม ผูปกครอง และชุมชน ใหมีบทบาทในการแนะแนว 
๑๑.๓ พัฒนาสื่อ เครื่องมือ และระบบสารสนเทศทางการแนะแนว 
๑๑.๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการแนะแนว 
๑๑.๕ กำหนดมาตรฐานและเรงรดัการประกันคณุภาพการแนะแนว 
๑๑.๖ รณรงคการมสีวนรวมในการพัฒนาการแนะแนว 
๑๑.๗ ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

1๔.  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา 
 1. นางวิภาดา  พรมอินทร   ครู คศ.2  หัวหนา 
 2. นางสาววิไล  แกวประสงค   ครู คศ.๑  ผูชวย 
 3. นายอภิชัย  ธรรมเสนา   ครูผูชวย  ผูชวย 
 4. นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา  ครู คศ.๑  ผูชวย 
 5. นางสาวสกาวเดือน  จันหนาย  ครู คศ.1  ผูชวย 
 6. นายสรุวี  เขียวล ี   ครู คศ.๑  ผูชวย 

 

มีหนาท่ี 
๑. จัดระบบ โครงสรางองคกร ใหรองรับการจดัระบบการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 

 ๒. กำหนดเกณฑการประเมิน เปาหมายความสำเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและตัวช้ีวัดของกระทรวง
เปาหมายความสำเรจ็ของพ้ืนท่ีการศึกษา หลักเกณฑและวิธีการประเมินของ   สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพ
การศึกษา 

๓. วางแผนการพัฒนาคณุภาพการศึกษา ตามระบบประกันคณุภาพการศึกษาใหบรรลุเปาหมายความสำเรจ็ของสถานศึกษา
อยางตอเน่ือง 

๔. ดำเนินการพัฒนางานตามแผนและตดิตาม ตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพภายในเพ่ือปรับปรุงพัฒนาอยางตอเน่ือง 
 ๕. ประสานความรวมมือกับสถานศึกษาและหนวยงานอ่ืน ในการปรบัปรุงและพัฒนาระบบ ประกันคณุภาพภายใน และการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

๖. เสนอแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบการ  
ประกันคณุภาพเพ่ือจดัทำรายงานการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา 

๗. ประสานงานกับเขตพ้ืนท่ีการศกึษา เพ่ือการประเมินคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบ 
การประกันคณุภาพการศึกษาภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๘. ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมนิคุณภาพการศึกษาในการประเมนิ 
สถานศึกษาเพ่ือเปนฐานในการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเน่ือง 
 ๙. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืน  ๆตามท่ีไดรบัมอบหมาย 
 

1๕.  การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 
๑. นายสมบูรณ  นามวงศ   ครู คศ.๓  หัวหนา 

 ๒. นางวิภาดา  พรมอินทร   ครู คศ.๒  ผูชวย  
 ๓. นางสาวชนาพร  ขวัญลอม   ครูธุรการ  ผูชวย 
 
 มีหนาท่ี 
 1.  จัดกระบวนการเรียนรูรวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชนองคกรวิชาชีพ 
สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืน 
 2. สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน โดยการจดักระบวนการเรียนรูภายในชุมชน 



 3. สงเสริมใหชุมชนมีการจัดการศกึษาอบรม  มีการแสวงหาความรู  ขอมูล  ขาวสารและเลือกสรรภมูปิญญา              
วิทยาการตางๆ 
 4. พัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการรวมท้ังหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลีย่นประสบการณ
ระหวางชุมชน 

 

1๖. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา และองคกรอ่ืน 
๑. นายสรุวี  เขียวล ี   ครู คศ.๑  หัวหนา 

 ๒. นางสาวชนาพร  ขวัญลอม   ครูธุรการ  ผูชวย 
 ๓. นายประมินทร ศรีบุรินทร   ครูผูชวย  ผูชวย 
 

 

 มีหนาท่ี 
1. ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือเสรมิสราง พัฒนาการของนักเรียน

ทุกดาน รวมท้ังสืบสานจารตีประเพณีศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
2. เสรมิสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองคกรท้ังภาครัฐ และเอกชน  เพ่ือให

สถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการของชุมชน เพ่ือใหสถานศึกษาเปนแหลง 
วิทยาการของชุมชน และมีสวนในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน 

3. ใหบริการดานวิชาการท่ีสามารถเช่ือมโยงหรือแลกเปลีย่นขอมูลขาวสารกับแหลงวิชาการในท่ีอ่ืนๆ 
4. จัดกิจกรรมรวมกับชุมชนเพ่ือสงเสริมวัฒนธรรมการสรางความสัมพันธอันดีกับศิษยเกา   

การประชุม ผูปกครองนักเรียน  การปฏิบัติงานรวมกับชุมชน  การรวมกิจกรรมกับสถาบันการศึกษาอ่ืน เปนตน 
 

1๗.  การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใชในสถานศึกษา 
๑. นายนพรตัน  ขันติเจรญิ   ครู คศ.๑  หัวหนา 

 ๒. นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา              ครู คศ.๑  ผูชวย   
 

 มีหนาท่ี     
1. ศึกษา วิเคราะห คดัเลือกหนังสือเรียน กลุมสาระการเรียนรูตางๆ ท่ีมีคุณภาพสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือ

เปนหนังสือแบบเรียนใชในการจัดการเรยีนการสอน 
2. จัดทำหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ หนังสืออานประกอบ แบบฝกหัด ใบงาน ใบความรู เพ่ือใชประกอบการ

เรียนการสอน 
1. ตรวจพิจารณาคณุภาพ หนังสือเรยีนเรียน หนังสือเสริมประสบการณ หนังสืออานประกอบ  แบบฝกหัด ใบงาน ใบ

ความรู เพ่ือใชประกอบการเรียนการสอน 
 

๑๘. งานเศรษฐกิจพอเพียง 
๑. นายสมบูรณ  นามวงศ   ครู คศ.๓  หัวหนา 

 ๒. นางสาวณภัทร  พงคคำ   ครู คศ.๒  ผูชวย 
 ๓. นางสาวปวีณา  กางถ่ิน   ครู คศ.๑  ผูชวย 
 ๔. นางสาวเนตยา  เงินเจริญ   ครู คศ.๑  ผูชวย 
 ๕. นางสาวสกาวเดือน จันหนาย  ครู คศ.๑  ผูชวย 
 

 มีหนาท่ี 
๑. สงเสริมใหครูนำความรูตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใชและบูรณาการจดัการเรียนรูท่ีเนนนักเรียนเปนสำคญั 
๒. ปลูกฝงใหนักเรียนไดมคีวามรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือนำไปใชในชีวิตประจำวัน 
๓. เปนตนแบบและสรางเครือขายในดานการพัฒนาและนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือนำไปใชและบูรณาการ

จัดการเรียนรูท่ีเนนนักเรยีนเปนสำคัญ ใหกับโรงเรียนอ่ืน ๆ  
๔. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

 

๑๙. งานหองสมุด 
 ๑. นางสาวสุวรรณี  แกวเกต ุ   ครู คศ.๑  หัวหนา 
  

 มีหนาท่ี  วางแผนพัฒนาหองสมุด การบริการ และการจัดกิจกรรมหองสมุดอยางตอเน่ือง  
 

3. ฝายบริหารงบประมาณ 
๑. คณะกรรมการดำเนินการฝายบริหารงบประมาณ       
  ๑. นายกรเอก มิ่งศร ี   ผูอำนวยการโรงเรยีน ประธานกรรมการ 



  ๒. นางสาวณภัทร  พงคคำ   ครู คศ.๒   รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔. นายนพรตัน  ขันติเจรญิ   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๕. นายยรุนันท  พรรณขาม   ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
 

๒. หัวหนาฝายบริหารงบประมาณ 
           นางสาวณภัทร  พงคคำ   ครู คศ.๒ 

  มีหนาท่ี 
 ๑.  วิเคราะหและวางแผนปฏบัิติงานฝายบริหารงบประมาณตามนโยบายของทางราชการ 

๒.  กำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัตหินาท่ีงานในฝายบริหารงบประมาณ ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
3. ใหคำแนะนำ นิเทศการดำเนินงานของฝายบริหารงบประมาณใหเปนไปดวยความ เรียบรอยและบรรลุเปาหมาย 

 ๔.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน  ๆตามท่ีไดรบัมอบหมาย 
 

3.  งานเลขานุการฝายบริหารงบประมาณ 
 ๑. นายนพรตัน  ขันติเจรญิ   ครู คศ.๑   หัวหนา 

๒. นางสาวปวีณา  กางถ่ิน   ครู คศ.๑   ผูชวย 
๓. นายยรุนันท  พรรณขาม   ครู คศ.๑   ผูชวย 
4. นางสาวเบญจภรณ พรมเผา  ครู คศ.๑   ผูชวย 
 

มีหนาท่ี 
 ๑.  ดูแลความสะอาดความเปนระเบียบเรยีบรอยของสำนักงานฝายบริหารงบประมาณ 

๒.  รวบรวมโครงการ งานพิเศษตาง ๆท่ีฝาย/งานตางๆ เสนอมาเพ่ือโรงเรียนพิจารณาอนุมัต ิ
๓.  กรอกแบบรายงาน ขอมลู สถิติตาง ๆ รวมกับงานประเมินผลโครงการฝายบริหารงบประมาณ 
๔.  ติดตาม สรุป รายงาน การดำเนินโครงการตางๆ  รวมกับงานพัฒนาระบบ เครือขายขอมูล 

สารสนเทศของโรงเรียนบานหวยลาด 
 ๕.  ราง/พิมพหนังสือราชการตาง ๆท่ีเก่ียวของกับฝายบริหารงบประมาณ 
 ๖.  ราง/พิมพ สำเนาโตตอบหนังสอืราชการ 
 ๗.  บันทึกการประชุมฝายบริหารงบประมาณ 
 ๘.  จัดเก็บหนังสือราชการฝายบรหิารงบประมาณ 
 ๙.  รับผดิชอบสมดุเยี่ยมเพ่ือเสนอผูมาเยี่ยมบันทึกเยี่ยมตามควรแกโอกาส 
 ๑๐.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

4. งานจัดทำและเสนอของบประมาณ 
๑. นายนพรตัน  ขันติเจรญิ   ครู คศ.๑  หัวหนา 
๒. นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา  ครู คศ.๑  ผูชวย 

4.๑  งานวิเคราะห และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 

มีหนาท่ี 
๑. วิเคราะหทิศทางและยุทธศาสตรของหนวยงานเหนือสถานศึกษา ไดแก เปาหมายเชิงยุทศาสตร 

ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ แผนปฏิบัตริาชการของกระทรวง 
ศึกษาธิการและแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๒. ศึกษาขอตกลงการปฏิบัติงานและเปาหมายการใหบริการสาธารณะทุกระดับ ไดแก เปาหมาย 
การใหบริการสาธารณะ (Public Service Agreement :PSA) ขอตกลงการจัดทำผลผลติ (Service  Delivery Agreement :SDA) 
ขอตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพ้ืนท่ีและผลการดำเนินงานของสถานศึกษาท่ีตองดำเนินการ เพ่ือใหบรรลุขอตกลงท่ีสถานศึกษาทำ
กับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๓. ศึกษาวิเคราะห วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาและความตองการของสถานศึกษา 

๔. วิเคราะหผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามขอตกลงท่ีทำกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาดานปริมาณ  
คุณภาพ เวลาตลอดจนตนทุน ซึ่งตองคำนวณตนทุนผลผลติขององคกร และผลผลติงาน/โครงการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 



๕ รวมกับงานพัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ (สารสนเทศ) จัดทำขอมูลสารสนเทศผลการศึกษา วิเคราะห เพ่ือใชใน
การวิเคราะหสภาพแวดลอมท่ีมผีลกระทบตอการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

๖. เผยแพรขอมลูขาวสารสารสนเทศใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสาธารณะชนรับทราบ 
 ๗. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนๆ  ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 
 

4.๒  งานจัดทำแผนกลยุทธ (PBB)  หรือแผนพัฒนาการศึกษา 
1. นายสามบูรณ นามวงศ  ครู คศ.3   หัวหนา 
2. นางสาวกัญญวรา หอมตา  ครู คศ.2   ผูชวย 
3. นางสาวณภัทร พงคคำ  ครู คศ.2   ผูชวย 
4. นางวิภาดา พรมอินทร  ครู คศ.2   ผูชวย 
4.นางสาวจริัชญา ขวัญพรม  ครู คศ.1   ผูชวย  

มีหนาท่ี 
๑. ทบทวนภารกิจการจดัการศึกษาของสถานศึกษา และศึกษารายงานขอมูล สารสนเทศท่ีเก่ียวของ 
๒. วิเคราะหสภาพแวดลอมของสถานศึกษา ท่ีมีผลกระทบตอการจดัการศึกษา (SWOT) และประเมนิ 

สถานภาพของสถานศึกษา 
๓. การกำหนดวิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ   และเปาประสงค (Corporate Objective) ของสถานศึกษา 

 ๔. กำหนดกลยุทธทางสถานศึกษาและวางแผน จดัทำแผนช้ันเรียน 
๕. กำหนดผลผลติ (Outputs) ผลลัพธ (outcomes) ตัวช้ีวัดความสำเร็จ (Key Performance  

indicators:KPls) โดยจัดทำเปนขอมูลสารสนเทศ 
๖. กำหนดเปาหมายระยะปานกลางของผลผลติในเชิงปริมาณ คุณภาพ และผลลัพธท่ีสอดคลองกับผล 

การปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีจะทำรางขอตกลงกับเขตพ้ืนท่ีการศกึษา 
๗. จัดใหรบัฟงความคิดเห็นจากผูเก่ียวของ เพ่ือปรับปรุงและนำเสนอขอความเห็นชอบตอ คณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ๘. จัดทำรางและประกาศตอสาธารณชน และผูท่ีเก่ียวของ 
 ๙. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4.๓  งานวิเคราะหความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 

มีหนาท่ี 
๑. จัดทำรายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน งานโครงการ ใหมคีวามเช่ือมโยงกับผลผลติและผลลพัธตามตัวช้ีวัด

ความสำเร็จของสถานศึกษา พรอมกับวิเคราะหและจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน งานโครงการ เมื่อเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแจง
นโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักเกณฑข้ันตอน และวิธีการจดัตั้งงบประมาณใหสถานศึกษาดำเนินการ 

๒. จัดทำกรอบประมาณการรายจายระยะปานกลาง (Medium Term Expenditure :  MTEF)  
วิเคราะหนโยบายหนวยเหนือท่ีมีการเปลีย่นแปลงไปจากเดิม วิเคราะหผลการดำเนินงานปงบประมาณท่ีผานมาของสถานศึกษา เพ่ือ
ปรับเปาหมายผลผลติท่ีตองการดำเนินการใน 3 ปขางหนา พรอมกับปรับแผนงาน โครงการ และกิจกรรมหลัก ใหสอดคลองกับ
งบประมาณรายไดของสถานศึกษาท้ังจากเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 

๑. จัดทำคำขอรับงบประมาณของสถานศึกษา และกรอบประมาณการรายจายระยะปานกลาง   
(MTEF) เสนอตอเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมสอดคลองเชิงนโยบาย 

๔. จัดทำรางขอตกลงบริการผลผลิต (รางขอตกลงผลการปฏิบัติงาน) ของสถานศึกษาทีจะตองทำกับ 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเมื่อไดรับงบประมาณ โดยมีเปาหมายใหบริการท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธสถานศกึษา โดยผานความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

๕. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

 4.๔ งานจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา 

มีหนาท่ี 
๑. จัดทำขอตกลงบริการผลผลิตของสถานศึกษากับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เมื่อไดรับงบประมาณ 
๒. ศึกษาขอมูลการจัดสรรงบประมาณท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแจงผาน 



พ้ืนท่ีการศึกษาแจงสถานศึกษาทราบในเรื่องนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลกัเกณฑข้ันตอนและวิธีการจัดสรร
งบประมาณ 
 ๓. ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจากหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรท่ีเขตพ้ืนท่ี 
 การศึกษาแจง ตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมาณท่ีไดจากแผนการระดมทรัพยากร 

๔. วิเคราะหกิจกรรมตามภารกิจงานท่ีจะตองดำเนินการตามมาตรฐานโครงสราง สายงาน และตาม 
แผนงาน  งานโครงสรางของสถานศึกษา เพ่ือจัดลำดับความสำคัญและกำหนดงบประมาณ ทรัพยากรของแตละสายงาน งานโครงการ 
ใหเปนไปตามกรอบวงเงินงบประมาณท่ีไดรับและวงเงินนอกงบประมาณตามแผนระดมทรัพยากร 

๕. ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจายระยะปานกลาง (MTEF) ใหสอดคลองกับกรอบวงเงินท่ีไดรับ 
๖. จัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ ซึ่งระบุแผนงา งานโครงการท่ีสอดคลอง 

วงเงินงบประมาณท่ีไดรับและวงเงินนอกงบประมาณท่ีไดตามแผนระดมทรพัยากร 
 ๗. จัดทำขอรางตกลงผลผลิตของหนวยงานภายในสถานศึกษา และกำหนดผูรับผดิชอบ 
 ๘. นำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ และรางขอตกลงผลผลิตขอความเห็นชอบ 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๙. แจงจัดสรรเงินและจดัทำขอตกลงผลผลติใหหนวยงานภายในสถานศึกษารับไปดำเนินการตาม 
แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 
 ๑๐. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

5. งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใชเงินและผลการดำเนินงาน 
 ๑. นางสาวณภัทร  พงคคำ   ครู คศ.๒  หัวหนา 
 ๒. นายนำพล  เสคำพันธ   ครู คศ.๑  ผูชวย 
 ๓. นางสาวจริัชญา  ขวัญพรม   ครู คศ.๑  ผูชวย 
 4. นายยรุนันท พรรณขาม   ครู คศ.๑  ผูชวย 
 5. นางสาวปวีณา กางถ่ิน   ครู คศ.๑  ผูชวย 

มีหนาท่ี 
๑.  จัดทำแผนการตรวจสอบ ตดิตามการใชเงินท้ังเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ   

 ของสถานศึกษา ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ และแผนการใช  งบประมาณรายไตรมาส 
๒. จัดทำแผนการตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานตามขอตกลงการใหบริการ 

ผลผลติของ สถานศึกษา ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ และแผนการใชงบประมาณรายไตรมาส 
๓. จัดทำแผนการกำกับตรวจสอบติดตามและปองกันความเสีย่งสำหรับโครงการท่ีมีความเสี่ยงสูง 
๔. ประสานแผนและดำเนินการตรวจสอบ ตดิตาม และนิเทศใหเปนไปตาม 

แผนการตรวจสอบ ติดตามของสถานศึกษา โดยเฉพาะโครงการท่ีมีความเสี่ยงสูง 
๕. จัดทำขอสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศ พรอมท้ังเสนอขอปญหาท่ีอาจทำใหการ ดำเนินงานไมประสบผลสำเร็จ 

เพ่ือใหสถานศึกษาเรงแกปญหาไดทันสถานการณ 
 ๖. รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ๗. สรปุขอมูลสารสนเทศและจดัรายงานขอมูลการใชงบประมาณผลการดำเนินงานของ สถานศึกษาเปนรายไตรมาศตอเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 
 ๘. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

6. งานจัดการทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 

 6.๑  งานจัดการทรัพยากร  
                  นายนพรัตน  ขันติเจริญ   ครู คศ.๒     
           มีหนาท่ี 

๑. ประชาสัมพันธใหหนวยงานภายในสถานศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทราบ รายการสินทรัพยของ
สถานศึกษาเพ่ือใชทรัพยากรรวมกัน 

๒. วางระบบการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพรวมกับบุคคลและหนวยงานท้ังภาครัฐ และ เอกชน 
๓. สนับสนุนใหบุคลากรและสถานศึกษารวมมือกันใชทรัพยากรในชุมใหเกิดประโยชน ตอกระบวนการจัดการเรยีนการสอน

ของสถานศึกษา 
 ๔. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 



7.  งานบริหารการเงิน 
 ๑. นางสาวณภัทร  พงคคำ   ครู คศ.๒   หัวหนา 

๒. นางสาวปวีณา  กางถ่ิน   ครู คศ.๑   ผูชวย 
๓. นายยรุนันท  พรรณขาม   ครู คศ.๑   ผูชวย 

มีหนาท่ี 
 การเบิกจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจายเงิน การนำสงเงิน การโอนเงิน การกันเงินไวเบิกเหลื่อมป ใหเปนไป
ตามข้ันตอนและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 
งานการเงินมีการแยกเปนงานการเงินงบประมาณและงานการเงินนอกงบประมาณ 
   งานการเงินงบประมาณ มหีนาท่ีดูแลรับผิดชอบ ดังน้ี 
      -  รับผิดชอบเก่ียวกับเงินงบประมาณ 
      -  ประสานงานเรื่องเงินกับหนวยงานตางๆ 

     -  เบิกจายเงินเดือนครู และลกูจางประจำ 
      -  เบิกจายเงินคาชวยเหลือบุตร 

     -  เบิกจายเงินคาเชาบานครู  
     -  ทำหลักฐานเบิกจายเงินงบประมาณ 
     -  จัดการโอนเงินเดือน, เงินชวยเหลือบุตร, เงินสวัสดิการการศกึษาบุตร, เงินสวัสดิการการ 
      - รักษาพยาบาล, เงินคาเชาบาน ฯลฯ ของครู ลูกจางประจำ เขาธนาคารเพ่ือใหบุคลากร  

รับเงินเหลาน้ันทางธนาคาร 
     -  ดำเนินเรื่องการหักภาษี ณ ท่ีจายประจำปของขาราชการครูและแจกแบบชำระเงิน ใหแก 

บุคลากรทุกคน 
     -  เปนท่ีปรึกษาของผูอำนวยการฝายบริหารงบประมาณและสินทรัพยเก่ียวกับเรื่องงบประมาณ 
     -  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
  งานการเงินนอกงบประมาณ มีหนาท่ีดูแลรับผดิชอบ ดังน้ี 
     -  รับผิดชอบเงินรายไดสถานศึกษา 
     -  รับ – จาย เงินรายไดสถานศึกษา 
     -  ควบคุมการเบิกจายเงินรายไดสถานศึกษาของแตละหนวยงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน 
     -  รับ , สง เงินหักภาษี ณ ท่ีจาย 
     -  ตรวจความถูกตองของรายงานการเดินทางไปราชการและควบคุมการเบิกจายอยางประหยดั 
     -  ติดตามทวงถามใบสำคญัคูจายจากหนวยงานตางๆ  
     -  ควบคุมการยืมเงินรายไดสถานศึกษาใหเปนไปตามสญัญาการยืมเงิน 
     -  จายคาจางช่ัวคราว 
    -  ทำสมุดคุมการจายเงินกระแสรายวัน 
    -  ทำสมุดคุมการรับ – จาย เงินภาษีหัก ณ ท่ีจาย 
    -  งานเบิกจายเงินงบประมาณท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดสรรให 
๑๐.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

8.  งานบริหารการบัญช ี
๑. นางสาวณภัทร  พงคคำ   ครู คศ.๒   หัวหนา 
๒. นางสาวจริัชญา  ขวัญพรม   ครู คศ.1   ผูชวย 
3. นางสาวปวีณา  กางถ่ิน   ครู คศ.๑   ผูชวย  

8.๑  งานจัดทำบัญชีการเงิน 

มีหนาท่ี 
๑. ตั้งยอดบัญชีระหวางปงบประมาณ ท้ังการตั้งยอดภายหลังการเปดบัญชีงบประมาณปกอน และการตั้งยอดกอนการปด

บัญชีงบประมาณปกอน 
๒. ปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณ โอนปดบัญชีเงินนอกงบประมาณเขาบัญชีทุน และบัญชีเงินรับฝาก และเงินประกัน ตั้งยอด

บัญชีสินทรัพยท่ีเปนบัญชีวัสดุ  หรือบัญชีสินคาคงเหลือ และบัญชีสนิทรัพยไมหมุนเวียน พรอมท้ังจดัทำ  ใบสำคัญการลงบัญชีท่ัวไป 
โดยใชจำนวนเงินตามรายการหลังการปรับปรุง 



๓. บันทึกเปดบัญชีคงคาง (พึงรับพึงจาย : Accrual Basis) โดยบันทึกรายการดาน  เดบิตในบัญชีแยกประเภท (หน้ีสิน ทุน 
รายได)  

๔. บันทึกบัญชีประจำวันใหครอบคลุมการรับเงินงบประมาณการรับรายไดจากการขายสินคา หรือการใหบริการ การรับเงิน
รายได การจายเงินงบประมาณ การจายเงินงบประมาณใหยืม การจายเงินนอกงบประมาณใหยืม การซื้อวัสดุ หรือสินคาคงเหลือ เงิน
ทดรองจาย เงินมัดจำ และคาปรับ การรับเงินบรจิาค  

๕. สรปุรายการบันทึกบัญชีทุกวันทำการ สรุปรายรับ หรือรายจายผานไปบัญชี แยกประเภท เงินสด  เงินฝากธนาคาร และ
เงินฝากคลัง สำหรับรายการอ่ืน และรายการในสมุดรายวันท่ัวไปใหผาน รายการเขาบัญชีแยกประเภท ณ วันทำการสุดทายของเดือน   

๖. ปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นปงบประมาณ โดยปรับรายการบัญชีรายไดจากงบประมาณคางรับ    คาใชจาย/รับ ท่ีไดรับลวงหนา 
คาใชจายลวงหนา/ รายไดคางรับ วัสดุหรือสินคา ท่ีใชไประหวางงวดบัญชี คาเสื่อมราคา คาตัดจำหนาย  คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสญูและหน้ี
สูญ 
  ๗. ปดบัญชีรายได และคาใชจายเพ่ือบันทึกบัญชีรายไดสูงกวา (ต่ำกวา) คาใชจายในงวดบัญชีและปดรายการไดสูง (ต่ำ) กวา
คาใชจายงวดบัญชีสูง (ต่ำ) กวาคาใชจายสะสม แลวใหโอนบัญชีรายไดแผนดินนำสงคลังเขาบัญชีรายได  
 แผนดิน หากมียอดบัญชีคงเหลือใหโอนเขาบัญชีรายไดแผนดินรอนำสงคลัง  

๘. ตรวจสอบความถูกตองของตัวเงินสด และเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือประจำวัน และงบพิสูจนยอดฝากธนาคาร 
ตลอดจนตรวจสอบความถูกตองของ บัญชีแยกประเภทท่ัวไป และการตรวจสอบความถูกตองของบัญชียอยและทะเบียน 

๙. แกไขขอผดิพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชี จากการท่ีเขียนขอความผิด หรือตัวเลขผิดจากการบันทึกตัวเลขผิดชอง
บัญชียอยแตยอดรวมถูก โดยการขีดฆาขอความ หรือตัวเลขผิดลงลายมือชอยอกำกับ พรอมวัน เดือน ป แลวเขียนขอความหรือตัว
เลขท่ีถูกตอง 

8.๒  งานจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน 

มีหนาท่ี 
๑.  จัดทำรายงานประจำเดือนสงหนวยงานตนสังกัดสำนักงานตรวจเงินแผนดินและกรมบัญชีกลางภายในวันท่ี ๑๕ ของ

เดือนถัดไป โดยจดัทำรายงานรายไดแผนดิน รายงานรายไดและคาใชจาย รายงานเงินประจำงวด 
๒.  จัดทำรายงานประจำป โดยจดัทำงบแสดงฐานะการเงิน จัดทำงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินงบกระแสเงินสด

จัดทำโดยวิธีตรง จัดทำหมายเหตปุระกอบงบการเงินและจัดสงรายงานประจำปใหสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและจัดสงรายงานประจำปใหสำนักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานผานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและจัดสงสำนักงาน
ตรวจเงินแผนดินและกรมบัญชีกลางตามกำหนดระยะเวลาท่ีกำหนด 

๓.   ปฏบัิติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

 8.๓  การจัดทำและจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงานแนวทางการปฏิบัติ 

มีหนาท่ี 
๑. จัดทำและจัดหาแบบพิมพข้ึนใชเองเวนแตเปนแบบพิมพกลางท่ีเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือหนวยงาน 

ตนสังกัดหรือสวนราชการท่ีเก่ียวของจัดทำข้ึนเพ่ือจำหนายจายแจก 
 ๒.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 
 
9.  งานบริหารงานดานพัสดุและสินทรัพย 

 9.๑  การจัดทำระบบฐานขอมลูสินทรัพยของสถานศึกษา 
๑. นายนพรตัน  ขันติเจรญิ   ครู คศ.๑  หัวหนา 

 ๒. นางสาวเบญจภรณ พรมเผา  ครู คศ.๑  ผูชวย 

มีหนาท่ี 
๑.  ตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากรข้ึนสำรวจวัสดุ ครุภณัฑ ท่ีดิน อาคาร และสิ่งกอสรางท้ังหมด เพ่ือทราบสภาพการใชงาน 
๒.  จำหนาย บรจิาค  หรือขายทอดตลาดใหเปนไปตามระเบียบในกรณีท่ีหมดสภาพหรือไมไดใชประโยชน 
๓.  จัดทำทะเบียนคุมทรัพยสินท่ีเปนวัสดุ ครภุัณฑใหเปนปจจุบัน ท้ังท่ีซื้อหรือจัดหาจากเงินงบประมาณและเงินนอก

งบประมาณ ตลอดจนท่ีไดจากการบริจาค ท่ียังไมไดบันทึกคุมไวโดยบันทึกทะเบียนคุมราคา วันเวลาท่ีรับสินทรัพย 



๔.  จดทะเบียนเปนท่ีราชพัสดุสำหรับท่ีดิน อาคาร และสิ่งกอสรางในกรณีท่ียังไมดำเนินการและท่ียังไมสมบูรณใหประสาน
กับกรมธนารักษ หรือสำนักงานธนารักษจังหวัดเพ่ือดำเนินการใหเปนปจจุบัน และใหจดัทำทะเบียนคุมในสวนของโรงเรยีนใหเปน
ปจจุบัน 

๕. จัดทำระบบฐานขอมลูทรัพยสนิของสถานศึกษา ซึ่งอาจใชโปรแกรมระบบทะเบียนคุมสินทรัพยก็ได ถาสถานศึกษามีความ
พรอม 

๖.  จัดทำระเบียบการใชทรัพยสินท่ีเกิดจากการจดัหาของสถานศึกษา โดยความเปนชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
 ๗.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

 9.๒  งานจัดหาพัสดุ 
๑. นายนพรตัน  ขันติเจรญิ   ครู คศ.๑  หัวหนา 

 ๒. นางสาวเบญจภรณ พรมเผา  ครู คศ.๑  ผูชวย 

มีหนาท่ี 
๑.  วิเคราะหแผนงาน งาน/โครงการ ท่ีจัดทำงบรายจายลวงหนาระยะปานกลางเพ่ือตรวจดูกิจกรรมท่ีตองใชพัสดุท่ียังไมมี

ตามทะเบียนคุมทรัพยสิน และเปนไปตามเกณฑความขาดท่ีกำหนดตามมาตรฐานกลาง 
๒.  จัดทำแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดุท้ังในสวนท่ีสถานศึกษาจัดหาเองและท่ีรวมมือกับสถานศึกษาหรือหนวยงานอ่ืน

จัดหา 
 ๓.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

 9.๓  งานกำหนดรูปแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจดัซ้ือจัดจาง 
๑. นายนพรตัน  ขันติเจรญิ   ครู คศ.๑  หัวหนา 

 ๒. นางสาวเบญจภรณ พรมเผา  ครู คศ.๑  ผูชวย 

มีหนาท่ี 
๑. จัดทำเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครภุัณฑ สิ่งกอสรางท่ีเปนแบบมาตรฐาน 
๒. ตั้งคณะกรรมการข้ึนกำหนดคณุลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการในกรณีท่ีไมเปนแบบมาตรฐานโดยดำเนินการให

เปนไปตามระเบียบ 
๓.  จัดซื้อจัดจาง  โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ คณุลักษณะเฉพาะ ประกาศ จาย/ขาย แบบรูปรายการ

หรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ จัดทำสญัญาและตรวจรับงาน ใหมอบเรื่องแกเจาหนาท่ีการเงินวางฎีกาเบิก
งานเพ่ือจายแกผูขาย / ผูจาง 
 ๔. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 9.๔  งานควบคุม  บำรุงรักษา  และจำหนายพัสดุ 
๑. นายนพรตัน  ขันติเจรญิ   ครู คศ.๑  หัวหนา 

 ๒. นางสาวเบญจภรณ พรมเผา  ครู คศ.๑  ผูชวย 

มีหนาท่ี 
 ๑.  จัดทำทะเบียนคุมทรัพยสินใหเปนปจจุบัน 
 ๒. กำหนดระเบียบและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใชทรัพยสิน 

๓. กำหนดใหผูรับผิดชอบในการจดัเก็บควบคุม และเบิกจายใหเปนไปตามระบบและแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
ประจำปอยางสม่ำเสมอทุกป 

๔.  ตรวจสอบสภาพการบำรุงรักษาและซอมแซมท้ังกอนและหลังการใชงานสำหรับทรัพยสินท่ีมสีภาพไมสามารถใชงานไดให
ตั้งคณะกรรมการข้ึนพิจารณาและจำหนายหรือขอรื้อถอนกรณีเปนสิง่ปลูกสราง 
 ๕.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

10.  งานบริการเอกสารและสิ่งพิมพ 
๑. นายนพรตัน  ขันติเจรญิ   ครู คศ.๑  หัวหนา 

 ๒. นางสาวเบญจภรณ พรมเผา  ครู คศ.๑  ผูชวย 

มีหนาท่ี 



๑. จัดทำทะเบียนและแนวปฏิบัติในการใชเครื่องถายเอกสารเพ่ือใหการทำงานเปนไปไปดวยความเรียบรอย 
๒.  ใหบริการอัดสำเนากับหนวยงานตางๆ เพ่ือใหการใชเครื่องถายเอกสารเปนไปอยางเหมาะสมและยืดอายุการใชงานของ

เครื่อง 
๓. จัดทำบันทึกการใชงานเพ่ือตรวจสอบจำนวนวัสดุและเปนการรวบรวมขอมูล ในการพิจารณางบประมาณประจำป 

 ๔. พัฒนาและปรับปรุงสถานท่ีใหเกิดความสะดวกในการใชและจัดเก็บอุปกรณ 
 ๕.  จัดทำแผน /โครงการเพ่ือพัฒนางานใหเหมาะสมและสะดวกในการปฏิบัติงาน 
 ๖.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 
 
4. ฝายบริหารงานบุคคล 

๑. คณะกรรมการฝายบริหารงานบุคคล 
 ๑. นายกรเอก มิ่งศร   ผูอำนวยการโรงเรยีน ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวกัญญวรา  หอมตา   ครู คศ.๒         รองประธานกรรมการ 
๓. นายสรุวี  เขียวล ี   ครู คศ.๑                       กรรมการ 
4. นางสาวจริัชญา  ขวัญพรม   ครู คศ.๑                       กรรมการ 
5. นางสาวชนาพร  ขวัญลอม   ธุรการ      กรรมการและเลขานุการ           

มีหนาท่ี 
๑. ประชุม วางแผน วิเคราะหงาน พรอมท้ังอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ประสานงานกับผูเก่ียวของ  
๒. กำกับ ติดตาม งานในกลุมบริหารงานบุคคลเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับนักเรียน 
๓. เปนท่ีปรึกษาของคณะกรรมการตาง ๆ ในกลุมบริหารงานบุคคล 
๔. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีหัวหนาสถานศึกษามอบหมาย 

๒. หัวหนาฝายบริหารงานบุคคล 
นางสาวกัญญวรา  หอมตา   ครู คศ.๒  

มีหนาท่ี 
 ๑. วิเคราะหและวางแผนปฏิบัติงานฝายบรหิารงานบุคคลตามนโยบายของทางราชการ 

๒. กำกับ  ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีงานในฝายบริหารงานบุคคล ใหเปนไปตาม 
แผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
 3. ใหคำแนะนำ นิเทศการดำเนินงานของฝายบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความเรยีบรอยและ 
บรรลเุปาหมาย 
 ๔. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3. งานเลขานุการฝายบริหารงานบุคคล 
๑. นายสรุวี  เขียวล ี   ครู คศ.๑   

มีหนาท่ี  
 ๑. ดูแลความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอยของสำนักงานฝายบริหารงานบุคคล 
 ๒. รวบรวมโครงการ งานพิเศษตางๆ ท่ีฝาย/งานตางๆ เสนอมาเพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ

๓. กรอกแบบรายงาน ขอมูล สถิตติางๆ ท่ีฝาย/งานตางๆ รวมกับงานประเมินผล โครงการฝายบริหารงานบุคคล 
4. ติดตาม สรุป รายงาน การดำเนินโครงการตางๆ รวมกับงานพัฒนาระบบเครือขายขอมลูสารสนเทศ ของโรงเรียนบาน
หวยลาด 

 ๕. รางพิมพหนังสือราชการตางๆ ท่ีเก่ียวของกับฝายบริหารงานบุคคล 
 ๖. รางพิมพ  สำเนาโตตอบหนังสอืราชการ 
 ๗. บันทึกการประชุมฝายบริหารงานบุคคล 
 ๘. จัดเก็บหนังสือราชการฝายบรหิารงานบุคคล 
 ๙. รับผิดชอบสมดุเยีย่มเพ่ือเสนอผูมาเยี่ยมบันทึกเยี่ยมตามควรแกโอกาส 
 ๑๐. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 



4.  งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหนง 
๑. นางสาวกัญญวรา  หอมตา   ครู คศ.๒   หัวหนา 
๒. นายสรุวี  เขียวล ี   ครู คศ.๑   ผูชวย 

 4.๑  งานวิเคราะหและวางแผนอัตรากำลังคน 

มีหนาท่ี 
 ๑. วิเคราะหภารกิจและประเมินสภาพความตองการกำลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา 

๒. จัดทำแผนอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 
 ๓. นำเสนอแผนอัตรากำลังเพ่ือขอความเห็นชอบตอ อ.ก.ค.ศ.  เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ๔. นำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาสูการปฏิบัต ิ
 ๕. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4.๒  งานกำหนดตำแหนง 

มีหนาท่ี 
๑. จัดทำภาระงาน (คูมือการปฏิบัติหนาท่ีราชการ) สำหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๒. จัดทำแบบฟอรมการรับสงทรัพยสินของทางราชการไวบริการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓. นำเสนอแผนอัตรากำลังมากำหนดตำแหนงขาราชการครูบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาตอ 

ผูอำนวยการสถานศึกษาเพ่ือนำเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และหรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณีพิจารณาอนุมตั ิ
 ๔. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืน ๆตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4.๓ งานขอเลื่อนตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะขาราชการครู 

มีหนาท่ี 
๑. ดำเนินการเก่ียวกับการขอปรับปรุงการกำหนดตำแหนง / ขอเลื่อนวิทยฐานะ / ขอเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขตำแหนง 
ขอกำหนดตำแหนงเพ่ิมจากขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาตอผูอำนวยการสถานศึกษาและ
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
๒. รวบรวมและเผยแพร คำสั่ง แนวปฏิบัติตางๆ  ระเบียบเก่ียวกับการขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขตำแหนง/
ขอกำหนดตำแหนงเพ่ิมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 
๓. สงคำขอปรับปรุงกำหนดตำแหนง/เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขตำแหนง /ขอกำหนดตำแหนงเพ่ิมจาก
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาตอสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือนำเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา และ หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี พิจารณาอนุมัติและเสนอผูมีอำนาจแตงตั้ง 

 ๔. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืน ๆตามท่ีไดรับมอบหมาย 

5.  งานสรรหาและบรรจุแตงต้ัง 
๑. นางสาวกัญญวรา  หอมตา   ครู คศ.๒   หัวหนา 
๒. นายสรุวี  เขียวล ี   ครู คศ.๑   ผูชวย 

 5.๑  งานจางลูกจางประจำและจางลูกจางชั่วคราว 

มีหนาท่ี 
 ๑. รวบรวมเผยแพร ระเบียบ คำสัง่ แนวปฏิบัติตาง ๆ 

๒. จัดทำแบบฟอรมเก่ียวกับการจางลูกจางช่ัวคราวไวบริการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๓. จัดเตรียมขอมูลเก่ียวกับการจางลูกจางประจำและลูกจางช่ัวคราว 

๔. ดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการจางลูกจางประจำและลูกจางช่ัวคราวในแตละกรณ ี
๔.๑ กรณีการจางลูกจางประจำและลูกจางช่ัวคราวโดยใชเงินงบประมาณใหดำเนินการตาม 

หลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังหรือตามเกณฑและวิธีการท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด 
๔.๒ กรณีการจางลูกจางประจำและลูกจางช่ัวคราวกรณีอ่ืนนอกเหนือจากสถานศึกษา 



สามารถดำเนินการจางลูกจางประจำและลูกจางช่ัวคราวของสถานศกึษาได โดยใชเงินรายไดของสถานศึกษา ภายใตหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีสถานศึกษากำหนด 
 ๕. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืน ๆตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

5.๒   งานแตงต้ัง ยาย โอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๑) งานยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

มีหนาท่ี 
 ๑. รวบรวมและเผยแพร ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัตติาง ๆ 

๒. จัดทำแบบฟอรมเก่ียวกับการยายของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไวบริการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 ๓. เสนอคำรองขอยายไปยังสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือดำเนินการนำเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือพิจารณา
อนุมัติของผูประสงคยายและรับยายแลวแตกรณ ี
 ๔. บรรจุและแตงตั้งขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับยายมาจากสถานศึกษาอ่ืนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน สำหรับตำแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๕. รายงานการบรรจุแตงตั้งและขอมูลประวัติสวนตัวไปยังสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือจดัทำทะเบียนประวัตติอไป 
 ๖. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 
  ๒)  งานโอนหรือการเปลี่ยนสถานะของขาราชการหรือพนกังานสวนทองถิ่น  

มีหนาท่ี (ม.๕๘) 
 ๑. รวบรวมและเผยแพร ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัตติาง ๆ 

๒. จัดทำแบบฟอรมเก่ียวกับการโอนหรือการเปลี่ยนสถานของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินไว  
บริการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ๓. เสนอคำรองขอโอนของขาราชการพนักงานสวนทองถ่ินไปยังเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือดำเนินการตอไปบรรจุแตงตั้งตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ.หรอื อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีกำหนด 
          ๔. บรรจุแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ.หรือ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีกำหนด 
 ๕. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

 5.๓ งานบรรจุกลับเขารับราชการ 

มีหนาท่ี 
   ๑)  รวบรวมและเผยแพร ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัติตาง ๆ 
   ๒) จัดทำแบบฟอรมเก่ียวกับการบรรจุกลับเขารบั ราชการไวผูขอกลับเขารับราชการ 
 . ๓) กรณีการออกจากราชการ (มาตรา ๖๔ ) เสนอคำขอของผูขอกกลับเขาราชการไปยังสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือ
ขออนุมัต ิอ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศกึษาสำหรับตำแหนงขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา ใหผูมอีำนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุ
และแตงตั้ง  
  ๔) กรณีการออกจากราชการ (มาตรา ๖๕ ) ใหยื่นเรื่องขอกลับเขาราชการภายในเวลาท่ีกำหนดท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติแตไม
เกิน ๔ ป ใหผูมีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแตงตั้ง  
  ๕) กรณีการออกราชการเพ่ือรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร (มาตรา ๖๖) ใหยื่นเรื่องขอกลับ
เขารับราชการภายในกำหนด ๑๘๐ วัน นับแตวันพนจากราชการทหาร ใหผูมีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแตงตั้ง  
  ๖) การลาออกจากพนักงานสวนทองถ่ินหรือขาราชการอ่ืนท่ีไมใชขาราชการครูและบุคลการทางการศกึษา (มาตรา ๖๗ 
สมัครเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหผูมีอำนาจสัง่บรรจุและแตงตั้งตามมาตรา 
๕๓ ท่ีตองการจะรับเขารับราชการเสนอเรื่องไปให ก.ค.ศ. หรือผูท่ี ก.ค.ศ.มอบหมายพิจารณาอนุมตัิ เมื่อไดรับอนุมัติแลวใหผูมี อำนาจ
ตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแตงตั้ง  
  ๗) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 5.๔ การรักษาราชการแทนและการรักษาการในตำแหนง 
  ๑) กรณีท่ีไมมผีูดำรงตำแหนงผูอำนวยการสถานศึกษา หรือมีแตไมอาปฏิบัติราชการได ใหรองผูอำนวยการสถานศึกษา
รักษาราชการแทน ถามรีองหลายคนใหผูอำนวยการเขตพ้ืนท่ีการศกึษาแตงตั้งรองผูอำนวยการสถานศึกษาคนใดคนหน่ึงรักษาราชการ
แทน ถาไมมีรองผูอำนวยการสถานศึกษาหรือมีแตไมสามารถปฏิบัตหินาท่ีได ใหสถานศึกษาเสนอขาราชการท่ีมีความเหมาะสม ให
ผูอำนวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแตงตั้งใหขาราชการในสถานศึกษา คนใดคนหน่ึงเปนผูรักษาราชการแทน  



  ๒) กรณตีำแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหนงใดวางลงหรือผูดำรงตำแหนงไมสามารถปฏิบัติหนาท่ี
ราชการได ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา ๕๓ สั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษารักษาการในตำแหนง  

6.  งานเสริมสรางประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ 
๑. นางสาวกัญญวรา  หอมตา   ครู คศ.๒   หัวหนา 
๒. นายสรุวี  เขียวล ี   ครู คศ.๑   ผูชวย 
๓. นางสาวชนาพร  ขวัญลอม   ธุรการ   ผูชวย 

ก. การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๑. การพัฒนากอนมอบหมายการปฏิบัติหนาท่ี 

มีหนาท่ี 
๑.๑ เตรยีมเอกสารสำหรับการปฐมนิเทศแกผูท่ีไดรับการสรรหาและบรรจุแตงตั้งใหเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในสถานศึกษา 
๑.๒ แจงภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑการประเมินผลงาน  ฯลฯ แก

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษากอนมีการมอบหมายหนาท่ีงานใหปฏิบัต ิ
 ๑.๓ ติดตาม ประเมินผลและใหมกีารพัฒนาตามความเหมาะสมและตอเน่ือง 
 ๑.๔ ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

๒. การพัฒนาระหวางปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
มีหนาท่ี 
๒.๑ ศึกษาวิเคราะห ความตองการจำเปนในการพัฒนาตนเองแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 
๒.๒ กำหนดหลักสูตรการพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการจำเปนในการพัฒนาตนเองของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
 ๒.๓ ดำเนินการพัฒนาตามหลักสตูรท่ีกำหนด 
 ๒.๔ ติดตามประเมินผลการพัฒนา 
 ๒.๕ รายงานผลการดำเนินไปยัง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ๒.๖ ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 
 

๓.  การพัฒนากอนเลื่อนตำแหนง 
มีหนาท่ี 
๓.๑ ศึกษาวิเคราะห คุณลักษณะเฉพาะตำแหนง ลักษณะงาน ตามตำแหนงท่ีไดรับการปรับปรุงกำหนด ตำแหนงของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓.๒ ดำเนินการเก่ียวกับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเหมาะสม 

 ๓.๓ ติดตามประเมินผลการพัฒนา 
 ๓.๔ ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

๔.  การพัฒนากรณีไมผานการประเมินวิทยฐานะ 
มีหนาท่ี 

 ๔.๑ ดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 
 ๔.๒ รายงานผลการดำเนินงานไปยัง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ๔.๓ ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

ข. การเลื่อนขัน้เงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๑. การเลื่อนขั้นเงินเดือนปกติหรือกรณีพิเศษ 
มีหนาท่ี 

 ๑.๑ รวบรวมและเผยแพร ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัติตางๆ   
๑.๒ เตรยีมเอกสารการพิจารณาความดีความชอบเพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของขาราชการครูและ

บุคลากรทางศึกษา 
๑.๓  เสนอแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 
๑.๔ ราง/พิมพรายงานการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบดำเนินการตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการเลื่อน

ข้ันเงินเดือน 



๑.๕ รายงานการพิจารณาความดคีวามชอบเสนอผูอำนวยการสถานศึกษาลงนาม และเสนอไปยัง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ๑.๖ ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

๒. การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีถึงแกความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
มีหนาท่ี 

 ๒.๑ รวบรวมและเผยแพร คำสั่ง แนวปฏิบัติตางๆ  
๒.๒ แจงช่ือผูตายและขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของกับการตายอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการให สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา เพ่ือดำเนินการขอความเห็นชอบไปยังคณะรัฐมนตร ี
 ๒.๓ สั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนใหแกผูตายเปนกรณีพิเศษ เพ่ือประโยชนในการคำนวณบำเหน็จบำนาญ 
 ๒.๔ รายงานผลการดำเนินการไปยังสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือดำเนินการตอไป 
 ๒.๕ ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

 ๓.  การเพ่ิมคาจางลูกจางประจำและลูกจางชั่วคราว 

มีหนาท่ี 
๓.๑ รวบรวมและเผยแพร ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัติตางๆ 

   ๓.๒ กรณีการเพ่ิมคาจางลูกจางประจำและลูกจางช่ัวคราวโดยใชเงินงบประมาณใหดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด  
   ๓.๓ กรณีการเพ่ิมคาจางและลูกจางช่ัวคราวกรณีอ่ืนนอกเหนือจาก สถานศึกษาสามารถดำเนินการจางลูกจางประจำและ
ลูกจางช่ัวคราวของสถานศึกษาได โดยใชเงินรายไดของสถานศึกษา ภายใตตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสถานศึกษากำหนด  

๓.๔ ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

๔.  การดำเนินการเกี่ยวกับบัญชถีือจายเงินเดือน 
มีหนาท่ี 

 ๔.๑ รวบรวมและเผยแพร ระเบียบ  คำสั่ง  แนวปฏิบัติตางๆ  
๔.๒  ดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด 
 ๔.๓ ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

๕.  เงินวิทยฐานะและคาตอบแทนอ่ืนๆ  
มีหนาท่ี 

 ๕.๑ รวบรวมและเผยแพร ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัติตางๆ  
๕.๒ ดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด 
 ๕.๓ ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 
 

๖. งานทะเบียนประวัติ 
มีหนาท่ี 

 ๖.๑  รวบรวมและเผยแพร ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัติตางๆ  
๖.๒ จดัทำทะเบียนประวัติ (สมุดประวัติ (แฟม กพ ๗), ทำเนียบบุคลากร) ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ

ลูกจาง ใหเปนปจจุบัน 
๖.๓ ดำเนินการเก่ียวกับการแกไข วัน เดือน ปเกิดของขาราชการครแูละบุคลากรทางการและลูกจางตามแบบท่ีกำหนดโดย

นำเสนอไปยัง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือขออนุมัติการแกไขตอ ก.ค.ศ. กรณีมีการแกไข 
    ๖.๔ งานเครื่องราชอิสริยาภรณ ดำเนินการดังน้ี 
    ๖.๔.๑ รวบรวมและเผยแพร ระเบียบ  คำสั่ง  แนวปฏิบัติตางๆ 
    ๖.๔.๒ ตรวจสอบคณุสมบัติของขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจาง เพ่ือเสนอขอพระราชทาน 
เครื่องราชอิสรยิาภรณ 
    ๖.๔.๓ ดำเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณแกขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจางในสังกัดตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายกำหนด 



      ๖.๔.๔ จดัทำทะเบียนผูไดรบัเครื่องราชอิสริยาภรณ 
 ๖.๕ งานขอมีบัตรประจำตัวเจาหนาท่ีของรัฐ ดำเนินการดังน้ี 
  ๖.๕.๑ รวบรวมและเผยแพร ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัตติางๆ  

๖.๕.๒ จัดเตรียมเอกสารการขอมบัีตรประจำตัวเจาหนาท่ีของรัฐไวบริการขาราชการและบุคลากรทาการศึกษา 
  ๖.๕.๓ ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารโดยแนบเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ 

๖.๕.๔ นำเสนอผูมีอำนาจลงนามในบัตรประจำตัวโดยผานผูบังคับบัญชาตามลำดับและลงทะเบียนประวัติไว 
  ๖.๕.๕  เมื่อไดรบับัตรแลวนำสงคืนผูขอมีบัตรประจำตัวเจาหนาท่ีของรัฐ 
 ๖.๖. การสงเสรมิและยกยองเชิดชูเกียรติ ดำเนินการดังน้ี 
  ๖.๖.๑ สงเสรมิการพัฒนาตนเองของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานใหมีคณุภาพและ
ประสิทธิภาพ เพ่ือนำไปสูการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการศึกษา 

๖.๖.๒ สรางขวัญและกำลังใจแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการยก 
ยองเชิดชูเกียรตผิูมผีลงานดเีดนและมีคณุงามความดีตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกำหนดหรือกรณีอ่ืนตามความเหมาะสม 

๖.๗. การลาศึกษาตอ ดำเนินการดังน้ี 
  ๖.7.๑ อนุญาตหรือเสนอขออนุญาตการลาศึกษาตอ ตามนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการตามท่ีกฎหมายกำหนด 

๖.7.๒  เสนอเรื่องการอนุญาตใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาศึกษาตอ 
ใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณาตามอำนาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกำหนดหรือเพ่ือทราบแลวแตกรณ ี
 ๖.๘. การขอรับใบอนุญาตและการขอตอใบประกอบวิชาชีพดำเนินการดังน้ี 
  ๖.๘.๑ ดำเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการขอตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เพ่ือเสนอไปยังเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหดำเนินการตอไป 

 ๖.๘.๒ ตดิตาม และสงมอบใบอนุญาตและการขอตอใบประกอบวิชาชีพท่ีไดรับอนุมัติแลวใหแกผูขอรบัใบอนุญาต 
 ๖.๙ ดำเนินการจัดทำหนังสือรับรอง งานขออนุญาตใหขาราชการไปตางประเทศ งานขออนุญาตลาอุปสมบท งานขอ
พระราชทานเพลิงศพ การลาศึกษาตอ ยกยองเชิดชูเกียรติและใหไดรับเงินเดือนวิทยพัฒน และการจดัสวัสดิการ ดำเนินการตาม
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการท่ีเก่ียวของ ดำเนินการดังน้ี 
  ๖.9.๑ รวบรวมและเผยแพร ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัตติางๆ  
  ๖.9.๒ ดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการท่ีเก่ียวของ 
  ๖.9.๓ ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 ๖.๑๐ ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

7.  งานวินัยและการรักษาวินัย 
๑. นางสาวกัญญวรา  หอมตา   ครู คศ.๒   หัวหนา 
๒. นายสรุวี  เขียวล ี   ครู คศ.๑   ผูชวย 
๓. นางสาวชนาพร  ขวัญลอม   ธุรการ   ผูชวย 

7.๑  กรณีความผิดไมรายแรง 
มีหนาท่ี 

 ๑. รวบรวมและเผยแพร กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการท่ีเก่ียวของ 
 ๒. ดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ  
 ๓. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 7.๒ กรณีความผิดวินัยรายแรง 
มีหนาท่ี 

 ๑. รวบรวมและเผยแพร กฎหมาย ระเบียบ  หลักเกณฑและวิธีการท่ีเก่ียวของ 
 ๒. ดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการท่ีเก่ียวของ 
 ๓. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 7.๓  การอุทธรณ 

มีหนาท่ี 
 ๑.  รวบรวมและเผยแพรกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการท่ีเก่ียวของ 



 ๒.  ดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการท่ีเก่ียวของ 
 ๓. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

 7.๔  การรองทุกข 

มีหนาท่ี 
 ๑. รวบรมและเผยแพรกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ และวิธีการท่ีเก่ียวของ  
 ๒. ดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการท่ีเก่ียวของ 
 ๓. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

7.๕  การเสริมสรางและปองกันการกระทำผิดวินัย 

มีหนาท่ี 
๑. ดำเนินการเก่ียวกับใหความรู  ฝกอบรม การสรางขวัญและกำลังใจการจูงใจ ฯลฯ ในอันท่ี 

จะเสริมสรางแลพัฒนาเจตคติ จิตสำนึก และพฤติกรรมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๒. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

8. งานออกจากราชการ 
๑. นางสาวกัญญวรา  หอมตา   ครู คศ.๒   หัวหนา 
๒. นายสรุวี  เขียวล ี   ครู คศ.๑   ผูชวย 
๓. นางสาวชนาพร  ขวัญลอม   ธุรการ   ผูชวย 

8.๑  การลาออกจากราชการ 

มีหนาท่ี 
 ๑. รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ หลกัเกณฑและวิธีการท่ีเก่ียวของ 
 ๒. ดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการท่ีเก่ียวของ 
 ๓. รายงานการอนุญาตการลาออกไปยัง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ๔. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

8.๒  การใหออกจากราชการกรณีไมพนทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือไมผานการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยาง
เขมต่ำกวาเกณฑท่ี ก.ค.ศ.กำหนด 

มีหนาท่ี 
 ๑. รวบรวมและเผยแพร ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัตติางๆ  

๒. จัดทำแบบประเมินเก่ียวกับการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ ไวบริการคณะกรรมการประเมินผลและขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใหม 

๓. เสนอแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาอยางเขมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีไมผานการทดลองปฏิบัติหนาท่ี
ราชการ 

๔. เสนอแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีราชการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม 
 ๕. เสนอแตงตั้งครูพ่ีเลี้ยงของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม 

๖. ดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กำหนด เก่ียวกับการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทดลอง
ปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือเขารับการพัฒนาอยางเขมตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 
 ๗. รายงานผลการพัฒนาอยางเขมไปยังสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทราบ 
 ๘. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืน ๆตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 8.๓ การออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติท่ัวไป 

มีหนาท่ี 
 ๑. รวบรวมและเผยแพร ระเบียบ  คำสั่ง  แนวปฏิบัติตาง ๆ 
 ๒. จัดทำเอกสาร แบบฟอรมเก่ียวกับการออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติท่ัวไป 



 ๓. จัดเตรียมขอมูลเก่ียวกับการออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัตท่ัิวไป 
๔. ดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการแหงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กำหนด 

 ๕. รายงานผลการดำเนินงานไปยงัสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ๖. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 8.๔ การใหออกจากราชการไวกอน 

มีหนาท่ี 
 ๑. รวบรวมและเผยแพร ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัตติางๆ  

๒. ดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการแหงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กำหนด 
 ๓. รายงานผลการดำเนินงานไปยงัสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ๔. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 8.๕ การใหออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน 
  8.๕.๑ กรณีเจ็บปวยโดยไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีโดยสม่ำเสมอ 

มีหนาท่ี 
 ๑. รวบรวมและเผยแพร ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัตติางๆ  

๒. ดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการแหงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กำหนด 
 ๓. รายงานผลการดำเนินงานไปยงัสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ๔. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 
 
  8.๕.๒ กรณีไปปฏิบัติงานตามความประสงคของทางราชการ 

มีหนาท่ี 
 ๑. รวบรวมและเผยแพร ระเบียบ  คำสั่ง  แนวปฏิบัติตางๆ  

๒. ดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการแหงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนด 
 ๓. รายงานผลการดำเนินงานไปยงัสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ๔. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 
  8.๕.๓ กรณีสั่งใหออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติท่ัวไป 

มีหนาท่ี 
 ๑. รวบรวมและเผยแพร  ระเบียบ  คำสั่ง แนวปฏิบัติตางๆ   

๒. ดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการแหงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนด 
๓. รายงานผลการดำเนินงานไปยงัสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไปยงัสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 ๔. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 
  8.๕.๔  กรณีขาดคุณสมบัติท่ัวไป 

มีหนาท่ี 
 ๑. รวบรวมและเผยแพร ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัตติางๆ  

๒. ดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีแหงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษากำหนด 
 ๓. รายงานผลการดำเนินงานไปยงัสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ๔. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
    8.๕.๕ กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาหยอนความสามารถบกพรองในหนาท่ีราชการหรือประพฤติตนไมเหมาะสม  

มีหนาท่ี 
๑. รวบรวมและเผยแพร ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัตติางๆ  
๒. ดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีแหงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษากำหนด 

 ๓. รายงานผลการดำเนินงานไปยงัสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ๔. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
  8.๕.๖ กรณีมีมลทินมัวหมอง 

มีหนาท่ี 
 ๑. รวบรวมและเผยแพร ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัตติางๆ  

๒. ดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการแหงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนด 



 ๓. รายงานผลการดำเนินงานไปยงัสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ๔. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
  8.๕.๗  กรณีไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุกในความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาทหรือความผิด 
ลหุโทษ 

มีหนาท่ี 
 ๑. รวบรวมและเผยแพร ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัตติางๆ  

๒. ดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีแหงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษากำหนด 
 ๓. รายงานผลการดำเนินงานไปยงัสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ๔. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

9.  รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
๑. นางสาวกัญญวรา  หอมตา   ครู คศ.๒   หัวหนา 
๒. นายสรุวี  เขียวล ี   ครู คศ.๑   ผูชวย 
๓. นางสาวชนาพร  ขวัญลอม   ครูธุรการ   ผูชวย 

มีหนาท่ี 
๑. จัดทำแบบฟอรมการขออนุญาตออกนอกเขตบริเวณโรงเรียน ใบลา บัญชีลงเวลาไวบริการแกขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและสรุปผลการดำเนินงานเสนอผูอำนวยการสถานศกึษาลงนามทุกครั้ง 

 ๒. รวบรวมมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในสถานศกึษา 
๓. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในแตละภาคเรียนเพ่ือนำเสนอ
ผูอำนวยการของสถานศึกษาลงนาม 
๔. ประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยดำเนินการในรูปคณะกรรมการ 

 ๕. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
๑0. งานเวรรักษาการณ 

๑. นางสาวกัญญวรา  หอมตา   ครู คศ.๒   หัวหนา 
๒. นายสรุวี  เขียวล ี   ครู คศ.๑   ผูชวย 
๓. นางสาวชนาพร  ขวัญลอม   ครูธุรการ   ผูชวย 

มีหนาท่ี  
๑. เสนอแตงตั้งผูปฏิบัติหนาท่ี เวรกลางวัน ,เวรกลางคืน และตรวจเวรประจำวันและวันหยุดราชการ 

 ๒. ควบคุมดแูลการปฏิบัติหนาท่ีเวร ท้ังครูเวร และนักการเวร 
๓. เมื่อเกิดเหตุการณท่ีไมปกติหรอืมีความจำเปนเรงดวน ใหเสนอรายงานตอหัวหนาฝาย เพ่ือนำเสนอผูบริหารตอไป  

 ๔. ดูแลรักษา ซอมแซมวัสดุ อุปกรณอยูเวรยาม ใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดอยูเสมอ 
 ๕. งานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
5. ฝายบริหารท่ัวไป 
๑.  คณะกรรมการฝายบริหารท่ัวไป 
 ๑. นายกรเอก มิ่งศร   ผูอำนวยการ   ประธานกรรมการ 

๒. นายสมบูรณ  นามวงศ   ครู คศ.3    รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายนพรตัน  ขันติเจรญิ   ครู คศ.๑    กรรมการ 
 ๔. นายสรุวี  เขียวล ี   ครู คศ.๑    กรรมการ 
 ๕. นายวรายุ  ขวัญลอย   ครู คศ.๑    กรรมการ 

6. นายประมินทร ศรีบุรินทร   ครูผูชวย    กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาท่ี 
 ๑. วิเคราะหและวางแผนปฏิบัติงานฝายบรหิารงานท่ัวไปตามนโยบายของทางราชการ 
 ๒. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในงานฝายบริหารงานท่ัวไป ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
 ๓. ใหคำแนะนำ  นิเทศการดำเนินงานของฝายบริหารท่ัวไปใหเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุเปาหมาย 



 ๔. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนๆตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๒.  หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป 
 นายสมบูรณ  นามวงศ   ครู คศ.3 

มีหนาท่ี 
 ๑.  วิเคราะหและวางแผนปฏบัิติงานฝายบริหารท่ัวไปตามนโยบายของทางราชการ 

๒.  กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีงานในฝายบริหารท่ัวไป ใหเปนไปตาม 
แผนปฏิบัติการ ของโรงเรยีน 

๓.  ใหคำแนะนำ นิเทศการดำเนินงานของฝายบริหารท่ัวไปใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
และบรรลเุปาหมาย 
 ๔.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 
   
3. งานเลขานุการฝายบริหารท่ัวไป 
 นายนพรัตน  ขันติเจริญ   ครู คศ.๑ 

มีหนาท่ี 
 ๑.  ดูแลความสะอาดความเปนระเบียบเรยีบรอยของสำนักงานฝายบริหารท่ัวไป 

๒.  รวบรวมโครงการ งานพิเศษตางๆ ท่ีฝาย/งานตางๆ เสนอมาเพ่ือโรงเรียนพิจารณาอนุมัต ิ
 ๓.  กรอกแบบรายงาน ขอมลูสถิตติางๆ รวมกับงานประเมินผลโครงการฝายบริหารท่ัวไป 

๔.  ติดตาม สรุป รายงาน การดำเนินโครงการตางๆ รวมกับงานพัฒนาระบบเครือขายขอมลูสารสนเทศของโรงเรียนบาน
หวยลาด 

 ๕.  ราง/พิมพหนังสือราชการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับฝายบรหิารท่ัวไป 
 ๖.  ราง/พิมพ สำเนาโตตอบหนังสอืราชการ 
 ๗.  บันทึกการประชุมฝายบริหารท่ัวไป 
 ๘.  จัดเก็บหนังสือราชการฝายบรหิารท่ัวไป 
 ๙.  รับผดิชอบสมดุเยี่ยมเพ่ือเสนอผูมาเยี่ยมบันทึกเยี่ยมตามควรแกโอกาส 
 ๑๐.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4. งานดำเนินงานธุรการ 
๑. นายสุรวี  เขียวลี    ครู คศ.๑    หัวหนา 

 ๒. นางสาวชนาพร  ขวัญลอม   ธุรการ    ผูชวย 

มีหนาท่ี 
๑. ศึกษาวิเคราะหสภาพงานธุรการของสถานศึกษาและระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 
๒. วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ ลดข้ันตอนการทำงานใหมีประสิทธิภาพ โดยอาจนำระบบเทคโนโลยีมาใชในการ
ดำเนินงานใหเหมาะสม 

 ๓.  พัฒนาการปฏิบัติงานธุรการใหเปนไปตามระบบกำหนด 
๔.  ดำเนินงานธุรการตามระบบท่ีกำหนดไว โดยยดึความถูกตองรวดเร็ว ประหยัด และคุมคา 

 ๕. ลงทะเบียนรับ-สงหนังสือ และแยกประเภทหนังสือแจงฝายท่ีเก่ียวของ 
 ๖.  จัดทำแบบฟอรมหนังสือราชการไวบริการคณะคร ู
 ๗.  ราง พิมพ  ทำสำเนา โตตอบหนังสือราชการ 

๘.  ราง พิมพ หนังสือ แนวปฏิบัต ินโยบายของโรงเรียนตามท่ีผูบรหิารกำหนด 
๙.  นัดหมายการประชุม และจดรายงานการประชุมของโรงเรียนเสนอหัวหนาฝายบริหารท่ัวไปเพ่ือตรวจรายงานการประชุม 
และเสนอถึงผูบริหารใหทราบในวันรุงข้ึน 

 ๑๐.  ใหการตอนรับ ประสานงานกับบุคคลภายนอกท่ีมาตดิตอราชการตามสมควร 
๑๑.  รับผิดชอบสมุดเยี่ยม เพ่ือเสนอใหผูมาเยีย่มชมโรงเรียนไดลงนาม ในกรณีเปนการตรวจราชการใหดำเนินการรายงานให
หนวยเหนือทราบตามระเบียบฯ 

 ๑๒.  จัดเก็บ รักษา และทำลายหนังสือราชการ 
 ๑๓.  ตดิตาม ประเมินผลและปรบัปรุงงานธุรการใหมีประสิทธิภาพ 



 ๑๔.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

5. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๑. นายสมบูรณ  นามวงศ   ครู คศ.๓    หัวหนา 
 ๒. นางสาวชนาพร  ขวัญลอม   ธุรการ    ผูชวย 

มีหนาท่ี 
๑. รวบรวมประมวลวิเคราะหและสังเคราะหขอมลูท่ีจะใชในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๒. สนับสนุนขอมูล รับทราบหรือดำเนินการตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 ๓. ดำเนินงานดานธุรการในการจดัประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๔. จดรายงานการประชุมและแจงมติท่ีประชุมใหผูเก่ียวของเพ่ือรับทราบดำเนินการหรือถือปฏิบัติแลวแตกรณ ี
5. ประสานการดำเนินงานตามมตกิารประชุมในเรื่องการอนุมตัิ อนุญาต สั่งการ เรงรดัการดำเนินการและรายงานผลการ
ดำเนินการใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบ 
๖. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๖.  งานพัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ 
๑. นายวรายุ  ขวัญลอย   ครู คศ.๑    หัวหนา 
๒. นายยรุนันท  พรรณขาม   ครู คศ.๑    ผูชวย 

มีหนาท่ี  
๑. สำรวจระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ และดำเนินการกรอกขอมูลในโปรแกรมสารสนเทศทางการศึกษา Smis 

 ๒. จัดทำทะเบียนเครือขายขอมูลสารสนเทศ 
๓. จัดทำระบบฐานขอมลูของสถานศึกษาเพ่ือใชในการบริหารจดัการภายในสถานศึกษาใหสอดคลองกับระบบฐานขอมลูของ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยประสานงานกับงานเลขานุการฝายตางๆ  
๔. จัดระบบเครือขายขอมลูสารสนเทศเช่ือมโยงกับสถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสวนกลาง 
๕. นำเสนอและเผยแพรขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การบริการแลการประชาสมัพันธ 
๖. ประเมินผลและประสานงานระบบเครือขายขอมลูสารสนเทศและปรับปรุงพัฒนาเปนระยะ ๆ 

 ๗. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

๗. งานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม 
๑. นายสมบูรณ  นามวงศ   ครู คศ.๓    หัวหนา 
๒. นายนพรัตน  ขันติเจริญ   ครู คศ.๑    ผูชวย 
๓. นายประมินทร ศรีบุรินทร   ครูผูชวย    ผูชวย 

มีหนาท่ี 
๑. บริหารจัดการอาคารสถานท่ี และสภาพแวดลอม ตามแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

๑.๑ กำหนดแนวทางวางแผนการบริหารจดัการอาคารสถานท่ี และสภาพแวดลอมของสถานท่ี  และสภาพแวดลอมของ
สถานศึกษา 

      ๑.๒  บำรุง ดูแล  และพัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมของสถานศึกษาเพ่ือใหเกิดคุมคาและเอ้ือประโยชนตอ
การเรยีนรู 
       ๑.๓  ติดตามและตรวจสอบการใชอาคารและสถานท่ีและสภาพแวดลอมของสถานศึกษาเพ่ือใหเกิดความคุมคาและ

เอ้ือประโยชนตอการเรียนรู 
       ๑.๔  สรุป ประเมินผลและรายงานการใชอาคารสถานท่ีของสถานศึกษา 
๒. เสนอแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขอเขาพักอาศัยบานพัก 
๓. ซอมบำรุงอาคารสถานท่ีท่ีมีอยูเดิมใหอยูในสภาพใชงานไดอยางปลอดภัย สภาพสวยงาม นาอยู นาดู นาใช 
๔. ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม ทำแผนพัฒนาระยะยาว ระยะกลาง ระยะสั้น  
๕. งานฉุกเฉิน เปนงานเรงดวนไมมีแผนงานลวงหนา เชน ซอมไฟฟา ประปา 
๖. งานเฉพาะกิจ เปนงานท่ีทำรวมกับกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน มีคำสั่งใหทำเปนงานๆ เชน การจดัสถานท่ีในงานกิจกรรม

ตางๆ ของทางโรงเรียน 
๗. งานตามโครงการ เปนงานท่ีทางอาคารสถานท่ีกำหนดไวในแผนดำเนินงานประจำป 



๘. กำหนดนักการภารโรง แมบานใหรับผิดชอบอาคารสถานท่ีประจำอาคาร 
๙. มคีรดููแลรับผดิชอบประจำอาคารตางๆ รวมกับนักเรยีนในแตละหองเรียน ดูแลรับผิดชอบหองเรียนของตนเอง โดยมี

คุณครูท่ีปรึกษาควบคุมดูแล 
๑๐. มีการแบงเขตรับผดิชอบใหนักเรียนดูแล 
๑๑. การดูแลความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบริเวณโรงเรียน 
๑๒. ดูแลตกแตงบำรุงรักษาอาคารสถานท่ีรวมท้ังพัสดุครภุัณฑประกอบอาคารสถานท่ี 
๑๓. การใหบริการดานสาธารณูปโภค 
๑๔. การใหบริการดานอาคารสถานท่ี วัสดุ ครุภณัฑ แกชุมชน 
๑๕. การปรับปรุงสภาพแวดลอมในโรงเรียนและการจัดบรรยากาศในโรงเรียน 
๑๖. การซอมแซม บำรุง วัสดุ ครภุัณฑ และอาคารสถานท่ี 

 ๑๗. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

10. งานจัดทำสำมะโนผูเรียน   
๑. นางสาวดารภา  ขวัญพรม   ครู คศ.2    หัวหนา 
๒. นางสาวปวีณา  กางถ่ิน   ครู คศ.๑    ผูชวย 

มีหนาท่ี 
             ๑. ประสานงานกับชุมชนและทองถ่ินในการสำรวจขอมูล จำนวนนักเรียนท่ีจะเขารับบริการทางการศึกษาในเขตบริการ
สถานศึกษา 
             ๒. จัดทำสำมะโนผูเรียนท่ีจะเขาบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา 

๒.๑ จัดระบบขอมูลสารสนเทศจากการสำมะโนผูเรียน เพ่ือใหสามารถนำขอมูลมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๒.๒ เสนอขอมูลสารสนเทศการสำมะโนผูเรียนใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษารับทราบ 
๒.๓ ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

11.  งานรับนักเรียน 
 ๑. นางสาวดารภา  ขวัญพรม   ครู คศ.2 
 2. นางสาวจริัชญา ขวัญพรม   ครู คศ.๑ 
 
มีหนาท่ี 

๑. ประสานงานกับการดำเนินการแบงเขตพ้ืนท่ีบริการการศึกษารวมกันและเสนอขอตกลงใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเห็นชอบ 
 ๒. กำหนดแผนการรับนักเรยีนของสถานศึกษา โดยประสานงานกับพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ๓. ดำเนินการรับนักเรียนตามแผนท่ีกำหนด 

๔. รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน ในการติดตามชวยเหลือนักเรียนท่ีมีปญหาใน การเขาเรียน 
 ๕. ประเมินผลและรายงานผลการรับเด็กเขาเรียนใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษารับทราบ 
 ๖. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

1๒.  งานสงเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน 
 ๑. นางสาวดารภา  ขวัญพรม   ครู คศ.๑ 
 2. นางสาวเนตยา  เงินเจริญ   ครู คศ.๑ 
 มีหนาท่ี 

๑. กำหนดนโยบาย  วางแผนงานโครงการ  การดำเนินงานของงานอนามัยโรงเรียนใหสอดคลองกับนโยบายและ
วัตถุประสงคของโรงเรียน 
           ๒. ประสานงานกับกลุมสาระการเรียนรูและงานตาง ๆ ของโรงเรียน ในการดำเนินงานดานอนามัยโรงเรียน 
           ๓. ควบคุม  ดูแล หองพยาบาลใหสะอาด ถูกสุขลักษณะ 
           ๔. จัดเครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณในการปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลใหพรอมและใชการไดทันที 
           ๕. จัดหายาและเวชภัณฑ  เพ่ือใชในการรักษาพยาบาลเบ้ืองตนไวบริการใหเพียงพอและจดัทำหลักฐานการจายยาใหถูกตอง
และเปนปจจุบัน 
           ๖. จัดปฐมพยาบาลนักเรยีน ครู – อาจารย และคนงานภารโรงในกรณีเจ็บปวย และนำสงโรงพยาบาลตามความจำเปน 
            ๗. จัดบริการตรวจสุขภาพนักเรียน ครู – อาจารย นักการภารโรงและชุมชนใกลเคียง 
            ๘. จัดทำบัตรสุขภาพนักเรียน ทำสถิติ บันทึกสุขภาพ สถิติน้ำหนักและสวนสูงนักเรียน 



            ๙. ติดตอแพทยหรือเจาหนาท่ีอนามัยใหภูมคิุมกันแกบุคลากรของโรงเรียนหรือชุมชนใกลเคยีง 
            ๑๐. ติดตอประสานงานกับผูปกครองนักเรยีนในกรณีนักเรียนเจ็บปวย 
            ๑๑. ใหคำแนะนำปรึกษาดานสุขภาพนักเรียน 
            ๑๒. ประสานงานกับครแูนะแนว ครูท่ีปรึกษาหรือครผููสอนเก่ียวกับนักเรียนท่ีมีปญหาดานสขุภาพ 
            ๑๓. ใหความรวมมือดานการปฐมพยาบาลแกหนวยงานอ่ืนหรือกิจกรรมของโรงเรยีนตามควรแกโอกาส 
            ๑๔. จัดกิจกรรมสงเสรมิสุขภาพอนามยั เชน จัดนิทรรศการเก่ียวกับสุขภาพอนามัย จดัตั้งชมรม ชุมชน  อาสาสมัคร
สาธารณสุข ตลอดจนกิจกรรมตอตานโรคเอดสและสิ่งเสพติดท้ังหลาย 
            ๑๕. จัดทำสถิติ ขอมูลทางดานสุขภาพอนามยัและจัดทำรายงานประจำภาคเรียน ประจำปของงานอนามัย  สถิติผูใชหอง
พยาบาลและรวบรวมคำเสนอแนะจากผูใชบริการ(ถามี) เสนอผูอำนวยการสถานศึกษาทราบเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงตอไป 
  ๑๖. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

1๓. งานประชาสัมพันธ 
 ๑. นายวรายุ  ขวัญลอย   ครู คศ.๑    หัวหนา 

๒. นายยุรนันท  พรรณขาม   ครู คศ.๑    ผูชวย           

มีหนาท่ี 
๑. กำหนดนโยบาย วางแผน งานโครงการ การดำเนินการประชาสัมพันธใหสอดคลองกับนโยบายและจุดประสงคของ

โรงเรียน 
๒. ประสานงาน รวมมือกับกลุมสาระฯ และงานตาง ๆ ของโรงเรียนในการดำเนินงานดานประชาสัมพันธ 
๓. ตอนรับและบริการผูมาเยี่ยมชมหรือดูงานโรงเรียนและบริการผูปกครองหรือแขกผูมาติดตอกับนักเรียนและทางโรงเรียน 
๔. ประกาศขาวสารของกลุมสาระฯ หรือขาวทางราชการใหบุคลากรในโรงเรียนทราบ 
๕. ประสานงานดานประชาสัมพันธท้ังในและนอกโรงเรียน 
๖. เปนหนวยงานหลักในการจดัพิธีการหรือพิธีกรในงานพิธีการตาง ๆ ของโรงเรียน 
๗. เผยแพรกิจกรรมตาง ๆ และช่ือเสียงของโรงเรยีนทางสื่อมวลชน 
๘. จัดทำเอกสาร – จลุสารประชาสัมพันธเพ่ือเผยแพรขาวสาร  รายงานผลการปฏิบัติงานและความเคลื่อนไหวของโรงเรียน

ใหนักเรียนและบุคลากรท่ัวไปทราบ 
๙. รวบรวม  สรุปผลและสถิติตาง ๆ เก่ียวกับงานประชาสัมพันธและจัดทำรายงาน 

ประจำปของงานประชาสัมพันธ 
๑๐. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

๑๔.  งานนักพัฒนา 
 ๑. นายสมบูรณ  นามวงศ   ครู คศ.3   หัวหนา 
 ๒. นายนพรัตน  ขันติเจริญ   ครู คศ.๑   ผูชวย 
 หัวหนางานนักพัฒนา 

มีหนาท่ี 
๑. กำกับดูแล การปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ของนักการภารโรงใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

 ๒. กำหนดภาระงานหนาท่ีของนักการภารโรง 
 ๓. ประสานงานกับงานตางๆ  / ฝายตางๆ เพ่ือใหการดำเนินการเปนไปดวยความเรยีบรอย 
 ๔. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

งานนักพัฒนา 
มีหนาท่ี 
1. เมื่อวางจากภารกิจประจำวันอ่ืนๆ จะตองอยูประจำ ณ ท่ีใดท่ีหน่ึงท่ีโรงเรียนมอบหมายใหเพ่ือความสะดวกในการตามตัว 

 ๒. ตองเก็บกวาดกระดาษ และตกแตงบริเวณอาคารอยูเสมอ 
 ๓. ทำความสะอาดหองพักครูและหองน้ำท่ีไดรับมอบหมายใหสะอาดอยูเสมอ 
 ๔. หมั่นทำความสะอาดหองน้ำ ท้ังครูและนักเรียนใหสะอาด 
 ๕. ปด-เปด  อาคารเรียนหองเรยีนท่ีไดรับมอบหมาย 

๖. เมื่อพบเห็นสิ่งใดชำรุดเสยีหาย ควรซอมแซมทันทีหรือรีบรายงานใหหัวหนาอาคารสถานท่ีทราบ 
๗. ซอมแซมอาคาร หรือครุภณัฑ ของอาคารท่ีชำรุดในวันเสารและอาทิตย หรือตามควรแกกรณีเวียนหนังสือ  
ของทางราชการ 



๘. จัดหาน้ำดื่มใสภาชนะและคอยเปลี่ยนใหสะอาดอยูเสมอตามหองพักครูและทำความสะอาดตามจุดน้ำดื่มของนักเรียน 
 ๙. นำขยะจากบริเวณอาคารหรือหองพักครูท้ิงลงในถังขยะโรงเรียนทุกวัน 
 ๑๐. ตองรดน้ำบรเิวณอาคารเรียนอยูเสมอและปลูกซอมแซมเมื่อมตีนไม 
 ๑๑. เมื่อมีกิจธุระเรงดวน  ใหโรงเรียนพิจารณาตามความเหมาะสม 
 ๑๒. ปด-เปดไฟฟาบริเวณอาคารเรียน ตามวัน เวลา ทุกวันเมื่อพบวาชำรุดควรรีบรายงาน  
 ๑๓. ชวยดูแลทรัพยสินของทางโรงเรียนและของคร ู

๑๔. ใหระลึกอยูเสมอวาเมื่อละท้ิงหนาท่ีถือวามีความผดิ โรงเรียนมสีิทธ์ิลงโทษตามควรแลวแตกรณ ี
 ๑๕. ควรมีมารยาท สภุาพเรียบรอยแกคณะครูตามสมควร 
 ๑๖. ตองอยูประจำอาคารตลอดเวลา หรือปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 ๑๗. ดูแลสวนหยอมและบริเวณพ้ืนท่ีรับผิดชอบใหโรงเรียนสวยงามอยูเสมอ 
 ๑๘. ใหบริการบุคลากรในโรงเรยีนในงานราชการ 
 ๑๙. รวมงานพัฒนาตางๆ ท่ีโรงเรยีนมอบหมาย 
 ๒๐. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 
๑5. งานสหกรณ 

๑. นางสาวปวีณา  กางถ่ิน   ครู คศ.๑   หัวหนา     
๒. นางสาวเบญจภรณ พรมเผา  ครู คศ.๑   ผูชวย 

มีหนาท่ี 
 ๑.  วางแผนกำหนดนโยบาย  วางแผนงานโครงการ  การดำเนินงานสหกรณโรงเรียนใหสอดคลองกับนโยบายและ
วัตถุประสงคของโรงเรียน 

๒. ติดตามดแูลและตรวจสอบการจัดทำบัญชีของสหกรณใหเปนไปดวยความเรยีบรอย 
๓.  ติดตามตรวจสอบการจัดสรรงบดุล ประจำป การจายเงินปนผล เงินเฉลี่ยคืนของสหกรณ 

 ๔.  ใหคำปรึกษาแกคณะทำงานของสหกรณ 
 ๕.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

๑๖.  งานโสตทัศศึกษา 
 ๑. นายวรายุ  ขวัญลอย   ครู คศ.๑   หัวหนา 
 ๒. นายนำพล  เสคำพันธ   ครู คศ.๑   ผูชวย 
 ๓. นายนพรัตน  ขันติเจริญ   ครู คศ.๑   ผูชวย 

มีหนาท่ี 
๑. จัดทำแผนงาน โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานดานโสตทัศนศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงคของโรงเรียน 
๒. ประสานและรวมงานกับหมวดวิชาและหนวยงานตาง ๆ ของโรงเรียนในการดำเนินงานโสตฯ 
๓. จัดซื้อ  จัดหาโสตทัศนูปกรณใหเพียงพอกับความตองการ 
๔. จัดระบบและจัดสถานท่ีในการเก็บรักษาใหเหมาะสม  สะดวก  ปลอดภัย 
๕. จัดระเบียบการใชและการใหบริการโสตทัศนอุปกรณ 
๖. จัดกิจกรรมสงเสริม ใหคำแนะนำวิธีการและเทคนิคการใชโสตทัศนอุปกรณ 
๗. จัดใหมสีถานท่ีสำหรับใหบริการใชโสตทัศนูปกรณโดยเฉพาะ เชน หองโสตฯ หองฉายภาพยนตร  หองควบคุมเสียง 
๘. จัดทำระเบียบวัสดุ  ครุภณัฑเก่ียวกับโสตทัศนูปกรณโดยเฉพาะ 
๙. จัดใหมีการบำรุงรักษา ซอมแซมโสตทัศนูปกรณอยูตลอดเวลา 
๑๐. จดัและดำเนินการเก่ียวกับระบบเสียงภายในโรงเรียน 
๑๑. บริการระบบเสียงภายในโรงเรียนและชุมชนตามโอกาสอันควร 
๑๒. ใหบริการดานโสตทัศนศึกษาทุกประเภทในวาระพิเศษตาง ๆ 
๑๓. บริการบันทึกภาพกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน 
๑๔. จดัระบบรวบรวมภาพกิจกรรมใหเปนปจจุบันและงายตอการนำออกไปเผยแพร 
๑๕. สำรวจและจดัทำทะเบียนสื่อการสอนของโรงเรียนใหเปนปจจุบันโดยการประสานกับหมวดวิชา 
๑๖. ใหคำแนะนำ ชวยเหลือ การผลิตสื่อการสอนแกครูอาจารยท่ัวไป 
๑๗. ชวยงานประชาสัมพันธของโรงเรียน 
๑๘. จดัทำ  รวบรวมขอมลู  สถิตเิก่ียวกับงานโสตฯ  และจดัทำรายงานประจำปของงาน โสตทัศนศึกษา 



๑๙. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

๑8. งานสุขาภิบาลและโภชนาการ 
 ๑. นางสาวเนตยา  เงินเจริญ   ครู คศ.๑  
 2. นางสาวสุวรรณ ี แกวเกตุ   ครู คศ.๑  
 3. นางสาวจิรัชญา ขวัญพรม   ครู คศ.๑ 
 4. นางสาวสายใจ มะปรพสิทธ์ิ  ครู คศ.๑ 
  
 หนาท่ี 
           ๑. กำหนดนโยบาย  วางแผนงานโครงการ  การดำเนินงานของงานโภชนาการใหสอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงคของ
โรงเรียน 
         ๒. ประสานงานกับกลุมสาระฯ และงานตาง ๆ ของโรงเรียน ในการดำเนินงานดานโภชนาการ 

๓. จัดบริการสถานท่ี จำหนาย ท่ีน่ังรับประทานอาหารแกบุคลากรในโรงเรียน 
๔. ดูแล ควบคุมความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยของโรงอาหารใหถูกตามหลักอนามยั 
๕. ควบคุมและดูแลครุภณัฑของโรงอาหารใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดตลอดเวลา 
๖. ควบคุมดแูลรักษาสถานท่ี เครือ่งมือ เครื่องใชในการประกอบการของแมคาใหถูกสุขลักษณะ 

  ๗. รับสมัครและพิจารณาคัดเลือกผูจำหนายอาหารในโรงเรียน 
๘. กำหนดประเภทของอาหาร  ปริมาณและจำนวนแมคาใหเพียงพอแกบุคลากรในโรงเรียน 
๙.  กำหนดระเบียบควบคุมผูจำหนายอาหาร 
๑๐. ควบคมุ กำหนดราคาปริมาณและคณุภาพอาหารตามสภาพเศรษฐกิจ 
๑๑. ใหคำแนะนำเบ้ืองตนในการประกอบอาหารท่ีถูกตองตามหลักวิชาการแกผูประกอบการและนักเรียน 
๑๒. ดูแล ควบคุม ตรวจสุขภาพของอาหาร เครื่องดื่ม ใหถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 
๑๓. ใหความรูทางโภชนาการแกผูบริโภคและผูประกอบการ 
๑๔. จดักิจกรรมสงเสริมความรูทางดานโภชนาการภายในโรงเรียน 
๑๕. เปนกรรมการจดัทำและจำหนายอาหารราคาถูกแตมีคุณคาแกนักเรียนท่ีขาดแคลน 
๑๖. ประสานกับงานแนะแนว  งานอนามัยโรงเรียนในการชวยเหลือนักเรียนท่ีมีปญหาดานสุขภาพ 
๑๗. อำนวยความสะดวกแกผูมาใชบริการในโรงอาหาร 
๑๘. อบรมมารยาท ควบคุม ดูแลระเบียบในการซื้อขายอาหาร เครือ่งดื่มและขายอาหารใหอยูในระเบียบวินัยและวัฒนธรรม
อันดีงามของสังคม 
๑๙. เก็บรวบรวมขอมูล สถิติตาง ๆ เก่ียวกับงานโภชนาการและจัดทำรายงานประจำปของงานโภชนาการ 
๒๐. จดับริการน้ำดืม่ใหเพียงพอและตรวจสภาพของน้ำดื่มใชใหสะอาดอยางสม่ำเสมอ 
๒๑. ควบคมุดูแลเก่ียวกับน้ำดื่ม น้ำใชใหเพียงพอ และใหอยูในภาพท่ีจะสะดวกถูกสุขลักษณะ 

  ๒๒. ใหความรูและขอปฏิบัติในการใชน้ำในโรงเรียน 
๒๓. วางแผนในการใหบริการและสวัสดิการตาง ๆ 

   ๒๔. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๑9. งานหองสมุด 
 ๑. นางสาวสุวรรณี  แกวเกตุ   ครู คศ.๑    หัวหนา 
  
 มีหนาท่ี 

๑. วางแผนบริหารงานหองสมดุใหดำเนินไปตามนโยบายสูสากลนิยมและวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
 ๒. จัดหาและคดัเลือกหนังสือเขาหองสมุดใหสอดคลองกับหลักสตูรและความรูท่ัวไป 
 ๓. จัดทำและจดัเก็บสมุดทะเบียนตางๆ ของหองสมุดใหเปนปจจุบันเสมอ 
 ๔. สงเสริมและจดักิจกรรมรักการอานใหนักเรียนไดพัฒนานิสัยรักการอาน 

๕. ใหบริการและอำนวยความสะดวกแกครู ในการเลือกและใชวัสดสุารนิเทศเพ่ือประโยชนในการสอน 
 ๖. ใหคำแนะนำแกครูและนักเรยีนในการคนควาหนังสือในหองสมดุ 
 ๗. กำหนดระเบียบตางๆ เก่ียวกับการใชหองสมุดเสนอผูบริหาร เพ่ือขออนุมัติตอไป 
 ๘. จัดเก็บและรวบรวม จดัหมู จลุสารและกฤตภาค 
 ๙. จัดทำการซอมแซมหนังสือท่ีชำรุดใหเปนปจจุบัน 



 ๑๐. รับผดิชอบวัสดุ ครภุัณฑ ของหองสมุด 
๑๑. ควบคมุ บำรุงรักษาหองสมุด ICT พรอมท้ังคอมพิวเตอรและ อุปกรณประกอบท้ังระบบ พรอมใชงาน  
๑๒. เก็บรวบรวมสถิตติางๆ เก่ียวกับหองสมุดและรายงานเสนอผูบริหารทราบ 

 ๑๓. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

2๐. งานบริการสาธารณะ/ สวัสดิการและปฎิคม 
๑. นางสาวกัญญวรา  หอมตา   ครู คศ.๒   หัวหนา 

          ๒. นางสาวเนตยา  เงินเจริญ   ครู คศ.๑   ผูชวย 
 3. นางสาวสุวรรณี แกวเกตุ   ครู คศ.๑   ผูชวย 

๓. นางสาวชนาพร  ขวัญลอม   ธุรการ   ผูชวย 

มีหนาท่ี 
 ๑. จัดใหมรีะบบการบริการ/ สวัสดิการและปฎิคม 
 ๒. จัดระบบขอมลูขาวสารของสถานศึกษาเพ่ือใหบริการตอสาธารณะ 

๓. ใหบริการขอมูล ขาวสาร และบริการอ่ืน ๆ แกสาธารณชน ตามความเหมาะสมและศักยภาพของสถานศึกษา 
๔. พัฒนาระบบการใหบริการแกสาธารณชนใหมีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจตอผูมารับบริการ 
๕. จัดใหความรู เสริมสรางความคดิ และเทคนิค ทางวิชาการ เพ่ือการพัฒนาทักษะวิชาชีพและ คุณภาพชีวิตของประชาชน

ในชุมชน ทองถ่ิน 
๖. สงเสริมใหประชาชนในชุมชน ทองถ่ิน เขามามีสวนรวมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษาและท่ีจัดโดยบุคคล 

ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
๗. สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณระหวางบุคคล ครอบครัว ชุมชนทองถ่ิน  

 ๘. ประเมินความพึงพอใจงานจากผูมาขอรับบริการ 
 ๙. นำผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขพัฒนางาน 

๑๐. ตอนรับแขกจัดเตรยีมวัสดุ อุปกรณท่ีใชสำหรับในการตอนรับแขก และบุคคลท่ัวไปท่ีมาเยี่ยมโรงเรียน 
๑๑. จัดสวัสดิการ อาหาร เครื่องดื่มสำหรับบุคลากร และบุคคลท่ัวไปในการประชุมอบรมสัมมนา หรืออ่ืนๆ ตามโอกาส 
๑๒. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ  ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

2๑.  งานจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน 
๑. นายกรเอก มิ่งศร ี   ผูอำนวยการโรงเรยีน  หัวหนา 
๒. นายสมบูรณ  นามวงศ   ครู คศ. ๓    ผูชวย 
๓. นางวิภาดา  พรมอินทร   ครู คศ. 2    ผูชวย 
๔. นางสาวณภัทร  พงคคำ   ครู คศ. 2    ผูชวย 
๕. นางสาวกัญญวรา  หอมตา   ครู คศ. 2    ผูชวย  

มีหนาท่ี 
 ๑. วิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหาโครงสรางและภารกิจสถานศึกษา 
 ๒. วิเคราะหความเสีย่งของการดำเนินงาน กำหนดปจจัยเสี่ยงและจดัลำดบัความเสี่ยง 
 ๓. กำหนดมาตรการในการปองกันความเสีย่งในการดำเนินงานของสถานศึกษา 
 ๔. วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 

๕. เสนอแตงตั้งคณะกรรมการจดัทำมาตรการปองกันความเสี่ยงไปใชในการควบคุมการดำเนินงานตามภารกิจ 
๖. ดำเนินการควบคุมตามหลักเกณฑมาตรการและวิธีการท่ีสำนักงานตรวจเงินแผนดินกำหนด 
๗. ประเมินผลการดำเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการท่ีกำหนดและปรับปรุงใหเหมาะสม 

 ๘. รายงานผลการประเมินควบคุมภายใน 
 ๙. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

23. งานสงเสริมกิจการนักเรียน 
๑. นายสมบูรณ นามวงศ   ครู คศ. ๓    หัวหนา 
๒. นายประมินทร ศรีบุรินทร   ครูผูชวย    ผูชวย 
๓. นายนพรตัน  ขันติเจรญิ   ครู คศ. ๑    ผูชวย 



มีหนาท่ี 
 ๑. วางแผน กำหนดแนวทางการสงเสริมการจัดกิจกรรมของนักเรียนของสถานศึกษา โดยสนับสนุนใหนักเรียน ไดมสีวนรวม
ในกระบวนการนวางแผน 

๒. ดำเนินการจัดกิจกรรมและสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน ไดมสีวนรวมในการจดักิจกรรมอยางหลากหลาย ตามความถนัด
และความสนใจของนักเรียน 
 ๓. จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏบัิติใหทำได คดิเปน ทำเปน รักการอาน และเกิดการใฝรู
อยางตอเน่ือง 
 ๔. สรปุและประเมินผลเพ่ือปรับปรุงแกไข สงเสริมกิจการนักเรียน เพ่ือใหการจัดกิจกรรมเกิดคุณคาและประโยชนตอผูเรียน
อยางแทจริง 
 ๕.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

23.๑ งานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
๑. นางวิภาดา  พรมอินทร   ครู คศ. 2    หัวหนา 

 2. นางสาวสกาวเดือน จันหนาย  ครู คศ. ๑    ผูชวย 

มีหนาท่ี 
 ๑. จัดอบรมจรยิธรรมประจำสัปดาหใหนักเรียนแตละระดับช้ัน 
 ๒.  ติดตามความประพฤติ การปฏิบัติตนของนักเรยีนท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
 ๓.  แตงตั้งคณะกรรมการติดตามความประพฤตินักเรียน 
 ๔.  ประสานงานกับชุมชนในวันสำคัญทางศาสนา และวันสำคัญของชาติ 
 ๕.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

23.๒ งานวินัยและความประพฤติ 
๑. นายสมบูรณ นามวงศ   ครู คศ. ๓    หัวหนา 
๒. นายประมินทร  ศรบุีรินทร   ครูผูชวย    ผูชวย 
๓. นายสรุวี  เขียวล ี   ครู คศ. ๑    ผูชวย 

มีหาท่ี 
๑.  จัดรวบรวมทะเทียนประวัตินักเรียน 
๒.  ดำเนินการควบคุมนักเรียนใหประพฤติปฏบัิติตามระเบียบของโรงเรียน 
3.  ช้ีแจงแนวปฏิบัติเก่ียวกับความประพฤติของนักเรยีนอยางสมำ่เสมอ 
4.  ประสานงานกับครูหัวหนาคณะสี ครูท่ีปรึกษา ครูแนะแนว เมื่อพบปญหาเรื่องความประพฤติของนักเรียน 
5.  ประสานงานกับผูปกครองของนักเรียนในเรื่องความประพฤติเสนอแนวทางการลงโทษนักเรียนแกผูบริหาร 
6.  จัดระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกับการแกปญหาความประพฤติของนักเรียน 
7.  วางแผนการจดักิจกรรมประจำวัน 
8.  จัดใหมผีูชวยสารวัตรนักเรียน 
9.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

24. งานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
๑. นางสาวกัญญวรา  หอมตา   ครู คศ.๒    หัวหนา 
๒. นายอภิชัย ธรรมเสนา   ครูผูชวย    ผูชวย 

มีหนาท่ี 
๑.  กำกับดูแลการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ของงานระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

 ๒.  กำหนดหนาท่ีของคณะกรรมการงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
๓.  ประสานงานกับงานและ/หรือฝายตาง ๆ เพ่ือใหการดำเนินกิจกรรมเปนไปดวยความเรียบรอย 
๔. วางแผนควบคุมดูแลการปฏิบัตงิานของครูท่ีปรึกษาในดานการปกครองนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ 
๕. วางแผนแกปญหานักเรยีนในดานตาง ๆ เชน การมาเรียน  ระเบียบวินัย  กฎขอบังคับ  ฯลฯ 
๖. ประสานงานกับครเูวรประจำวัน  เพ่ือชวยดูแล  ควบคุมนักเรยีนประจำวันตามความเหมาะสม 
๗. จัดทำคูมืออบรมนักเรียนในคาบโฮมรูมใหแกครูปรึกษา 



๘. รวมเปนคณะกรรมการฝายกิจการนักเรียน  
 ๙. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

24.๑ งานครูท่ีปรึกษา 
๑. นางสาวดารภา  ขวัญพรม   ครู คศ.2    หัวหนา 
๒. นางสาวชนาพร  ขวัญลอม   ธุรการ    ผูชวย 

มีหนาท่ี 
 ๑. จัดเตรียมเครื่องมือเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล หาขอมูลเพ่ิมเตมิโดยนำเครื่องมือไปใชในการเก็บขอมูล และปรับปรุง
ขอมูลใหเปนปจจุบัน เก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ 
 ๒. ดำเนินการจัดทำเอกสารคัดกรองนักเรียนตามเกณฑท่ีกำหนด สรุปผลการจำแนกนักเรียนเปนกลุม 
 ๓. จัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือสงเสรมิพัฒนา โดย 
  ๓.๑ เยี่ยมบาน 
  ๓.๒ จดักิจกรรมโฮมรูม 
  ๓.๓ สรางความสัมพันธระหวางบานกับโรงเรยีน 
  ๓.๔ ประชุมผูปกครอง 
  ๓.๕ จดักิจกรรมพัฒนาใหเหมาะสม กับกลุมนักเรียน 

๔. จัดกิจกรรมปองกัน แกไข ชวยเหลือ ประสานความรวมมือผูปกครองในการชวยเหลือแกไข 
 ๕. ดำเนินการสงตอภายในไปยังบุคคลหรือฝายท่ีเก่ียวของ 
 ๖. รายงานผลระหวางดำเนินงาน / รายงานผลเมื่อสิ้นสุด 
 ๗. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

25.  ครูเวรประจำวัน 
๑. นางสาวชนาพร  ขวัญลอม   ธุรการ 

มีหนาท่ี 
 ๑. จัดทำคำสั่งแตงตั้งครเูวรประจำวัน เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีในแตละวัน 
 ๒. จัดเตรียมเครื่องมือ ไปใชในการเก็บขอมูลการปฏิบัติหนาท่ีในแตละวัน เชน แบบตรวจความเรียบรอยนักเรียนประตเูขา
โรงเรียน ,แบบตรวจการทำความสะอาดหองเรียน แตละอาคารเรยีน 
 ๓. จัดทำเอกสารการขออนุญาตเขา-ออก ของนักเรียนโรงเรียนบานหวยลาด 
 ๔. จัดทำแบบตรวจการทำความสะอาดเขตรับผดิชอบของนักเรียน ตามแผนผังท่ีวางไว 
 ๕. รายงานผลระหวางดำเนินงาน / รายงานผลเมื่อสิ้นสุด 
 ๖. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

26.  งานสงเสริมประชาธิปไตย 
๑. นายนพรตัน  ขันติเจรญิ   ครู คศ.๑    หัวหนา 
๒. นางสาวปวีณา  กางถ่ิน   ครู คศ.๑    ผูชวย 

มีหนาท่ี 
๑. จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนตามระบอบประชาธิปไตยท่ีเห็นสมควร 
๒. เปนท่ีปรึกษาของคณะกรรมการนักเรียน  หรือสภานักเรียน  พรอมท้ังกำกับดูแลเสนอแนะใหการดำเนินงานของ

คณะกรรมการนักเรียนเกิดผลดีในการสงเสริมระบอบประชาธิปไตยในระดับโรงเรยีนเกิดประโยชนตอการพัฒนาโรงเรียนและสังคม
ตามสมควร 
 ๓. กำหนดหนาท่ีของคณะกรรมการนักเรยีนและคณะกรรมการคณะส ี

๔. จัดกิจการสงเสรมิประชาธิปไตยตามโอกาสท่ีเหมาะสม  เพ่ือพัฒนานักเรียน 
๕. ติดตามผลและสรุปผลรายงานภาคเรยีนละ  ๑  ครั้ง เสนอผูอำนวยการ 
๖. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 



27. งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
๑. นายสรุวี  เขียวล ี   ครู คศ.๑    หัวหนา 
๒. นายประมินทร ศรีบุรินทร   ครูผูชวย    ผูชวย 

มีหนาท่ี 
๑. แตงตั้งคณะกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
๒. วางแผนการดำเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในโรงเรยีนใหเหมาะสม 
๓. กำหนดมาตรการในการปองกันและแกไขปญหา  ตลอดจนการควบคุมดูแลใหเกิดผลดีตอนักเรียน 
๔. ประสานความรวมมือกับผูปกครองนักเรียนตามโอกาสเพ่ือรวมกันแกปญหา  หรือปองกันตามเห็นสมควร 
๕. จัดประชุมผูปกครองนักเรยีนตามโอกาสท่ีเหมาะสมเพ่ือประสานความรวมมือท้ังในดานปองกัน และแกไขปญหาอยาง

ตอเน่ือง 
๖. ดำเนินการจัดทำสถานศึกษาสขีาว 
๗. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

28. งานเครือขายผูปกครองนักเรียน 
๑. นางสาวกัญญวรา  หอมตา   ครู คศ.๒    หัวหนา 
๒. นายอภิชัย  ธรรมเสนา   ครูผูชวย    ผูชวย 
๓. นางสาวชนาพร  ขวัญลอม   ธุรการ    ผูชวย 

มีหนาท่ี 
๑. จัดประชุมผูปกครองนักเรยีน ปการศึกษา ละ ๒ ครั้ง 
๒. ติดตอประสานงานเครือขายผูปกครองนักเรียน 

 ๓. จัดใหมีการคัดเลือกคณะกรรมการเครือขายผูปกครองนักเรียนของโรงเรียน 
 ๔. จัดประชุมคณะกรรมการเครือขายผูปกครองนักเรียนปละ  ๒  ครั้ง 
 ๕. วางแผนประสานงานกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีนของโรงเรยีน 
 ๖. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

  ท้ังน้ี ใหผูท่ีไดรับคำสั่ง ปฏิบัติหนาท่ีดวยความตั้งใจเกิดผลดีแกทางราชการ หากเกิดปญหาหรืออุปสรรคประการใด 
ใหรายงานผูบริหารสถานศึกษาทราบ เพ่ือหาแนวทางแกไขตอไป 

 
 ท้ังน้ี  ตั้งแต วันท่ี  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕64 เปนตนไป 

 

สั่ง  ณ  วันท่ี  31 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64 
  
 
 
               (นายกรเอก มิ่งศรี) 
                                       ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

 
 
 

คำส่ังโรงเรียนบานหวยลาด 
ท่ี  127/ ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลการรับ-สงอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
  
 ตามท่ีโรงเรียนไดรับการจัดสรรงบประมาณโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  จากองคการปกครองสวน
ทองถ่ิน  ตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือใหนักเรียนไดดื่มเปน
อาหารเสริมและเพ่ือเสริมสรางสุขภาพของนักเรียนใหแข็งแรง   
           เพ่ือใหการดำเนินงานโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย  ทางโรงเรียนจึงขอแตงตั้ง
คณะกรรมการ  ดังตอไปนี้  
  คณะกรรมการควบคุมดูแลการรับ-สงอาหารเสริม (นม) โรงเรียน   
           มีหนาท่ี  ควบคุมดูแลการรับ-สงอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จากองคการบริหารสวนทองถ่ิน  ควบคุมดูแล
สถานท่ีสำหรับการจัดเก็บนม อุปกรณใสนม และการใหบริการดื่มนมโรงเรียน  ประกอบดวย  
     ๑. นางสาวเบญจภรณ   พรมเผา        ประธานกรรมการ  
     ๒. นายนพรัตน   ขันติเจริญ      กรรมการ  
     ๓. นายอภิชัย   ธรรมเสนา  กรรมการ  
     ๔. นางสาวดารภา   ขวัญพรม           กรรมการและเลขานุการ 
 

          ขอใหผูท่ีไดรับการแตงตั้งไดปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายใหบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายท่ีกำหนดไว 
 

สั่ง ณ วันท่ี   ๓   พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๔ 
         

 
       (นายกรเอก   ม่ิงศรี) 

                    ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด           
 
 
 
 
 
 

 

 
           

  คำส่ังโรงเรียนบานหวยลาด 
ท่ี 126/๒๕๖4 

เรื่อง  อนุมัติใหขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ  
………………………………………………….…………  

  ตามหนังสือสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณ เขต 2 ศธ ๐๔๑๐๗/๒๖๘๙ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
เรื่อง การฝกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษา ตามโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เพ่ือสงเสริมให



ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือนอมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสรางจิตสำนึกความเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง 
และบำเพ็ญประโยชนตอชุมชนอยางตอเนื่องและยั่งยืน ระหวางวันท่ี 3 - 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา ๐8.๐๐ – ๑
6.3๐ น. ณ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ มีกำหนด  3  
วัน  
  อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๑๓๖๕/๒๕๕๘ เรื่อง มอบอำนาจ
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ สั่ง ณ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ของขาราชการครูลูกจาง จึงอนุญาตให 
 

 นายวรายุ ขวัญลอย  ตำแหนง  ครู คศ.1 
  

  ไปราชการ เพ่ือดำเนินการตามหนังสือ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณ เขต 2                 ศธ 
๐๔๑๐๗/๒๖๘๙ ลงวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การฝกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษา และให
อนุมัติเงินสวนราชการเปนคาใชจายตางๆ ตามสิทธิ์ของทางราชการโดยใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง
เก่ียวกับการเบิกจายเงินคาเดินทางไปราชการ 
 

 ท้ังนี้ ตั้งแต วันท่ี  3 พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖4  เปนตนไป 

 

 สั่ง ณ  วันท่ี  2 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖4     
 
 
 

 

      ( นายกรเอก   ม่ิงศรี ) 
                    ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

                      คำส่ังโรงเรียนบานหวยลาด 
      ท่ี 125/๒๕๖4 

เรื่อง  แตงตั้งเวรรักษาการณในโรงเรียนประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖4 
………………………………………………….…………  

   เพ่ือปองกันระวังรักษาทรัพยสินของโรงเรียนบานหวยลาด ใหอยูในสภาพเรียบรอย ปลอดภัยปราศจากเหตุตางๆ     อาศัย
อำนาจตามคำสั่งในขอ ๒ แหงคำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี ๑ /๒๕๔๖ เรื่อง การให ขาราชการครูปฏิบัติ
หนาท่ีตามคำสั่งผูอำนวยการ สั่ง ณ วันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ และหนังสือสำนักเลขาคณะรัฐมนตรีท่ี นร. ๐๒๐๖/ว ๑๐๗ ลงวันท่ี ๘ 
กรกฎาคม ๒๕๔๒ เรื่อง ปรับปรุงแกไข หรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เก่ียวกับการจัดเวรรักษาการณ ประจำสถานท่ีราชการจึงขอ
แตงตั้งขาราชการครูและลูกจางปฏิบัติหนาท่ี เวรรักษาการณ  ตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน ๒๕๖4  ดังน้ี 



ท่ี ช่ือ - สกุล วันท่ีอยูเวร ผูตรวจเวร หมายเหต ุ

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21.  

 
นางสาวกัญญวรา  หอมตา 
นางสาวสายใจ  มะประสิทธ์ิ 
นางสาววิไล  แกวประสงค   
นางวิภาดา  พรมอินทร 
นางสาวณภัทร  พงคคำ 
นางสาวดารภา  ขวัญพรม 
นางสาวจิรัชญา  ขวัญพรม 
นางสาวปวีณา  กางถ่ิน 
นางสาวสกาวเดือน จันหนาย 
นางสาวเนตยา เงินเจรญิ 
นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา 
นางสาวสุวรรณี  แกวเกต ุ
 
นายนพรัตน  ขันติเจริญ 
นายสุรวี  เขียวล ี
นายยุรนันท  พรรณขาม 
นายนำพล  เสคำพันธ 
นายวรายุ  ขวัญลอย 
นายอภิชัย  ธรรมเสนา 
นายสมบูรณ   นามวงศ 
นายวสุ  ขวัญตึก 
นายประมินทร ศรีบุรินทร 
 

เฉพาะกลางวัน 
12,24 
1, 13,25 
2, 14,26 
3, 15,27 
4, 16,28 
5, 17,29 
6,18,30 
7,19 
8,20 
9,21 
10,22 
11,23 
เฉพาะกลางคืน 
1 - 3 
4 - 6 
7 - 9 
10 - 13 
14 - 15 
16 - 19 
20 - 23 
24 - 27 
28 - 30 

 
ผอ.รร/นายสมบูรณ นามวงศ 
ผอ.รร/นายสมบูรณ นามวงศ 
ผอ.รร/นายสมบูรณ นามวงศ 
ผอ.รร/นายสมบูรณ นามวงศ 
ผอ.รร/นายสมบูรณ นามวงศ 
ผอ.รร/นายสมบูรณ นามวงศ 
ผอ.รร/นายสมบูรณ นามวงศ 
ผอ.รร/นายสมบูรณ นามวงศ 
ผอ.รร/นายสมบูรณ นามวงศ 
ผอ.รร/นายสมบูรณ นามวงศ 
ผอ.รร/นายสมบูรณ นามวงศ 
ผอ.รร/นายสมบูรณ นามวงศ 
ผอ.รร/นายสมบูรณ นามวงศ 
ผอ.รร/นายสมบูรณ นามวงศ 

 
 

ผอ.รร/นายสมบูรณ นามวงศ 
ผอ.รร/นายสมบูรณ นามวงศ 
ผอ.รร/นายสมบูรณ นามวงศ 
ผอ.รร/นายสมบูรณ นามวงศ 
ผอ.รร/นายสมบูรณ นามวงศ 
ผอ.รร/นายสมบูรณ นามวงศ 
ผอ.รร/นายสมบูรณ นามวงศ 
ผอ.รร/นายสมบูรณ นามวงศ 
ผอ.รร/นายสมบูรณ นามวงศ 
ผอ.รร/นายสมบูรณ นามวงศ 

 

 
นางสาวกัญญวรา  หอมตา 
นางสาวสายใจ  มะประสิทธ์ิ 
นางสาววิไล  แกวประสงค   
นางวิภาดา  พรมอินทร 
นางสาวณภัทร  พงคคำ 
นางสาวดารภา  ขวัญพรม 
นางสาวจิรัชญา  ขวัญพรม 
นางสาวปวีณา  กางถ่ิน 
นางสาวสกาวเดือน จันหนาย 
นางสาวเนตยา เงินเจรญิ 
นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา 
นางสาวสุวรรณี  แกวเกต ุ
 
นายนพรัตน  ขันติเจริญ 
นายสุรวี  เขียวล ี
นายยุรนันท  พรรณขาม 
นายนำพล  เสคำพันธ 
นายวรายุ  ขวัญลอย 
นายอภิชัย  ธรรมเสนา 
นายสมบูรณ   นามวงศ 
นายวสุ  ขวัญตึก 
นายประมินทร ศรีบุรินทร 
 

 

 ท้ังน้ี ใหผูท่ีไดรับแตงตั้งอยูเวรรักษาการณโรงเรียน รดน้ำตนไมท้ังสองฝง คัดไขไก ขายไขไก และดูแลความสะอาดบริเวณ
โรงเรียนฝงอาคารประถม อาคารมัธยม โดยใหปฏิบัตหินาท่ีอยางเครงครัด ถามีปญหาอยางหน่ึงอยางใด ใหรีบรายงานตอหัวหนา
สถานศึกษาทราบทันที  และใหถือปฏิบัติตามคำสั่ง 
 

ท้ังน้ี ตั้งแต วันท่ี  1 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖4  เปนตนไป 
สั่ง ณ  วันท่ี  31 ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖4      
 
 

(นายกรเอก มิ่งศรี) 
ตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 

  
 
 

คำส่ังโรงเรียนบานหวยลาด 
ท่ี  123/ 2564 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการนักเรียนแกนนำดานสุขภาพอนามัยในโรงเรียน 
        

ดวยโรงเรียนบานหวยลาด  เห็นความสำคัญดานสุขภาพอนามัยของนักเรียน ซ่ึงเปนภารกิจของโรงเรียนท่ีจะ
สงเสริมใหนักเรียนมีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ แข็งแรง สามารถดูแลตัวเองและผูอ่ืนไดอยางถูกวิธี และเพ่ือเปน
การเตรียมการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  ในสถานการณปจจุบัน  โรงเรียนบานหวยลาดจึงขอ
แตงตั้งคณะกรรมการนักเรียนแกนนำดานสุขภาพอนามัยในโรงเรียน  ดังนี้ 

       ระดับชั้นอนุบาลชั้นปท่ี 1 



   1.  เด็กหญิงพัชราภรณ      คำภีร 
   2.  เด็กหญิงขวัญจิรา        ขวัญเดิน 
  ระดับชั้นอนุบาลชั้นปท่ี 2 
             1. เด็กชายทินภัทร            วังคีรี 
  2. เด็กหญิงมุทิตา            แกวลือ  
       ระดับชั้นอนุบาลชั้นปท่ี 3   

 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์         ปดทุม 
 2. เด็กหญิงทิพเกสร          ขวญัตึก 

  ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 
  1. เด็กชายจิตตวัฒน         วัฒนศัพท 
  2. เด็กหญิงพัชรินทร         ทัดศรี 
 ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 
  1. เด็กชายธณาวุฒิ           ขวัญตึก 
  2. เด็กหญิงชยานันท         รินเสนา 
ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
  1. เด็กหญิงขวัญณภัทร     วัฒนศัพท   
  2. เด็กหญิงนันทนา          ซินสีหา 
ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 
  1. เด็กหญิงกมลชนก        พิลาบุตร   
  2. เด็กหญิงชลธิชา           ขวัญลอม 
ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
  1. เด็กหญิงขนิษฐา           ชัยคำภา   
  2. เด็กหญิงพิชญาภา        พิลาบุตร 
ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
  1. เด็กหญิงกนกพร          รอดทับทิม   
  2. เด็กหญิงธัญญารัตน      ขวัญพรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
  1. เด็กหญิงศิริรัตน          นุชแมน   
  2. เด็กหญิงสรัญญา          วังหิน 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 
  1. เด็กหญิงญาดาวดี         ขวัญเดิน  
  2. เด็กชายเอ้ืออังกรู         คำภีร 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
  1. เด็กหญิงสิริยากร         ศรีพันธบุญ  
  2. เด็กหญิงผริตา            ศรีบัวริน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 
  1. นางสาววราภรณ         ขวัญเดิน   
  2. นางสาวเพ็ญพิชชา       คำลา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
  1. นางสาวปาริสรา          ชัยคำภา   
  2. นางสาวณรัญญา         ขวัญลอม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 



  1. นางสาวกัญญานันท     ขวัญแจม   
  2. นางสาวมุกธิดา           พิลาบุตร 
 

 ท้ังนี้ใหคณะกรรมการท่ีแตงตั้ง มีหนาท่ี  ดูแลชวยเหลือ เฝาระวังคัดกรองสุขภาพ และชวยเหลืองาน
อนามัยในโรงเรยีน   ใหคณะกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถและ
ประสิทธิภาพ เพ่ือใหการดำเนินงานดังกลาวประสบผลสำเร็จและเกิดผลดีแกทางสถานศึกษาตอไป 

 
ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

    สั่ง   ณ   วันท่ี     25   ตุลาคม   พ.ศ. 2564 
 
      
 
      ( นายกรเอก   ม่ิงศรี ) 

                    ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

คำส่ังโรงเรียนบานหวยลาด 
ท่ี 122/๒๕๖4 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการเขารวมประชุม 
------------------- 

 ตามท่ีโรงเรียนบานหวยลาด ไดจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ในวันพฤหัสบดี                  ท่ี 
21 ตุลาคม 2564 ณ หองประชุมโรงเรียนบานหวยลาด นั้น 



 เพ่ือใหการดำเนินการจัดประชุมดังกลาวเปนไปอยางเรียบรอย มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตาม
ความในมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติ พ.ศ.2559 การปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ จึงแตงตั้งคณะกรรมการเขาประชุมดังกลาว ประกอบดวย 

 

1. หัวหนางาน 4 ฝาย 
 1. นายสมบูรณ นามวงศ   หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
 2. นางสาวกัญญวรา หอมตา  หัวหนาฝายบริหารงานบุคคล 
 3. นางสาวณภัทร พงคคำ   หัวหนาฝายบริหารงานการเงิน 
 4. นางวิภาดา พรมอินทร   หัวหนาฝายบริหารงานวิชาการ 

  โดยใหคณะกรรมการชุดดังกลาวเขารวมประชุม ในวันพฤหัสบดท่ีี  21 ตุลาคม 2564              มี
หนาท่ี ใหชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานใหแกคณะคณะกรรมการสถานศึกษาทราบ เพ่ือใหการจัดประชุมวิชาการ
ครั้งนี้ดำเนินไปตามวัตถุประสงค 
 

 ท้ังนี้ ตั้งแต วันท่ี  21 ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖4  เปนตนไป 
 สั่ง ณ  วันท่ี  19 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4      
 
 
 
 

(นายกรเอก ม่ิงศรี) 
ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 

 

 

 

 
     
 
 
 
 

 
 
 

                      คำส่ังโรงเรียนบานหวยลาด 
      ท่ี 118/๒๕๖4 

เรื่อง  แตงตั้งเวรรักษาการณในโรงเรียนประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖4 
………………………………………………….…………  

   เพ่ือปองกันระวังรักษาทรัพยสินของโรงเรียนบานหวยลาด ใหอยูในสภาพเรียบรอย ปลอดภัยปราศจากเหตุตางๆ     อาศัย
อำนาจตามคำสั่งในขอ ๒ แหงคำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี ๑ /๒๕๔๖ เรื่อง การให ขาราชการครูปฏิบัติ
หนาท่ีตามคำสั่งผูอำนวยการ สั่ง ณ วันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ และหนังสือสำนักเลขาคณะรัฐมนตรีท่ี นร. ๐๒๐๖/ว ๑๐๗ ลงวันท่ี ๘ 
กรกฎาคม ๒๕๔๒ เรื่อง ปรับปรุงแกไข หรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เก่ียวกับการจัดเวรรักษาการณ ประจำสถานท่ีราชการจึงขอ
แตงตั้งขาราชการครูและลูกจางปฏิบัติหนาท่ี เวรรักษาการณ  ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม ๒๕๖4  ดังน้ี 

ท่ี ช่ือ - สกุล วันท่ีอยูเวร ผูตรวจเวร หมายเหต ุ



 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21.  

 
นางกัญญวรา  หอมตา 
นางสาวสายใจ  มะประสิทธ์ิ 
นางสาววิไล  แกวประสงค   
นางวิภาดา  พรมอินทร 
นางสาวณภัทร  พงคคำ 
นางสาวดารภา  ขวัญพรม 
นางสาวจิรัชญา  ขวัญพรม 
นางสาวปวีณา  กางถ่ิน 
นางสาวสกาวเดือน จันหนาย 
นางสาวเนตยา เงินเจรญิ 
นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา 
นางสาวสุวรรณี  แกวเกต ุ
 
นายสุรวี  เขียวล ี
นายยุรนันท  พรรณขาม 
นายนำพล  เสคำพันธ 
นายวรายุ  ขวัญลอย 
นายอภิชัย  ธรรมเสนา 
นายสมบูรณ   นามวงศ 
นายวสุ  ขวัญตึก 
นายประมินทร ศรีบุรินทร 
นายนพรัตน  ขันติเจริญ 
 

เฉพาะกลางวัน 
10, 11,31 
12, 13 
20 
1, 9 
2, 14, 15 
3, 21, 22 
4, 18, 19 
5, 25, 26 
6, 16,27 
7, 23,28 
8, 24,29  
17,30 
เฉพาะกลางคืน 
1 - 3 
4 - 6 
7 - 9 
10 - 12 
13 - 16 
17 - 20 
21 - 24 
25 - 28 
29 - 31 

 
ผอ.รร/นายสมบูรณ นามวงศ 
ผอ.รร/นายสมบูรณ นามวงศ 
ผอ.รร/นายสมบูรณ นามวงศ 
ผอ.รร/นายสมบูรณ นามวงศ 
ผอ.รร/นายสมบูรณ นามวงศ 
ผอ.รร/นายสมบูรณ นามวงศ 
ผอ.รร/นายสมบูรณ นามวงศ 
ผอ.รร/นายสมบูรณ นามวงศ 
ผอ.รร/นายสมบูรณ นามวงศ 
ผอ.รร/นายสมบูรณ นามวงศ 
ผอ.รร/นายสมบูรณ นามวงศ 
ผอ.รร/นายสมบูรณ นามวงศ 
ผอ.รร/นายสมบูรณ นามวงศ 
ผอ.รร/นายสมบูรณ นามวงศ 

 
ผอ.รร/นายสมบูรณ นามวงศ 
ผอ.รร/นายสมบูรณ นามวงศ 
ผอ.รร/นายสมบูรณ นามวงศ 
ผอ.รร/นายสมบูรณ นามวงศ 
ผอ.รร/นายสมบูรณ นามวงศ 
ผอ.รร/นายสมบูรณ นามวงศ 
ผอ.รร/นายสมบูรณ นามวงศ 
ผอ.รร/นายสมบูรณ นามวงศ 
ผอ.รร/นายสมบูรณ นามวงศ 
ผอ.รร/นายสมบูรณ นามวงศ 

 

 
นางกัญญวรา  หอมตา 
นางสาวสายใจ  มะประสิทธ์ิ 
นางสาววิไล  แกวประสงค   
นางวิภาดา  พรมอินทร 
นางสาวณภัทร  พงคคำ 
นางสาวดารภา  ขวัญพรม 
นางสาวจิรัชญา  ขวัญพรม 
นางสาวปวีณา  กางถ่ิน 
นางสาวสกาวเดือน จันหนาย 
นางสาวเนตยา เงินเจรญิ 
นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา 
นางสาวสุวรรณี  แกวเกต ุ
 
นายสุรวี  เขียวล ี
นายยุรนันท  พรรณขาม 
นายนำพล  เสคำพันธ 
นายวรายุ  ขวัญลอย 
นายอภิชัย  ธรรมเสนา 
นายสมบูรณ   นามวงศ 
นายวสุ  ขวัญตึก 
นายประมินทร ศรีบุรินทร 
นายนพรัตน  ขันติเจริญ 
 

 

 ท้ังน้ี ใหผูท่ีไดรับแตงตั้งอยูเวรรักษาการณโรงเรียน รดน้ำตนไมท้ังสองฝง คัดไขไก ขายไขไก และดูแลความสะอาดบริเวณ
โรงเรียนฝงอาคารประถม อาคารมัธยม โดยใหปฏิบัตหินาท่ีอยางเครงครัด ถามีปญหาอยางหน่ึงอยางใด ใหรีบรายงานตอหัวหนา
สถานศึกษาทราบทันที  และใหถือปฏิบัติตามคำสั่ง 
 

ท้ังน้ี ตั้งแต วันท่ี  1 ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖4  เปนตนไป 
สั่ง ณ  วันท่ี  2 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4      
 
 

(นายกรเอก มิ่งศรี) 
ตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 

 
 

 
 

คำส่ังโรงเรียนบานหวยลาด 
ท่ี ๑๑๗/๒๕๖๔ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ 
ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 

.................................................................................................................................. 
 ดวยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนบานหวยลาด  กำหนดจัดงานเกษียณอายุราชการใหกับ 
นางลักษณา   พรหมพล  ตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด  โดยกำหนดจัดในวัน พฤหัสบดี                 ท่ี 
๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๙ น. เปนตนไป ณ โรงเรียนบานหวยลาด  เพ่ือใหการดำเนินกิจกรรมเปนไป
ดวยความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงคของกิจกรรม จึงขอแตงตั้งกรรมการรับผิดชอบงานฝายตาง ๆ ดังนี้ 



 ๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบดวย 
๑. นางลักษณา   พรหมพล  ผูอำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นายสมบูรณ   นามวงศ   ครู คศ.๓       รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวณภัทร พงคคำ             ครู คศ.๒   กรรมการ 
๔. นางวิภาดา  พรมอินทร  ครู คศ.๒      กรรมการ 
๕. นางสาวกัญญวรา  หอมตา   ครู คศ.๒     กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาท่ี ใหคำปรึกษา  อนุมัติ อนุญาต อำนวยการ  สงเสริมสนับสนุน  ควบคุม  กำกับ ดูแลคณะกรรมการ
ฝายตาง ๆ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย  ประสานงาน  ใหคำแนะนำปรึกษาและแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน    
 ๒. คณะกรรมการประชาสัมพันธ 
     ๑. นางสาวกัญญวรา  หอมตา   ครู คศ.๒              ประธานกรรมการ 
     ๒. นายวรายุ  ขวัญลอย   ครู คศ.๑      กรรมการ     
๓. นางสาวชนาพร ขวัญลอม   เจาหนาท่ีธุรการ        กรรมการและเลขานุการ 
 มีหนาท่ี ประชาสัมพันธเชิญชวนขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา  คณะครูเกา คณะศิษยเกา  รวม
กิจกรรมมุฑิตาจิตใหกับผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาดท่ีเกษียณอายุราชการ และจัดทำหนังสือเชิญ  กำหนดการ 
ขอความตัวหยังสื่อท่ีติดบนเวทีในวันงาน  พรอมท้ังทำ VTR ประวัติและผลงานผูอำนวยการโรงเรียนท่ีเกษียณอายุ
ราชการ 
 ๓. คณะกรรมการฝายอาคารสถานท่ี  ประกอบดวย 
     ๓.๑ ฝายผูกฝาประดับตกแตงเวทีและดูแลอุปกรณเครื่องเสียง 

 ๑.  นายสมบรูณ  นามวงศ  ครู คศ.๓   ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางสาวกัญญวรา  หอมตา  ครู คศ.๒         รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาววิไล  แกวประสงค  ครู คศ.๑   กรรมการ 
 ๔. นางวิภาดา  พรมอินทร  ครู คศ.๒      กรรมการ 
 ๕. นางสาวจิรัชญา  ขวัญพรม  ครู คศ.๑   กรรมการ 
 ๖. นายสุรวี  เขียวล ี   ครู คศ.๑   กรรมการ 
 ๗.  นางสาวดารภา  ขวัญพรม  ครู คศ.๒   กรรมการ 
 ๘.  นายนพรัตน  ขันติเจริญ  ครู คศ.๑   กรรมการ 
 ๙.  นายนำพล  เสคำพันธ   ครู คศ.๑   กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา  ครู คศ.๑   กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวสายใจ  มะประสิทธิ์  ครู คศ.๑   กรรมการ 
 ๑๒. นายอภิชัย   ธรรมเสนา  ครูผูชวย    กรรมการ 

       ๑๓. นางสาวสกาวเดือน  จันหนาย  ครู คศ.๑     กรรมการและเลขานุการ 
 ทำหนาท่ี ออกแบบ วางแผน  สถานท่ีจัดงาน ตกแตงเวทีหองประชุม ลานกีฬา อเนกประสงคโรงเรียนบาน
หวยลาด และจัดเตรียมตั้งเครื่องเสียง  ควบคุมเครื่องเสียง จัดเก็บสถานท่ี 
       ๓.๒ ฝายจัดทำและออกแบบซุมถายรูป 
  ๑. นายประมินทร   ศรีบุรินทร  ครูผูชวย       ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวณภัทร พงคคำ             ครู คศ.๒  รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางสาวเนตยา  เงินเจริญ  ครู คศ.๑      กรรมการ 
  ๔. นางสาวสุวรรณี  แกวเกตุ  ครูผูชวย       กรรมการ 
  ๕. นางสาวปวีณา  กางถ่ิน   ครู คศ.๑       กรรมการและเลขานุการ           
 ทำหนาท่ี  ออกแบบ จัดตกแตงซุมถายรูปงานแสดงมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ พรอมจัดเก็บสถานท่ี 
 ๔. ฝายอาหารและน้ำดื่ม 
     ๑. นางสาวเนตยา  เงินเจริญ   ครู คศ.๑     ประธานกรรมการ     
๒. นายวสุ  ขวัญตึก      ครูอัตราจาง  รองประธานกรรมการ  



     ๓. นางสาวสุวรรณี  แกวเกตุ   ครูผูชวย       กรรมการ 
     ๔. นางสาวปวีณา  กางถ่ิน   ครู คศ.๑       กรรมการ 
     ๕. นางสาวชนาพร ขวัญลอม   เจาหนาท่ีธุรการ        กรรมการและเลขานุการ 
 ทำหนาท่ี  จัดเตรียมอุปกรณ ภาชนะ น้ำดื่มและวัตถุดิบท่ีใชในการประกอบอาหารภายในงานแสดงมุฑิตาจิต
เกษียณอายุราชการ 
 ๕. ฝายตอนรับ  ลงทะเบียนรับของขวัญ 
      ๑. นางสาวจิรัชญา  ขวัญพรม   ครู คศ.๑     ประธานกรรมการ 
      ๒. นางสาวดารภา  ขวัญพรม       ครู คศ.๒  รองประธานกรรมการ       
๓. นางสาววิไล  แกวประสงค   ครู คศ.๑       กรรมการ 

๔. นางสาวสายใจ  มะประสิทธิ์  ครู คศ.๑        กรรมการและเลขานุการ 
ทำหนาท่ี  ตอนรับแขกผูมารวมงาน และจดัทำแบบลงทะเบียนรับของรางวัล 

๖. ฝายของท่ีระลึก 
    ๑. นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา  ครู คศ.๑     ประธานกรรมการ 
    ๒. นางสาวสกาวเดือน  จันหนาย  ครู คศ.๑           รองประธานกรรมการ 
    ๓. นางสาวชนาพร ขวัญลอม  เจาหนาท่ีธุรการ        กรรมการและเลขานุการ 
ทำหนาท่ี   แจกของท่ีระลึกใหกับแขกผูมารวมงานแสดงมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ 

๗. ฝายบันทึกภาพบรรยากาศภายในงาน 
    ๑. นายวรายุ  ขวัญลอย   ครู คศ.๑     ประธานกรรมการ 
    ๒. นายยุรนันท  พรรณขาม    ครูผูชวย   รองประธานกรรมการ 
ทำหนาท่ี บันทึกภาพบรรยากาศภายในงานตลอดในการจัดงานแสดงมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ 

๘. ฝายพิธีกร 
    ๑. นายสมบูรณ  นามวงศ   ครู คศ.๓      ประธานกรรมการ 
    ๒. นางวิภาดา  พรมอินทร  ครู คศ.๒     รองประธานกรรมการ 
ทำหนาท่ี  เปนพิธีกร และดำเนินงานดานพิธีตาง ๆ ตลอดการจัดงานแสดงมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ 
 

๙. คณะกรรมการฝายการเงินและบัญชี 
    ๑. นางสาวณภัทร พงคคำ             ครู คศ.๒      ประธานกรรมการ 
    ๒. นางสาวปวีณา  กางถ่ิน    ครู คศ.๑  รองประธานกรรมการ 
    ๓. นายยุรนันท  พรรณขาม    ครูผูชวย         กรรมการและเลขานุการ 
ทำหนาท่ี จัดทำบัญชีการเงิน  และคาใชจายในการจัดงานแสดงมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ สรุป 

ยอดคงเหลือสุทธิเพ่ือใชใหเกิดประโยชนตอไป 
 

 ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหเต็มกำลังความสามารถดำเนินการ
ไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพสงูสุด เพ่ือบังเกิดผลดีแกทางราชการ ละสรางสัมพันธกับผูปกครองนักเรียน
หากพบปญหาในการดำเนินงาน  ใหรายงานตอผูบริหารโรงเรียน หรือคณะกรรมการฝายอำนวยการ เพ่ือหาทาง
ชวยเหลือแกไขตอไป 
 

ท้ังนี้  ตั้งแต วันท่ี  ๒๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  เปนตนไป 
 

   สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒๗  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
       ลงชื่อ 



                (นายสมบูรณ นามวงศ) 
                  ผูชวยผูอำนวยการฝายบริหารงานท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

คำส่ังโรงเรียนบานหวยลาด 
ท่ี 116/๒๕๖4 

เรื่อง  แตงตั้งขาราชการครูรักษาราชการแทน 
------------------- 

  อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติในมาตรา  ๒๗  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗ เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและตอเนื่องเปนผลดีตอการปฏิบัติงาน
ก ร ณี ผู อ ำ น ว ย ก า ร แ ล ะ ร อ ง ผู อ ำ น ว ย ก า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า เก ษี ย ณ อ า ยุ ร า ช ก า ร   จึ ง แ ต ง ตั้ ง  
นางวิภาดา พรมอินทร ตำแหนง  ครูโรงเรียนบานหวยลาด รักษาราชการแทน ในระหวางท่ี ผูอำนวยการโรงเรียน
เกษียณอายุราชการ   
     

สั่ง ณ  วันท่ี  27 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4     
 
 

(นางลักษณา  พรหมพล) 
    ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
           

  คำส่ังโรงเรียนบานหวยลาด 
ท่ี 114/๒๕๖4 

เรื่อง  อนุมัติใหขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ  
………………………………………………….…………  

  ตามท่ี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณ เขต 2 แจงคำสั่งท่ี 189/2564 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการวิจัยตามโครงการสงเสริมการทำวิจัยเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรูวิถีใหม 
และเพ่ือใหการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการจึงแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ระหวางวันท่ี   17 
- 18 กันยายน พ.ศ.2564 ณ หอประชุมอรุณญาเขต สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณ เขต 2     อำเภอหลม
สัก จังหวัดเพชรบูรณ  
  อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๑๓๖๕ / ๒๕๕๘ เรื่อง มอบ
อำนาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ สั่ง ณ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ของขาราชการครูลูกจาง และนักเรียน จึง
อนุญาตให 

 1. นางวิภาดา พรมอินทร  ตำแหนง  ครู คศ.2 
 2. นางสาวจิรัชญา ขวัญพรม ตำแหนง  ครู คศ.1 
 3. นายยุรนันท พรรณขาม ตำแหนง  ครูผูชวย 
 4. นายอภิชัย ธรรมเสนา  ตำแหนง  ครูผูชวย  
 

  ไปราชการ เพ่ือดำเนินการตามคำสั่ง การวิจัยตามโครงการสงเสริมการทำวิจัยเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือจัดทำ
นโยบายการจัดการเรียนรูวิถีใหม และใหอนุมัติเงินสวนราชการเปนคาใชจายตางๆ ตามสิทธิ์ของทางราชการโดยใหถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังเก่ียวกับการเบิกจายเงินคาเดินทางไปราชการ 
 

 ท้ังนี้ ตั้งแต วันท่ี  17 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4  เปนตนไป 

 

 สั่ง ณ  วันท่ี  16 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4     
 
 
 

 
(นางลักษณา  พรหมพล) 

    ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 



                      คำส่ังโรงเรียนบานหวยลาด 
      ท่ี 101/๒๕๖4 

เรื่อง  แตงตั้งเวรรักษาการณในโรงเรียนประจำเดือน กันยายน ๒๕๖4 
………………………………………………….…………  

   เพ่ือปองกันระวังรักษาทรัพยสินของโรงเรียนบานหวยลาด ใหอยูในสภาพเรียบรอย ปลอดภัยปราศจากเหตุตางๆ     อาศัย
อำนาจตามคำสั่งในขอ ๒ แหงคำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี ๑ /๒๕๔๖ เรื่อง การให ขาราชการครูปฏิบัติ
หนาท่ีตามคำสั่งผูอำนวยการ สั่ง ณ วันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ และหนังสือสำนักเลขาคณะรัฐมนตรีท่ี นร. ๐๒๐๖/ว ๑๐๗ ลงวันท่ี ๘ 
กรกฎาคม ๒๕๔๒ เรื่อง ปรับปรุงแกไข หรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เก่ียวกับการจัดเวรรักษาการณ ประจำสถานท่ีราชการจึงขอ
แตงตั้งขาราชการครูและลูกจางปฏิบัติหนาท่ี เวรรักษาการณ  ตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน ๒๕๖4  ดังน้ี 

ท่ี ช่ือ - สกุล วันท่ีอยูเวร ผูตรวจเวร หมายเหต ุ

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21.  

 
นางกัญญวรา  หอมตา 
นางวิภาดา  พรมอินทร 
นางสาวณภัทร  พงคคำ 
นางสาววิไล  แกวประสงค   
นางสาวดารภา  ขวัญพรม 
นางสาวจิรัชญา  ขวัญพรม 
นางสาวปวีณา  กางถ่ิน 
นางสาวสกาวเดือน จันหนาย 
นางสาวเนตยา เงินเจรญิ 
นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา 
นางสาวสายใจ  มะประสิทธ์ิ 
นางสาวสุวรรณี  แกวเกต ุ
 
นายยุรนันท  พรรณขาม 
นายนำพล  เสคำพันธ 
นายวรายุ  ขวัญลอย 
นายอภิชัย  ธรรมเสนา 
นายสมบูรณ   นามวงศ 
นายวสุ  ขวัญตึก 
นายประมินทร ศรีบุรินทร 
นายนพรัตน  ขันติเจริญ 
นายสุรวี  เขียวล ี
 

เฉพาะกลางวัน 
4, 16, 28 
5, 17, 29 
6, 18, 30 
7, 19 
8, 20 
9, 21 
10, 22 
11, 23 
12, 24 
1, 13, 25 
2, 14, 26 
3, 15, 27 
เฉพาะกลางคืน 
1 - 3 
4 - 6 
7 - 9 
10 - 12 
13 - 16 
17 - 20 
21 - 24 
25 - 28 
29 - 30 

 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 

 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 

 
นางกัญญวรา  หอมตา 
นางวิภาดา  พรมอินทร 
นางสาวณภัทร  พงคคำ 
นางสาววิไล  แกวประสงค   
นางสาวดารภา  ขวัญพรม 
นางสาวจิรัชญา  ขวัญพรม 
นางสาวปวีณา  กางถ่ิน 
นางสาวสกาวเดือน จันหนาย 
นางสาวเนตยา เงินเจรญิ 
นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา 
นางสาวสายใจ  มะประสิทธ์ิ 
นางสาวสุวรรณี  แกวเกต ุ
 
นายยุรนันท  พรรณขาม 
นายนำพล  เสคำพันธ 
นายวรายุ  ขวัญลอย 
นายอภิชัย  ธรรมเสนา 
นายสมบูรณ   นามวงศ 
นายวสุ  ขวัญตึก 
นายประมินทร ศรีบุรินทร 
นายนพรัตน  ขันติเจริญ 
นายสุรวี  เขียวล ี
 

 

 ท้ังน้ีใหผูท่ีไดรับแตงตั้งอยูเวรรักษาการณโรงเรียน ปฏิบัตหินาท่ีอยางเครงครัด  ถามีปญหาอยางหน่ึงอยางใด ใหรีบรายงาน
ตอหัวหนาสถานศึกษาทราบทันที  และใหถือปฏิบัตติามคำสั่ง 
 

ท้ังน้ี ตั้งแต วันท่ี  1 กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖4  เปนตนไป 
สั่ง ณ  วันท่ี  31 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4      
 
 

(นางลักษณา  พรหมพล) 
ตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 

 
 
 

                      คำส่ังโรงเรียนบานหวยลาด 



      ท่ี 88/๒๕๖4 
เรื่อง  แตงตั้งเวรรักษาการณในโรงเรียนประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖4 

………………………………………………….…………  
   เพ่ือปองกันระวังรักษาทรัพยสินของโรงเรียนบานหวยลาด ใหอยูในสภาพเรียบรอย ปลอดภัยปราศจากเหตุตางๆ     อาศัย
อำนาจตามคำสั่งในขอ ๒ แหงคำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี ๑ /๒๕๔๖ เรื่อง การให ขาราชการครูปฏิบัติ
หนาท่ีตามคำสั่งผูอำนวยการ สั่ง ณ วันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ และหนังสือสำนักเลขาคณะรัฐมนตรีท่ี นร. ๐๒๐๖/ว ๑๐๗ ลงวันท่ี ๘ 
กรกฎาคม ๒๕๔๒ เรื่อง ปรับปรุงแกไข หรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เก่ียวกับการจัดเวรรักษาการณ ประจำสถานท่ีราชการจึงขอ
แตงตั้งขาราชการครูและลูกจางปฏิบัติหนาท่ี เวรรักษาการณ  ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม ๒๕๖4  ดังน้ี 

ท่ี ช่ือ - สกุล วันท่ีอยูเวร ผูตรวจเวร หมายเหต ุ

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21.  

 
นางกัญญวรา  หอมตา 
นางวิภาดา  พรมอินทร 
นางสาวณภัทร  พงคคำ 
นางสาววิไล  แกวประสงค   
นางสาวดารภา  ขวัญพรม 
นางสาวจิรัชญา  ขวัญพรม 
นางสาวปวีณา  กางถ่ิน 
นางสาวสกาวเดือน จันหนาย 
นางสาวเนตยา เงินเจรญิ 
นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา 
นางสาวสายใจ  มะประสิทธ์ิ 
นางสาวสุวรรณี  แกวเกต ุ
 
นายนำพล  เสคำพันธ 
นายวรายุ  ขวัญลอย 
นายอภิชัย  ธรรมเสนา 
นายสมบูรณ   นามวงศ 
นายวสุ  ขวัญตึก 
นายประมินทร ศรีบุรินทร 
นายนพรัตน  ขันติเจริญ 
นายสุรวี  เขียวล ี
นายยุรนันท  พรรณขาม 
 

เฉพาะกลางวัน 
11, 23 
12, 24 
1, 13, 25 
2, 14, 26 
3, 15, 27 
4, 16, 28 
5, 17, 29 
6, 18, 30 
7, 19, 31 
8, 20 
9, 21 
10, 22 
เฉพาะกลางคืน 
1 - 3 
4 - 6 
7 - 9 
10 - 12 
13 - 16 
17 - 20 
21 - 24 
25 - 28 
29 - 31 

 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 

 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 

 
นางกัญญวรา  หอมตา 
นางวิภาดา  พรมอินทร 
นางสาวณภัทร  พงคคำ 
นางสาววิไล  แกวประสงค   
นางสาวดารภา  ขวัญพรม 
นางสาวจิรัชญา  ขวัญพรม 
นางสาวปวีณา  กางถ่ิน 
นางสาวสกาวเดือน จันหนาย 
นางสาวเนตยา เงินเจรญิ 
นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา 
นางสาวสายใจ  มะประสิทธ์ิ 
นางสาวสุวรรณี  แกวเกต ุ
 
นายวรายุ  ขวัญลอย 
นายอภิชัย  ธรรมเสนา 
นายสมบูรณ   นามวงศ 
นายวสุ  ขวัญตึก 
นายประมินทร ศรีบุรินทร 
นายนพรัตน  ขันติเจริญ 
นายสุรวี  เขียวล ี
นายยุรนันท  พรรณขาม 
นายนำพล  เสคำพันธ 
 

 

 ท้ังน้ีใหผูท่ีไดรับแตงตั้งอยูเวรรักษาการณโรงเรียน ปฏิบัตหินาท่ีอยางเครงครัด  ถามีปญหาอยางหน่ึงอยางใด ใหรีบรายงาน
ตอหัวหนาสถานศึกษาทราบทันที  และใหถือปฏิบัตติามคำสั่ง 
 

ท้ังน้ี ตั้งแต วันท่ี  1 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4  เปนตนไป 
สั่ง ณ  วันท่ี  31 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖4      
 
 

(นางลักษณา  พรหมพล) 
ตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 

 

 

 
           

  คำส่ังโรงเรียนบานหวยลาด 
ท่ี 79/๒๕๖4 



เรื่อง  อนุมัติใหขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ  
………………………………………………….…………  

  ตามท่ี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณ เขต 2 ใหเขารวมประชุมเพ่ือสรางความเขาใจ
โครงการพัฒนาโรงเรียนในพ้ืนท่ีหางไกล ภาคเหนือ กลุมจังหวัดเพชรบูรณ และประชุมปฏิบัติการการพัฒนา
กระบวนการ PLC  ระหวางวันท่ี 9 - 10 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ณ อาราบิกา ณ อำเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ  
  อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๑๓๖๕ / ๒๕๕๘ เรื่อง มอบ
อำนาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ สั่ง ณ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ของขาราชการครูลูกจาง และนักเรียน จึง
อนุญาตให 

 1. นางวิภาดา พรมอินทร  ตำแหนง  ครู คศ.2  

 

  ไปราชการ เพ่ือเขารวมประชุมเพ่ือสรางความเขาใจโครงการพัฒนาโรงเรียนในพ้ืนท่ีหางไกล 
ภาคเหนือ กลุมจังหวัดเพชรบูรณ และประชุมปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการ PLC และใหอนุมัติเงินสวนราชการ
เปนคาใชจายตางๆ ตามสิทธิ์ของทางราชการโดยใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังเก่ียวกับการเบิกจายเงิน
คาเดินทางไปราชการ 
 

 ท้ังนี้ ตั้งแต วันท่ี  9 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖4  เปนตนไป 

 

 สั่ง ณ  วันท่ี  8 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖4     
 
 
 

 
(นางลักษณา  พรหมพล) 

    ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      คำส่ังโรงเรียนบานหวยลาด 
      ท่ี 74/๒๕๖4 



เรื่อง  แตงตั้งเวรรักษาการณในโรงเรียนประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖4 
………………………………………………….…………  

   เพ่ือปองกันระวังรักษาทรัพยสินของโรงเรียนบานหวยลาด ใหอยูในสภาพเรียบรอย ปลอดภัยปราศจากเหตุตางๆ     อาศัย
อำนาจตามคำสั่งในขอ ๒ แหงคำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี ๑ /๒๕๔๖ เรื่อง การให ขาราชการครูปฏิบัติ
หนาท่ีตามคำสั่งผูอำนวยการ สั่ง ณ วันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ และหนังสือสำนักเลขาคณะรัฐมนตรีท่ี นร. ๐๒๐๖/ว ๑๐๗ ลงวันท่ี ๘ 
กรกฎาคม ๒๕๔๒ เรื่อง ปรับปรุงแกไข หรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เก่ียวกับการจัดเวรรักษาการณ ประจำสถานท่ีราชการจึงขอ
แตงตั้งขาราชการครูและลูกจางปฏิบัติหนาท่ี เวรรักษาการณ  ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม ๒๕๖4  ดังน้ี 

ท่ี ช่ือ - สกุล วันท่ีอยูเวร ผูตรวจเวร หมายเหต ุ

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21.  

 
นางกัญญวรา  หอมตา 
นางวิภาดา  พรมอินทร 
นางสาวณภัทร  พงคคำ 
นางสาววิไล  แกวประสงค   
นางสาวดารภา  ขวัญพรม 
นางสาวจิรัชญา  ขวัญพรม 
นางสาวปวีณา  กางถ่ิน 
นางสาวสกาวเดือน จันหนาย 
นางสาวเนตยา เงินเจรญิ 
นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา 
นางสาวสายใจ  มะประสิทธ์ิ 
นางสาวสุวรรณี  แกวเกต ุ
 
นายวรายุ  ขวัญลอย 
นายอภิชัย  ธรรมเสนา 
นายสมบูรณ   นามวงศ 
นายวสุ  ขวัญตึก 
นายประมินทร ศรีบุรินทร 
นายนพรัตน  ขันติเจริญ 
นายสุรวี  เขียวล ี
นายยุรนันท  พรรณขาม 
นายนำพล  เสคำพันธ 
 

เฉพาะกลางวัน 
6, 18, 30 
7, 19, 31 
8, 20 
9, 21 
10, 22 
11, 23 
12, 24 
1, 13, 25 
2, 14, 26 
3, 15, 27 
4, 16, 28 
5, 17, 29 
เฉพาะกลางคืน 
1 - 3 
4 - 6 
7 - 9 
10 - 12 
13 - 16 
17 - 20 
21 - 24 
25 - 28 
29 - 31 

 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 

 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 

 
นางกัญญวรา  หอมตา 
นางวิภาดา  พรมอินทร 
นางสาวณภัทร  พงคคำ 
นางสาววิไล  แกวประสงค   
นางสาวดารภา  ขวัญพรม 
นางสาวจิรัชญา  ขวัญพรม 
นางสาวปวีณา  กางถ่ิน 
นางสาวสกาวเดือน จันหนาย 
นางสาวเนตยา เงินเจรญิ 
นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา 
นางสาวสายใจ  มะประสิทธ์ิ 
นางสาวสุวรรณี  แกวเกต ุ
 
นายวรายุ  ขวัญลอย 
นายอภิชัย  ธรรมเสนา 
นายสมบูรณ   นามวงศ 
นายวสุ  ขวัญตึก 
นายประมินทร ศรีบุรินทร 
นายนพรัตน  ขันติเจริญ 
นายสุรวี  เขียวล ี
นายยุรนันท  พรรณขาม 
นายนำพล  เสคำพันธ 
 

 

 ท้ังน้ีใหผูท่ีไดรับแตงตั้งอยูเวรรักษาการณโรงเรียน ปฏิบัตหินาท่ีอยางเครงครัด  ถามีปญหาอยางหน่ึงอยางใด ใหรีบรายงาน
ตอหัวหนาสถานศึกษาทราบทันที  และใหถือปฏิบัตติามคำสั่ง 
 

ท้ังน้ี ตั้งแต วันท่ี  1 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖4  เปนตนไป 
สั่ง ณ  วันท่ี  30 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4      
 
 

(นางลักษณา  พรหมพล) 
ตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 

 
  
 

           

คำส่ังโรงเรียนบานหวยลาด 
ท่ี 72/๒๕๖4 

เรื่อง  อนุมัติใหขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ  



………………………………………………….…………  
 ตามท่ีหนวยฝกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 36 คายพอขุนผาเมือง อำเภอเมือง             จังหวัด
เพชรบูรณ ขอใหสถานศึกษาวิชาทหารจัดสง ผูกำกับนักศึกษาวิชาทหารจำนวน 1 นาย มาเขารับการฝกทบทวนผู
กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ในระหวาง วันท่ี 23 – 25 มิถุนายน 2564 ประจำปการศึกษา 2564       ณ พ้ืนท่ี
สนามฝกอเนกประสงค หนวยฝกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 36 
 อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๑๓๖๕ / ๒๕๕๘ เรื่อง มอบอำนาจ
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ สั่ง ณ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ของขาราชการครลููกจาง และนักเรียน จงึอนุญาต
ให 

 1. นายประมินทร ศรีบุรินทร ครูผูชวย  ผูกำกับนักศึกษาวิชาทหาร 
 

 ไปราชการเพ่ือเขารับการฝกทบทวนผูกำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปการศึกษา 2564 และใหอนุมัติเงิน
สวนราชการเปนคาใชจายตางๆ ตามสิทธิ์ของทางราชการโดยใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังเก่ียวกับการ
เบิกจายเงินคาเดินทางไปราชการ 
 

สั่ง ณ วันท่ี 22 มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖4     
 
 
 

 
(นางลักษณา  พรหมพล) 

    ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

           

คำส่ังโรงเรียนบานหวยลาด 
ท่ี 67/๒๕๖4 

เรื่อง  อนุมัติใหขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ 
………………………………………………….…………  

 ตามท่ีหนวยฝกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 36 คายพอขุนผาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ 
จัดประชุมผูบริหารสถานศึกษาและผูกำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปการศึกษา 2564 ครั้งท่ี 1    ในวันท่ี 17 
มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนหลมสักวิทยาคม อำเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 
 อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๑๓๖๕ / ๒๕๕๘ เรื่อง มอบอำนาจ
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ สั่ง ณ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ของขาราชการครลููกจาง และนักเรียน จงึอนุญาต
ให 

 1. นายประมินทร ศรีบุรินทร ครูผูชวย  ผูกำกับนักศึกษาวิชาทหาร 
 



 ไปราชการเพ่ือประชุมผูบริหารสถานศึกษาและผูกำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปการศึกษา 2564 ครั้งท่ี 
1 ในวันท่ี 17 มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนหลมสักวิทยาคม อำเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ และใหอนุมัติเงินสวน
ราชการเปนคาใชจายตางๆ ตามสิทธิ์ของทางราชการโดยใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังเก่ียวกับการเบิก
จายเงินคาเดินทางไปราชการ 
 

สั่ง ณ วันท่ี  15 มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖4     
 
 
 

 
(นางลักษณา  พรหมพล) 

    ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

คำสั่งโรงเรียนบานหวยลาด 
ท่ี 59/๒๕64 

เร่ือง  แตงต้ังและมอบหมายใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาท่ี  
ประจำปการศึกษา  ๒๕64 

 
   

อาศัยอำนาจบังคับบัญชาและอำนาจหนาท่ีตามความในมาตรา ๓๕ และ มาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ อำนาจตามมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๗ เพ่ือใหการบริหารสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตอทางราชการ จึงแตงตั้งและมอบหมายหนาท่ีราชการ
งานสนับสนุนการสอนใหขาราชการครูและลูกจางของโรงเรียนบานหวยลาด ปฏิบัติหนาท่ี  ประจำปการศึกษา ๒๕64 ดังตอไปน้ี 
 

๑. คณะกรรมการฝายบริหาร 
๑. นางลักษณา  พรหมพล  ผูอำนวยการโรงเรยีน  ประธานกรรมการ 
๒. นายสมบูรณ  นามวงศ     ครู คศ.3   รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวกัญญวรา   หอมตา    ครู คศ.๒   กรรมการ 
๔. นางสาวณภัทร  พงคคำ        ครู คศ.๒      กรรมการ 



๕. นางวิภาดา  พรมอินทร        ครู คศ.๒        กรรมการและเลขานุการ 
 

 มีหนาท่ี 
๒. ใหคำปรึกษาและขอเสนอแนะตางๆเก่ียวกับการบริหารงานในสถานศึกษาเพ่ือใหดำเนินไปดวย 

ความเรยีบรอยและเกิดผลดีแกทางราชการ 
 ๒. วิเคราะหและวางแผนปฏิบัติงานตามนโยบายของทางราชการ 
 ๓. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในงานฝายตางๆ ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
 ๔. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนๆตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๒. ฝายบริหารวิชาการ 
๒.๑  คณะกรรมการฝายบริหารวิชาการ 

 ๑. นางลักษณา  พรหมพล     ผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางวิภาดา  พรมอินทร    ครู คศ.๒        รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายสรุวี  เขียวล ี      ครู คศ.๑             กรรมการ 

๔. นายอภิชัย  ธรรมเสนา    ครูผูชวย   กรรมการ 
 ๕. นายยรุนันท  พรรณขาม    ครูผูชวย      กรรมการและเลขานุการ  
 

 มีหนาท่ี 
๑. เปนท่ีปรึกษาของผูบริหารโรงเรียนในการกำหนดทิศทาง   และแนวนโยบายในการดำเนินงานของฝาย 
๒. วางแผนนำแนวนโยบายของโรงเรียนในดานการบริหารงานฝายไปสูการปฏิบัติ 
๓. รวมประชุมเพ่ือรับทราบขอมูลแนวปฏิบัติตางๆ ใหทันเหตุการณ รวมท้ังใหคำปรึกษาหารือใน 

การพัฒนางานตามปฏิทินการปฏิบัติงานทุกครั้ง 
๔. เปนกรรมการท่ีปรึกษา ใหคำแนะนำงานท่ัวไปของฝาย ดานตางๆ 

๔.๑ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๔.๒ การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 
๔.๓ การจัดบรรยากาศสงเสริมการเรียนการสอน 
๔.๔ การวัดและการประเมินผลการเรียน 
๔.๕ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๕. ใหคำแนะนำเก่ียวกับการดำเนินงานในการจัดการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน  
เพ่ือใหสัมฤทธ์ิผลตามหลักการ และจุดมุงหมายของหลักสูตร 

๖. เสนอแนะความคิดเห็นและใหความรวมมือชวยเหลือ สนับสนุนในการดำเนินงานของฝายตลอดจนเสริมสรางความเขาใจ
กับบุคลากรทุกฝายภายในโรงเรียนและบุคลากรภายนอกโรงเรียน เพ่ือใหการดำเนินงานของฝายดำเนินการไปดวยความเรียบรอยและ
มีประสิทธิภาพ 

๗. รวมจัดทำแผนการเรียนของโรงเรียน 
๘. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

    ๒.2  หัวหนาฝายบริหารวิชาการ 
 นางวิภาดา  พรมอินทร    ครู คศ.๒ 
 

 มีหนาท่ี 
๑. รับแนวปฏิบัติจากรองผูอำนวยการโรงเรียน เพ่ือกำกับ  ดูแล  ติดตามในสายงานท่ีรับผิดชอบ 
๒. เปนคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
๓. ประสานงานกับฝาย กลุมสาระการเรยีนรูงานตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูอำนวยการโรงเรียน  

เพ่ือใหงานของฝายบริหารวิชาการเปนไปดวยความเรียบรอย 
๔. รวมจดัทำแผนปฏิบัติงาน ปฏิทินปฏิบัติงาน แบบพิมพ และเอกสารตางๆ ของฝายวิชาการ 
๕. เผยแพรขาวสารขอมลูทางดานวิชาการใหแกนักเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชน 
๖. ติดตาม และประเมินผลการใชหลักสตูร สรุปปญหาและหาแนวทางแกไข เพ่ือปรับปรุงหลักสูตร 

ใหเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 
๗. ติดตามนักเรียนท่ีมีปญหาดานการเรยีน การสอน เพ่ือหาแนวทางแกไข 
๘. กำกับดูแลการจดัแผนการเรียนของนักเรียน  และจัดนักเรียนเขาเรียนตามแผนการเรียน 
๙. พิจารณาความดีความชอบของครูในฝายวิชาการเพ่ือเสนอตอรองผูอำนวยการฝายวิชาการ 



๑๐. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
3.  งานเลขานุการฝายบริหารวิชาการ 
 ๑. นายสรุวี  เขียวล ี  ครู คศ.๑    หัวหนา 
 ๒. นายยรุนันท  พรรณขาม  ครูผูชวย    ผูชวย 
 ๓. นายอภิชัย  ธรรมเสนา  ครูผูชวย    ผูชวย 
 

มีหนาท่ี 
 ๑. ดูแลความสะอาดความเปนระเบียบเรียบรอยของสำนักงานฝายบริหารวิชาการ 

๒. รวบรวมโครงการ งานพิเศษตางๆ ท่ีฝาย/งานตางๆ เสนอมาเพ่ือโรงเรียนพิจารณาอนุมัต ิ
 ๓. กรอกแบบรายงาน ขอมูลสถิตติางๆ รวมกับงานประเมินผลโครงการฝายบริหารวิชาการ 

๔. ติดตาม สรุป รายงาน การดำเนินโครงการตางๆ รวมกับงานพัฒนาระบบเครือขายขอมลูสารสนเทศของโรงเรียนบานหวย
ลาด 
 ๕. ราง/พิมพหนังสือราชการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับฝายบรหิารวิชาการ 
 ๖. ราง/พิมพ สำเนาโตตอบหนังสอืราชการ 
 ๗. บันทึกการประชุมบริหารวิชาการ 
 ๘. จัดเก็บหนังสือราชการบริหารวิชาการ 
 ๙.  รับผดิชอบสมดุเยี่ยมเพ่ือเสนอผูมาเยี่ยมบันทึกเยี่ยมตามควรแกโอกาส 
 ๑๐.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 
๔. หัวหนาสายวิชาการชวงชั้น 
 1. นางวิภาดา พรมอินทร  ครู คศ.2  หัวหนาฝายบริหารวิชาการ 
 2. นางสาววิไล แกวประสงค  ครู คศ.๑  หัวหนาสายช้ันปฐมวัย 
 3. นายอภิชัย ธรรมเสนา  ครูผูชวย  หัวหนาสายช้ันชวงช้ันท่ี 1 
 4. นางสาวเบญจภรณ พรมเผา ครู คศ.๑  หัวหนาสายช้ันชวงช้ันท่ี 2 
 5. นางสาวสกาวเดือน จันหนาย ครู คศ.1  หัวหนาสายช้ันชวงช้ันท่ี 3 
 6. นายสรุวี เขียวล ี   ครู คศ.๑  หัวหนาสายช้ันชวงช้ันท่ี 4 
 

 มีหนาท่ี 
  1. รวมกับผูอำนวยการในการบรหิารโรงเรียน 
 2. ประชุมครูในระดับช้ันสัปดาหละ 1 ครั้ง เพ่ือช้ีแจงแนวทางปฏิบัตแิละนโยบาย มีการติดตามผลการดำเนินงานใน
ระดับช้ัน และขอบขายงานท่ีรับผดิชอบหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
 3. ควบคุมการเขาแถวเคารพธงชาติและเขาหองเรียนสวดมนตตอนเชา 
 4. ควบคุมดแูลเรื่องการเรียน ความประพฤติ การแตงกาย สุขภาพอนามัยตลอดจนความเปนอยู ทุกขสุขของนักเรียนในสาย
ช้ันท่ีรับผิดชอบ 
 5. ควบคุมดแูลนักเรียนใหอยูในระเบียบวินัย และกฎขอบังคับตาง ๆ อยางเครงครดั 
 6. กวดขันการทำความสะอาดภายในและภายนอกหองเรียนในสายช้ันท่ีรับผิดชอบใหเรียบรอยเปนปกติเสมอ รับผดิชอบ
ดูแลพัสดุประจำสายช้ัน ถาชำรุดหรือเสยีหายใหรีบรายงานผูบังคับบัญชาตามสายงานของโรงเรียน 
 7. สงเสริมการเรียนของนักเรียนในสายช้ันท่ีรับผดิชอบทุกรายวิชา โดยติดตอสอบถามครผููสอนประจำวิชา 
 8. ติดตาม ดูแล การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในสายช้ันในการพิจารณาความดีความชอบของคร ู
 9. เมื่อพบนักเรียนผดิระเบียบวินัยใดๆ ตองดำเนินการอบรมวากลาวตักเตือน และ/หรือลงโทษตามควรแกนักเรียน ถาไม
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จึงสงใหฝายปกครองดำเนินการแกไขตอไป 
 10. ควบคมุดูแล การปฏบัิติงานของครู การแตงกายของครูในระดับสายช้ันใหเปนไปตามระเบียบของโรงเรียน 
 11. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 
 

๕. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 1. นางวิภาดา พรมอินทร   ครู คศ.2  หัวหนา 
 2. นางสาววิไล แกวประสงค   ครู คศ.๑  ผูชวย 
 3. นายอภิชัย ธรรมเสนา   ครูผูชวย  ผูชวย 
 4. นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา  ครู คศ.๑  ผูชวย 



 5. นางสาวสกาวเดือน จันหนาย  ครู คศ.1  ผูชวย 
 6. นายสรุวี เขียวล ี    ครู คศ.๑  ผูชวย 
 ๗. นายยรุนันท  พรรณขาม   ครูผูชวย  ผูชวย 
 

 มีหนาท่ี 
๑. ประสานงานจัดใหมีการศึกษาวิเคราะหหลักสูตร  เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตร  หลักสูตรนำไปสูการจัด

กิจกรรมการเรียนรู 
๒. ติดตามและประเมินผลการใชหลักสตูร  สรุปปญหาและหาแนวทางแกไขปญหา เพ่ือปรับปรุงหลกัสูตรใหเหมาะสมกับ

สภาพของโรงเรียน 
๓. ใหคำแนะนำและชวยเหลือในการผลิตสื่อการเรียนการสอน การจดัหรือปรับปรุงแผนการจัดการ 

เรียนรูใหเหมาะสมกับโรงเรียน  และนโยบายของสถานศึกษา 
๔. ควบคุมการใชหนังสือประกอบการจัดการเรยีนรู  สื่อ วัสดุ  อุปกรณตางๆ ในโรงเรียน 
๕. ดำเนินการใหทุกกลุมสาระการเรียนรู มีสื่อการสอน วัสดุฝกท่ีไดมาตรฐาน และจดับรรยากาศ 

ทางวิชาการ 
๖. ศึกษา วิเคราะหแผนการเรียน การจัดรายวิชาตางๆ ใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของ 

นักเรียน และบุคลากรในกลุมสาระฯ 
๗. วางแผน และดำเนินการใหมีการจัดสอนเสริมใหกับนักเรียนตามโอกาส 
๘. อำนวยความสะดวกดานการจดัการเรียนรู จดับรรยากาศทางวิชาการใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
๙. จัดกิจกรรมพัฒนาครู เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหกับครูอยางตอเน่ือง 
๑๐. ดำเนินการเก่ียวกับการจัดตารางสอน  ตารางการใชหอง ตารางสอนประจำช้ันใหเปนปจจุบัน 

      ๑๑. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 
 

๖.  งานพัฒนากระบวนการเรียนรู 
 1. นางวิภาดา  พรมอินทร   ครู คศ.2  หัวหนา 
 2. นางสาววิไล  แกวประสงค   ครู คศ.๑  ผูชวย 
 3. นายอภิชัย  ธรรมเสนา   ครูผูชวย  ผูชวย 
 4. นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา  ครู คศ.๑  ผูชวย 
 5. นางสาวสกาวเดือน  จันหนาย  ครู คศ.1  ผูชวย 
 6. นายสรุวี  เขียวล ี   ครู คศ.๑  ผูชวย 
 ๗. นายยรุนันท  พรรณขาม   ครูผูชวย  ผูชวย 
 

มีหนาท่ี 
๑. สงเสริมใหครูจัดทำแผนการจัดการเรยีนรู  ตามสาระและหนวยการเรยีนรูโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

๒. สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรยีนรู  โดยดำเนินการดังน้ี 

๒.๑ จดัหาเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจความถนัดของผูเรยีน             
ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ การประยุกตใชความรูเพ่ือปองกันและแกไขปญหา การเรยีนรูจาก
ประสบการณจริง  และการปฏบัิตจิริง  

๒.๒ สงเสริมใหรักการอาน  และใฝรูอยางตอเน่ือง  การผสมผสานความรูตางๆใหสมดุลกัน   
ปลูกฝงคณุธรรม  คานิยมท่ีดีงาม  และคณุลักษณะท่ี  พึงประสงคท่ีสอดคลองกับเน้ือหาสาระ กิจกรรม       

๒.๓ จดับรรยากาศและสิ่งแวดลอมและแหลงเรยีนรูใหเอ้ือตอการจดักระบวนการเรยีนรู   
และการนำภูมิปญญาทองถ่ินหรือเครือขาย  ผูปกครอง  ชุมชน  ทองถ่ินมามีสวนรวมในการจดัการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 

๓. ใหคำแนะนำ  ปรึกษาการนิเทศการเรยีนการสอนแกครูในกลุมสาระตางๆ  โดยเนนการ นิเทศ 
ท่ีรวมมือชวยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร  เชน  นิเทศแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนรวมกัน  หรือแบบอ่ืนๆ ตาม
ความเหมาะสม 
            ๔. สงเสริมใหมีการพัฒนาครู  เพ่ือพัฒนากระบวนการเรยีนรูตามความเหมาะสม 

๕. กำกับติดตามการสอนของครูใหมีประสิทธิภาพ และใหคำปรึกษาแนะนำเมื่อมปีญหาดานการเรียน 
การสอน 

๖. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
๖.๑  งานกลุมสาระการเรียนรู 
๘. นางสาวสกาวเดือน  จันหนาย ครู คศ.1  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
๙. นางกัญญวรา  หอมตา  ครู คศ.2  รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 



๑๐. นางสาวณภัทร  พงคคำ  ครู คศ.2  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร 
๑๑. นางสาวปวีณา  กางถ่ิน  ครู คศ.1  รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
๑๒. นายอภิชัย  ธรรมเสนา  ครูผูชวย  รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
๑๓. นายนำพล  เสคำพันธ  ครู คศ.1  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
๑๔. นายสมบูรณ  นามวงศ  ครู คศ.3  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
9. นายประมินทร  ศรบุีรินทร  ครูผูชวย  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
1๐. นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา ครู คศ.๑  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ  
      เทคโนโลย ี
1๑. นายนพรัตน  ขันติเจริญ  ครู คศ.1  รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  

      และเทคโนโลย ี
 1๒. นายสุรวี  เขียวล ี  ครู คศ.๑  รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
      และเทคโนโลย ี
 1๓. นายยุรนันท  พรรณขาม  ครูผูชวย  รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
      และเทคโนโลย ี
 1๔. นายวรายุ  ขวัญลอย  ครู คศ.๑  รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
      และเทคโนโลย ี
 1๕. นางวิภาดา  พรมอินทร  ครู คศ.2  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา  
       และวัฒนธรรม 
 1๖. นางสาวดารภา  ขวัญพรม ครู คศ.๑  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 1๗. นางสาวเนตยา  เงินเจรญิ ครู คศ.1  รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ       
 1๘. นางสาววิไล  แกวประสงค ครู คศ.1  หัวหนาฝายปฐมวัย 
 ๑๙. นางสาวสายใจ  มะประสิทธ์ิ ครู คศ.1  รองหัวหนาฝายปฐมวัย 
 2๐. นางสาวจิรัชญา ขวัญพรม ครู คศ.1  รองหัวหนาฝายปฐมวัย 

มีหนาท่ี 
๑. ทำหนาท่ีเปนกรรมการฝายบรหิารวิชาการโดยตำแหนง 
๒. รับผิดชอบงานบุคลากรในกลุมสาระการเรียนรูและนโยบาย 
๓. นำขอตกลงและนโยบายของฝายบริหารไปปฏิบัต ิ
๔. ควบคุมดแูลและตดิตามการเรยีนการสอนของครูในกลุมสาระการเรียนรูใหเปนไปตามหลักสูตร 

และแผนการจดัการเรียนรู 
๕. แบงงานรับผดิชอบและตรวจสอบการปฏิบัติงานครูในกลุมสาระการเรยีนรู 
๖. ดำเนินการเก่ียวกับการอบรมนิเทศครูใหมและนักศึกษาฝกสอน 
๗. ประสานงานกับทุกฝายท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรู 
๘. เผยแพรกิจกรรมและควบคมุการปฏิบัตติามโครงการของกลุมสาระการเรียนรู 
๙. ประชุมครูในกลุมสาระเรียนรูอยางสม่ำเสมอเพ่ือพัฒนาและปรบัปรุงในกลุมสาระการเรียนรู 
๑๐. จดัตารางสอนรวมกับฝายบรหิารวิชาการและจัดสอนแทนเมื่อครูในกลุมสาระไมมาปฏบัิติหนาท่ี 

  ๑๑. ประสานงานใหครูในกลุมสาระการเรียนรูทุกคนจดัทำแผนการเรียนรู  ในรายวิชาท่ี รับผิดชอบ  
๑ แผน/๑ ภาคเรยีน  

๑๒. วิเคราะหหลักสูตร แผนการจดัการเรียนรู และมาตรฐานการเรยีนรูในกลุมสาระการเรียนรู  
ติดตามดูแลกิจกรรมการจัดการเรยีนรู เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใหสนองหลักการและจดุมุงหมายของหลักสูตร 

๑๓. ควบคมุดูแลการจดักิจกรรมสงเสริมการจัดการเรียนรู  เชน การจัดนิทรรศการ  กิจกรรม 
วิชาการ  การประกวดแขงขัน จัดสอนเสริม จัดการเรียนการสอนใหนักเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเองเปนการสงเสริมใหนักเรียนรูจัก
ใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

๑๔. จดัครเูขาสอนแทนเมื่อครู กลุมสาระการเรียนรูไมมาปฏิบัติการสอนและจดัรวบรวมเปนสถิต ิ
๑๕. จดัหา  และสงเสริมใหครู  ผลิตสื่อการเรียนการสอน 
๑๖. ติดตามดูแลการสอบแกตัว  และสอนซอมเสริมเพ่ือสอบแกตัวเมื่อนักเรียนติด “0” “ร” “มส”    

ใหดำเนินการตามระเบียบวัดผล 
๑๗. ดูแลการดำเนินการเรื่องการวัดผลตามหลักสูตร  สรางและปรับปรุงเครื่องมือในการวัดผลการเรียน ควบคุมเรื่องการ

ทดสอบ กำหนดแนวทางในการออกขอสอบตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด  ติดตามดูแลตรวจสอบความถูกตองของขอสอบ



รายวิชาตางๆ ในกลุมสาระการเรียนรู  ดำเนินการติดตามดูแลการวัดผลระหวางภาค  การสอบปลายภาค  และดูผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนทุกรายวิชา  ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการวัดผลประเมินผล 

๑๘. จดัทำแผนปฏิบัติการประจำปของกลุมสาระฯ ดำเนินการติดตาม นิเทศ และรายงานผลการดำเนินงานประจำปแก
ผูบริหารฯ ประเมินผลงานครูในกลุมสาระทุกภาคเรียน เพ่ือเสนอตามลำดับข้ัน 

๑๙. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆตามท่ีไดรบัมอบหมาย  
 

๖.๒  งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
  ๑. นายสมบูรณ  นามวงศ  ครู คศ.๓   หัวหนา 
  ๒. นายวรายุ  ขวัญลอย  ครู คศ.๑   ผูชวย 
  3. นางสาวปวีณา  กางถ่ิน  ครู คศ.1   ผูชวย 
 

 มีหนาท่ี 
๑. ดำเนินการขอมูลความพรอม ความตองการในการจดักิจกรรมของนักเรียน และคร ู

  ๒. จัดประชุมครูท่ีปรึกษากิจกรรม 
  ๓. จัดทำแผน โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรม 
  ๔. ใหคำแนะนำแกครูท่ีปรึกษากิจกรรม และนักเรียนตามความเหมาะสม    
 ๕. กำกับ ติดตาม และประสานงานการดำเนินการจัดกิจกรรมใหอยูในระเบียบขอบังคับของสถานศึกษา 
  ๖. รวบรวมผลการดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนเสนอตอผูบริหารสถานศึกษา 
 ๗. วิเคราะหปญหาตางๆ  ในการดำเนินกิจกรรม เพ่ือหาทางปรับปรุงและแกไขปญหาน้ันๆ 
 ๘. กำกับติดตามการใชสื่อวัสดุอุปกรณพัฒนาผูเรียน 

๙. ติดตอประสานงานดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
๑๐. ประเมินผลการจดักิจกรรมแตละกิจกรรมเสนอตอผูอำนวยการสถานศึกษาท่ีไดจัดกิจกรรม 

พิเศษและสรุปผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นภาคเรียน/สิ้นปการศึกษา 
๑๑. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

 

๗. งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
 ๑. นายสรุวี  เขียวล ี   ครู คศ.๑   หัวหนา 
 ๒. นายอภิชัย ธรรมเสนา   ครูผูชวย   ผูชวย 
 

 มีหนาท่ี 
๑. ควบคุมดแูลวัดผลและประเมินผลการเรยีนใหเปนไปตามระเบียบสถานศึกษาดวยการประเมินผล 

การเรยีนตามหลักสูตร 
๒. รวมจดัทำแผนปฏิบัติงานและปฏิทินปฏิบัติงานของงานวิชาการ 
๓. ใหคำแนะนำบุคลากรในโรงเรียนเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลตลอดจนทำเอกสารเผยแพร 

ความรูเก่ียวกับ การประเมินผลการเรียน 
๔. รวบรวมและเก็บรักษาเอกสารเก่ียวกับการประเมินผลการเรียนไวคนควาและอางอิง 
๕. ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการในการพัฒนาปรับปรุงการประเมินผลการเรียนให  

เปนไปตามระเบียบการประเมินผลการเรียน 
๖. รวบรวม ติดตามและตรวจสอบผลการเรยีนของกลุมสาระการเรยีนรูตางๆ 
๗. จัดทำแบบพิมพตางๆ ท่ีใชในงานวัดผล 
๘. รวบรวมรายช่ือนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไมครบรอยละ๘๐ และประกาศใหนักเรียนยื่นคำรองขอมีสิทธ์ิสอบ 

           ๙. รวบรวม ปพ. ๕ เสนอผูอำนวยการเพ่ืออนุมตัิผลการเรยีน 
๑๐. ประสานงานกับกลุมสาระการเรียนรูในการดำเนินการเรื่องการสอบแกตัว    
๑๑. รวบรวมสถิติการสอบผาน การติด 0 , ร , มส  
๑๒. กำหนดเวลาสอบแกตัว จัดทำตาราเรียนเสรมิ ตารางสอบแกตวัและ ประกาศผลการสอบแกตัว 
๑๓. ประสานกับกลุมสาระการเรยีนรูตางๆ ในการจัดทำขอสอบ กำหนดตารางสอบ กรรมการคุมสอบ และดำเนินการสอบ 
๑๔. ประสานกับครูท่ีปรึกษาและผูปกครองนักเรยีน  ในกรณีท่ีตรวจพบวานักเรียนมีปญหาเรื่องผลการเรยีน  การจบ

หลักสตูร  และการลงทะเบียนวิชาเรียน 
๑๕. จดัใหมีการเทียบโอนความรู ทักษะ ประสบการณ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน  สถานประกอบการ  และอ่ืนๆ 

ตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
๑๖. สำรวจนักเรียนท่ีมปีญหาการเรียน 0, ร, มส 



๑๗. ดำเนินการหาวิธีแกไข ในกรณีท่ีนักเรียนมีปญหาตกคาง โดยเฉพาะนักเรียนระดบัช้ัน      
มัธยมศึกษาปท่ี ๓   

๑๘. จดัใหมีการเทียบโอนความรู  ทักษะประสบการณ  และผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน      
สถานประกอบการ  และอ่ืนๆ ตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

๑๙. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 
 

๘.  งานทะเบียน 
 ๑. นายสรุวี  เขียวล ี  ครู คศ.๑   หัวหนา 
 ๒. นางสาวดารภา  ขวัญพรม  ครู คศ.๑   ผูชวย 
 3. นางสาวจริัชญา  ขวัญพรม  ครู คศ.๑   ผูชวย 
 

 มีหนาท่ี 
๑. เปนนายทะเบียนของโรงเรียน 
๒. จัดทำแผนปฏิบัติการเรียนและโครงการตางๆ ของงานทะเบียนปฏิทินปฏิบัติการ และประเมินผลการดำเนินงานงาน

ทะเบียน 
๓. ทำทะเบียนนักเรียน ทะเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. ๑)  กรอกและตรวจทานผลการเรียน ใหถูกตองและเปนปจจุบัน 
๔. จัดทำแบบพิมพตางๆ ท่ีใชในงานทะเบียน 
๕. ใหเลขประจำตัวนักเรยีน  และจัดทำรายช่ือนักเรียนทุกช้ันเรียน  จัดทำสถิติจำนวนนักเรียน 
๖. รับคำรองการขอเปลีย่นช่ือ ช่ือสกุล การแกไขประวัติอ่ืนๆ ของนักเรียน และดำเนินการ เก่ียวกับการแกไขหลักฐานใน

ทะเบียนนักเรียน 
๗. ประสานกับครูท่ีปรึกษาและผูปกครองนักเรียน ในกรณท่ีีตรวจพบวานักเรียนมีปญหาเรื่องผลการเรียน การจบหลักสตูร  

และการลงทะเบียนวิชาเรียน 
๘. รับคำรองและดำเนินการเก่ียวกับการยาย และการลาออกของนักเรียน 
๙. รับคำรองการขอเปลีย่นช่ือ ช่ือสกุล การแกไขประวัติอ่ืนๆ ของนักเรียน 
๑๐. ออกใบรับรองผลการเรยีน ใบรับรองเวลาเรียน ใบรบัรองอ่ืนๆ ตามท่ีนักเรียนหรือผูปกครองตองการ 
๑๑. ตรวจสอบคุณวุฒิของนักเรยีนตามท่ีหนวยงานตางๆ สงมา 
๑๒. จดัทำ ปพ. ๑ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๑๓. ออกหลักฐานแสดงผลการเรยีน  และประกาศนียบัตรแกนักเรยีนท่ีจบหลักสูตร 

  ๑๔.  สำรวจนักเรียนท่ีไมมาลงทะเบียนเรยีนในแตละภาคเรียน และขาดการตดิตอกับทางโรงเรียนเพ่ือดำเนินการจำหนายใน
สมุดทะเบียนประวัต ิ

๑๔. ใหบริการขอมลูในดานการเรยีนแกครู นักเรยีน และผูปกครอง 
๑๕. จดัเก็บเอกสารหลักฐานตางๆ ของงานทะเบียนใหเปนระบบสะดวกในการตรวจสอบ และใชงาน 
๑๖. จดัทำทะเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.๑ ,๒ ,๓ ,๔ ,๖ ,๗ ,๘ ,๙) สำหรับผูท่ีขอรับเอกสารเปนฉบับท่ี ๒ หรือฉบับ

ตอๆไป   
๑๗. สำรวจนักเรียนท่ีมปีญหาการเรียน 0, ร, มส 
๑๘. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆตามท่ีไดรบัมอบหมาย 
 

๙.  งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๑. นางวิภาดา  พรมอินทร   ครู คศ.๒   หัวหนา 
 ๒. นายอภิชัย  ธรรมเสนา   ครูผูชวย   ผูชวย 
 ๓. นายยรุนันท  พรรณขาม   ครูผูชวย   ผูชวย 
 4. นางสาวจริัชญา ขวัญพรม 
 

 มีหนาท่ี 
๑. ศึกษา วิเคราะห วิจัย การบริการการจดัการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา 
๒. สงเสริมใหครูศึกษา วิเคราะห วิจัย  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรยีนรูในแตละกลุมสาระการเรียนรู 
๓. ประสานความรวมมือในการศกึษา วิเคราะห วิจัย ตลอดจนการเผยแพรผลงานวิจยัหรือพัฒนาคณุภาพ การเรยีนการสอน 

และงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล องคกรหนวยงานและ สถาบันอ่ืน 
๔. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 
 

๑๐.  งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 ๑. นางสาวกัญญวรา  หอมตา   ครู คศ.๒   หัวหนา 



 ๒. นางสาวสุวรรณี  แกวเกต ุ   ครูผูชวย   ผูชวย 
 ๓. นายอภิชัย  ธรรมเสนา   ครูผูชวย   ผูชวย 
 ๔. นายยรุนันท  พรรณขาม   ครูผูชวย   ผูชวย 
 ๕. นายวรายุ  ขวัญลอย   ครู คศ.๑   ผูชวย 
 

 มีหนาท่ี 
 1. ศึกษา วิเคราะห ความจำเปนในการใชสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน และการ บรหิารงานวิชาการ 
 ๒. สงเสริมใหครูผลิต พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน 

๓. จัดหาสื่อและเทคโนโลยเีพ่ือใชในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนและพัฒนางานดานวิชาการ 
๔. ประสานความรวมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและการใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือ การจัดการเรียนการสอน

และการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องคกร  หนวยงานและสถาบันอ่ืน 
 ๕. ประเมินผลการพัฒนาการใชสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

๖. สงเสริมใหมีการวิจยัและพัฒนาการผลิตผลติการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
๗. ติดตามประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเพ่ือใหเกิดการใชท่ีคุมคาและเหมาะสมกับ 

กระบวนการเรียนรู 
 ๘. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๑๑.  งานพัฒนาแหลงเรียนรู  
 ๑. นายสมบูรณ  นามวงศ   ครู คศ.๓   หัวหนา 
 ๒. นางสาวณภัทร  พงคคำ   ครู คศ.๒   ผูชวย 
 ๓. นางสาวปวีณา  กางถ่ิน   ครูผูชวย   ผูชวย 
 ๔. นางสาวดารภา  ขวัญพรม   ครู คศ.๑   ผูชวย 
 

 มีหนาท่ี  
๑. เสนอแตงตั้งคณะทำงาน การพัฒนาการใชแหลงเรียนรูของโรงเรยีน 
๒. สำรวจแหลงเรียนรูท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังในสถานศึกษาชุมชมทองถ่ิน ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

และเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใกลเคียง 
๓. ประสานงานกลุมสาระการเรยีนรู  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ใหจัดทำโครงการพัฒนาการใช

แหลงเรียนรู 
๔. จัดทำแบบบันทึกขอมลูแหลงเรียนรูไวใชสำรวจแหลงเรยีนรูท้ังในและนอกโรงเรียน และชุมชน เผยแพรแกกลุมสาระฯ 

และงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
๕. จัดทำแบบบันทึกขอมลูสารสนเทศแหลงเรยีนรูและเผยแพรแกบุคลากรในโรงเรยีน  และงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
๖. จัดทำแบบรายงานการใชแหลงเรียนรูและเผยแพรแกกลุมสาระฯและงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
๗. ประสานงานกลุมสาระฯและงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของจัดทำทะเบียนแหลงเรียนรูตามขอมูลแบบสำรวจ 
๘. ประสานงานกลุมสาระฯและงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ จัดทำแบบบันทึกขอมูลสารสนเทศแหลงเรียนรูใหเปนปจจุบัน 
๙. ประสานงานกลุมสาระฯและงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ รายงานการใชแหลงเรียนรู เพ่ือเปนขอมูลการพัฒนาการใชแหลง

เรียนรู 
๑๐. สงเสริมสนับสนุน ใหครูใชแหลงเรียนรูท้ังในและนอกโรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบคลุมภูมิปญญา

ทองถ่ิน 
๑๑. เผยแพรผลงานของโรงเรียนในดานการจดัการเรียนรูจากโครงการพัฒนาและการใชแหลงเรียนรู 
๑๒. จดัทำเอกสารเผยแพรแหลงการเรยีนรูแกครู  สถานศึกษาอ่ืน  บุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน  และสถาบันอ่ืน  

ท่ีจัดการศึกษาในบรเิวณใกลเคียง 
๑๓. จดัตั้งและพัฒนาแหลงเรียนรูรวมท้ังพัฒนาใหเกิดองคกรความรู และประสานความรวมมือสถานศกึษาอ่ืน บุคคล  

ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน  และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษาในการจัดตั้ง  สงเสริม  พัฒนาแหลงเรียนรูท่ีใชรวมกัน 
๑๔. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 
 

๑๒.  งานนิเทศการศึกษา 
 ๑. นางสาวกัญญวรา  หอมตา  ครู คศ.๒   หัวหนา 
 ๒. นายสรุวี  เขียวล ี  ครู คศ.๑   ผูชวย 
 

มีหนาท่ี 
 ๑. จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 



๒. สำรวจและรวบรวมปญหาการเรียนการสอนจากครผููสอนเพ่ือพิจารณาหาทางแกไข 
๓. จัดประชุมกลุมสาระการเรยีนรู งาน เพ่ือวิเคราะหปญหาและความตองการจำเปนเพ่ือจัดโครงการนิเทศภายในโรงเรียน

และภายในกลุมสาระการเรียนรู 
๔. รวมกับคณะกรรมการวิชาการวางแผนจัดกิจกรรมการนิเทศในรปูแบบตางๆ เชน ประชุม ปรึกษาหารือ อบรมสัมมนา 

ประชุมปฏิบัติการ ประชุมอภิปราย จัดทำเอกสารเผยแพรความรู ฯลฯ  
๕. ใหคำแนะนำและปรึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน 
๖. สงเสริมและแนะนำใหการจดัทำแผนการจดัการเรียนรู     และบันทึกการสอน การจดัทำผลงานทางวิชาการ เพ่ือความกาวหนา

ของครู นิเทศการเรยีนการสอนใหเปนไปตามแผนการเรียนรูและบันทึกการสอน 
๗. นิเทศและสงเสรมิใหครู ผลิตสือ่การเรียนการสอนและจดัทำผลงานทางวิชาการ 
๘. จัดใหมีการนิเทศการเรยีนการสอนแกครูในกลุมสาระตางๆ  โดยเนนการ นิเทศท่ีรวมมือ  ชวยเหลอืกันแบบกัลยาณมิตร  

เชน  นิเทศแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนรวมกัน หรือแบบอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
๙. แลกเปลี่ยนการเรยีนรู และประสบการณควรจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับ สถานศึกษาอ่ืน หรือ

เครือขายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
๑๐. ประเมินผลการจดัระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 
๑๑. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 
 

๑๓.  งานแนะแนว 
 ๑. นายสรุวี  เขียวล ี   ครู คศ.๑   หัวหนา 
 ๒. นายนำพล  เสคำพันธ   ครู คศ.๑   ผูชวย                                                                                                              
 มีหนาท่ี 

๑. รับสงตอนักเรียนจากครูท่ีปรึกษาตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
๒. ใหการบริการ  ดานการใหคำปรึกษา และชวยเหลือแกนักเรียน  ผูปกครอง ในดานการเรียน , การศึกษาตอ ,  การ

ประกอบอาชีพ , ทุนการศึกษา , การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม  การเยี่ยมบานนักเรียนหรือดานอ่ืนๆ ตาม ความเหมาะสม 
๓. ดำเนินการประสานงานกับฝายอ่ืนๆ  เพ่ือใหนักเรียนไดรับประโยชนจากกระบวนการแนะแนว 
๔. จัดปายนิเทศ  ขอมูล  ขาวสาร  ดานการแนะแนวอยางตอเน่ือง  ทันเหตุการณ 
๕. รวมกับสมาคมผูปกครอง – คร ูโรงเรียนบานหวยลาด   ในการจดัหาทุนการศึกษา 
๖. ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเขารับทุนการศึกษาประจำป 
๗. จัดกิจกรรมคาบแนะแนว  จัดหลักสตูรและคูมือการดำเนินการดานกิจกรรมแนะแนว 
๘. ติดตามนักเรียนท่ีจบการศึกษา  ในดานการศึกษาตอ  การประกอบอาชีพ 
๙. รายงานผลนักเรียนรับทุนการศึกษา  ขอมูลสถิติของงานแนะแนวตอผูบริหารสถานศึกษา 

 ๑๐. จดับริการครบ ๕ งาน  คือ  
  ๑๐.๑ งานศึกษารวบรวมขอมูล 
  ๑๐.๒ งานสารสนเทศ ใหขอมูลดานการศึกษาตอ การปรับตัว และการอาชีพ 
  ๑๐.๓ งานใหคำปรึกษา รับสงตอจากครูประจำช้ัน และสงตอหนวยงานภายตอไป 
  ๑๐.๔ งานกิจกรรมสงเสรมิ พัฒนา ชวยเหลือผูเรียนรวมกับเครือขาย หรือองคกรภาคเอกชน 
  ๑๐.๕ งานติดตามผลและรายงานผลตามลำดับข้ันตอไป ท้ังในสวนของการศึกษาตอและอ่ืน ๆ  
 ๑๑.  ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรการแนะแนว   คือ 

๑๑.๑ ใชกระบวนการแนะแนวเปนกลไก ในการพัฒนาผูรบับริการ (ครู  นักเรียน  ผูปกครอง นักเรียน  
 พอแมนักเรียน ) 

๑๑.๒ สงเสรมิและพัฒนาผูรับบรกิาร ครู พอแม ผูปกครอง และชุมชน ใหมีบทบาทในการแนะแนว 
๑๑.๓ พัฒนาสื่อ เครื่องมือ และระบบสารสนเทศทางการแนะแนว 
๑๑.๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการแนะแนว 
๑๑.๕ กำหนดมาตรฐานและเรงรดัการประกันคณุภาพการแนะแนว 
๑๑.๖ รณรงคการมสีวนรวมในการพัฒนาการแนะแนว 
๑๑.๗ ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

1๔.  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา 
 1. นางวิภาดา  พรมอินทร   ครู คศ.2  หัวหนา 
 2. นางสาววิไล  แกวประสงค   ครู คศ.๑  ผูชวย 
 3. นายอภิชัย  ธรรมเสนา   ครูผูชวย  ผูชวย 



 4. นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา  ครู คศ.๑  ผูชวย 
 5. นางสาวสกาวเดือน  จันหนาย  ครู คศ.1  ผูชวย 
 6. นายสรุวี  เขียวล ี   ครู คศ.๑  ผูชวย 

 

มีหนาท่ี 
๑. จัดระบบ โครงสรางองคกร ใหรองรับการจดัระบบการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 
๒. กำหนดเกณฑการประเมิน เปาหมายความสำเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและ 

ตัวช้ีวัดของกระทรวงเปาหมายความสำเร็จของพ้ืนท่ีการศึกษา หลักเกณฑและวิธีการประเมินของ   สำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 

๓. วางแผนการพัฒนาคณุภาพการศึกษา ตามระบบประกันคณุภาพการศึกษาใหบรรลุเปาหมาย 
ความสำเร็จของสถานศึกษาอยางตอเน่ือง 

๔. ดำเนินการพัฒนางานตามแผนและตดิตาม ตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพภายในเพ่ือปรับปรุงพัฒนาอยางตอเน่ือง 
๕. ประสานความรวมมือกับสถานศึกษาและหนวยงานอ่ืน ในการปรบัปรุงและพัฒนาระบบ ประกัน 

คุณภาพภายใน และการพัฒนาคณุภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
๖. เสนอแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบการ  

ประกันคณุภาพเพ่ือจดัทำรายงานการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา 
๗. ประสานงานกับเขตพ้ืนท่ีการศกึษา เพ่ือการประเมินคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบ 

การประกันคณุภาพการศึกษาภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
๘. ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมนิคุณภาพการศึกษาในการประเมนิ 

สถานศึกษาเพ่ือเปนฐานในการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเน่ือง 
 ๙. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืน  ๆตามท่ีไดรบัมอบหมาย 
 

1๕.  การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 
๑. นายสมบูรณ  นามวงศ   ครู คศ.๓  หัวหนา 

 ๒. นางวิภาดา  พรมอินทร   ครู คศ.๒  ผูชวย  
 ๓. นางสาวชนาพร  ขวัญลอม   ครูธุรการ  ผูชวย 
 

 มีหนาท่ี 
 1.  จัดกระบวนการเรียนรูรวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชนองคกรวิชาชีพ 
สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืน 

2. สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน โดยการจดักระบวนการเรียนรูภายในชุมชน 
3. สงเสริมใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม  มีการแสวงหาความรู  ขอมูล  ขาวสารและเลือกสรรภูมิปญญา  วิทยาการ

ตางๆ 
4. พัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการรวมท้ังหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยน

ประสบการณระหวางชุมชน 
 

1๖. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา และองคกรอ่ืน 
๑. นายสรุวี  เขียวล ี  ครู คศ.๑   หัวหนา 

 ๒. นางสาวชนาพร  ขวัญลอม  ครูธุรการ   ผูชวย 
 ๓. นายประมินทร ศรีบุรินทร  ครูอัตราจาง  ผูชวย 
 

 

 มีหนาท่ี 
5. ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือเสรมิสราง พัฒนาการของนักเรียน

ทุกดาน รวมท้ังสืบสานจารตีประเพณีศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
6. เสรมิสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองคกรท้ังภาครัฐ และเอกชน  เพ่ือให

สถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการของชุมชน เพ่ือใหสถานศึกษาเปนแหลง 
วิทยาการของชุมชน และมีสวนในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน 

7. ใหบริการดานวิชาการท่ีสามารถเช่ือมโยงหรือแลกเปลีย่นขอมูลขาวสารกับแหลงวิชาการในท่ีอ่ืนๆ 
8. จัดกิจกรรมรวมกับชุมชนเพ่ือสงเสริมวัฒนธรรมการสรางความสัมพันธอันดีกับศิษยเกา   

การประชุม ผูปกครองนักเรียน  การปฏิบัติงานรวมกับชุมชน  การรวมกิจกรรมกับสถาบันการศึกษาอ่ืน เปนตน 
 

1๗.  การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใชในสถานศึกษา 



๑. นายนพรตัน  ขันติเจรญิ   ครู คศ.๑   หัวหนา 
 ๒. นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา              ครู คศ.๑   ผูชวย   
 

 มีหนาท่ี     
3. ศึกษา วิเคราะห คดัเลือกหนังสือเรียน กลุมสาระการเรียนรูตางๆ ท่ีมีคุณภาพสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือ

เปนหนังสือแบบเรียนใชในการจัดการเรยีนการสอน 
4. จัดทำหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ หนังสืออานประกอบ แบบฝกหัด ใบงาน ใบความรู เพ่ือใชประกอบการ

เรียนการสอน 
2. ตรวจพิจารณาคณุภาพ หนังสือเรยีนเรียน หนังสือเสริมประสบการณ หนังสืออานประกอบ  แบบฝกหัด ใบงาน ใบ

ความรู เพ่ือใชประกอบการเรียนการสอน 
 

๑๘. งานเศรษฐกิจพอเพียง 
๑. นายสมบูรณ  นามวงศ   ครู คศ.๓   หัวหนา 

 ๒. นางสาวณภัทร  พงคคำ   ครู คศ.๒   ผูชวย 
 ๓. นางสาวปวีณา  กางถ่ิน   ครูผูชวย   ผูชวย 
 ๔. นางสาวเนตยา  เงินเจริญ   ครู คศ.๑   ผูชวย 
 ๕. นางสาวสกาวเดือน จันหนาย  ครู คศ.๑   ผูชวย 
 

 มีหนาท่ี 
๑. สงเสริมใหครูนำความรูตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใชและบูรณาการจดัการเรียนรูท่ี 

เนนนักเรียนเปนสำคญั 
๒. ปลูกฝงใหนักเรียนไดมคีวามรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือนำไปใชในชีวิตประจำวัน 
๓. เปนตนแบบและสรางเครือขายในดานการพัฒนาและนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือนำไปใชและบูรณาการ

จัดการเรียนรูท่ีเนนนักเรยีนเปนสำคัญ ใหกับโรงเรียนอ่ืน ๆ  
๔. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

 

๑๙. งานหองสมุด 
 ๑. นางสาวสุวรรณี  แกวเกต ุ   ครูผูชวย   หัวหนา 
 ๒. นางสาวสกาวเดือน  จันหนาย  ครู คศ.๑   ผูชวย 
 มีหนาท่ี  วางแผนพัฒนาหองสมุด การบริการ และการจัดกิจกรรมหองสมุดอยางตอเน่ือง  
 

3. ฝายบริหารงบประมาณ 
๑. คณะกรรมการดำเนินการฝายบริหารงบประมาณ       
  ๑. นางลักษณา  พรหมพล   ผูอำนวยการโรงเรยีน ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวณภัทร  พงคคำ   ครู คศ.๒   รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔. นายนพรตัน  ขันติเจรญิ   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๕. นายยรุนันท  พรรณขาม   ครูผูชวย   กรรมการและเลขานุการ 
 

๒. หัวหนาฝายบริหารงบประมาณ 
          นางสาวณภัทร  พงคคำ   ครู คศ.๒ 

  มีหนาท่ี 
 ๑.  วิเคราะหและวางแผนปฏบัิติงานฝายบริหารงบประมาณตามนโยบายของทางราชการ 

๒.  กำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัตหินาท่ีงานในฝายบริหารงบประมาณ ใหเปนไปตาม 
แผนปฏิบัติการของโรงเรียน 

๒. ใหคำแนะนำ นิเทศการดำเนินงานของฝายบริหารงบประมาณใหเปนไปดวยความ เรียบรอยและ 
บรรลเุปาหมาย 
 ๔.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน  ๆตามท่ีไดรบัมอบหมาย 
 

3.  งานเลขานุการฝายบริหารงบประมาณ 
 ๑. นายนพรตัน  ขันติเจรญิ   ครู คศ.๑   หัวหนา 

๒. นางสาวปวีณา  กางถ่ิน   ครู คศ.๑   ผูชวย 



๓. นายยรุนันท  พรรณขาม   ครูผูชวย   ผูชวย 
 

มีหนาท่ี 
 ๑.  ดูแลความสะอาดความเปนระเบียบเรยีบรอยของสำนักงานฝายบริหารงบประมาณ 

๒.  รวบรวมโครงการ งานพิเศษตาง ๆท่ีฝาย/งานตางๆ เสนอมาเพ่ือโรงเรียนพิจารณาอนุมัต ิ
๓.  กรอกแบบรายงาน ขอมลู สถิติตาง ๆ รวมกับงานประเมินผลโครงการฝายบริหารงบประมาณ 
๔.  ติดตาม สรุป รายงาน การดำเนินโครงการตางๆ  รวมกับงานพัฒนาระบบ เครือขายขอมูล 

สารสนเทศของโรงเรียนบานหวยลาด 
 ๕.  ราง/พิมพหนังสือราชการตาง ๆท่ีเก่ียวของกับฝายบริหารงบประมาณ 
 ๖.  ราง/พิมพ สำเนาโตตอบหนังสอืราชการ 
 ๗.  บันทึกการประชุมฝายบริหารงบประมาณ 
 ๘.  จัดเก็บหนังสือราชการฝายบรหิารงบประมาณ 
 ๙.  รับผดิชอบสมดุเยี่ยมเพ่ือเสนอผูมาเยี่ยมบันทึกเยี่ยมตามควรแกโอกาส 
 ๑๐.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

4. งานจัดทำและเสนอของบประมาณ 
๑. นายนพรตัน  ขันติเจรญิ   ครู คศ.๑  หัวหนา 
๒. นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา  ครู คศ.๑  ผูชวย 

4.๑  งานวิเคราะห และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 

มีหนาท่ี 
๑. วิเคราะหทิศทางและยุทธศาสตรของหนวยงานเหนือสถานศึกษา ไดแก เปาหมายเชิงยุทศาสตร 

ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ แผนปฏิบัตริาชการของกระทรวง 
ศึกษาธิการและแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๒. ศึกษาขอตกลงการปฏิบัติงานและเปาหมายการใหบริการสาธารณะทุกระดับ ไดแก เปาหมาย 
การใหบริการสาธารณะ (Public Service Agreement :PSA) ขอตกลงการจัดทำผลผลติ (Service  Delivery Agreement :SDA) 
ขอตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพ้ืนท่ีและผลการดำเนินงานของสถานศึกษาท่ีตองดำเนินการ เพ่ือใหบรรลุขอตกลงท่ีสถานศึกษาทำ
กับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๓. ศึกษาวิเคราะห วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาและความตองการของสถานศึกษา 

๔. วิเคราะหผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามขอตกลงท่ีทำกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาดานปริมาณ  
คุณภาพ เวลาตลอดจนตนทุน ซึ่งตองคำนวณตนทุนผลผลติขององคกร และผลผลติงาน/โครงการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

๕ รวมกับงานพัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ (สารสนเทศ) จัดทำขอมูลสารสนเทศผลการศึกษา วิเคราะห เพ่ือใชใน
การวิเคราะหสภาพแวดลอมท่ีมผีลกระทบตอการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

๖. เผยแพรขอมลูขาวสารสารสนเทศใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสาธารณะชนรับทราบ 
 ๗. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนๆ  ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 
 

4.๒  งานจัดทำแผนกลยุทธ (PBB)  หรือแผนพัฒนาการศึกษา 
1. นายสมบูรณ  นามวงศ   ครู คศ.3  หัวหนา 
2. นางสาวณภัทร  พงคคำ   ครู คศ.2  ผูชวย 
3. นางสาวกัญญวรา  หอมตา   ครู คศ.2  ผูชวย 
4. นางวิภาดา  พรมอินทร   ครู คศ.2  ผูชวย  

มีหนาท่ี 
๒. ทบทวนภารกิจการจดัการศึกษาของสถานศึกษา และศึกษารายงานขอมูล สารสนเทศท่ีเก่ียวของ 
๒. วิเคราะหสภาพแวดลอมของสถานศึกษา ท่ีมีผลกระทบตอการจดัการศึกษา (SWOT) และประเมนิ 

สถานภาพของสถานศึกษา 
๓. การกำหนดวิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ   และเปาประสงค (Corporate Objective) ของสถานศึกษา 

 ๔. กำหนดกลยุทธทางสถานศึกษาและวางแผน จดัทำแผนช้ันเรียน 
๕. กำหนดผลผลติ (Outputs) ผลลัพธ (outcomes) ตัวช้ีวัดความสำเร็จ (Key Performance  



indicators:KPls) โดยจัดทำเปนขอมูลสารสนเทศ 
๖. กำหนดเปาหมายระยะปานกลางของผลผลติในเชิงปริมาณ คุณภาพ และผลลัพธท่ีสอดคลองกับผล 

การปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีจะทำรางขอตกลงกับเขตพ้ืนท่ีการศกึษา 
๗. จัดใหรบัฟงความคิดเห็นจากผูเก่ียวของ เพ่ือปรับปรุงและนำเสนอขอความเห็นชอบตอ คณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ๘. จัดทำรางและประกาศตอสาธารณชน และผูท่ีเก่ียวของ 
 ๙. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4.๓  งานวิเคราะหความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 

มีหนาท่ี 
๑. จัดทำรายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน งานโครงการ ใหมคีวามเช่ือมโยงกับผลผลติและผลลพัธตามตัวช้ีวัด

ความสำเร็จของสถานศึกษา พรอมกับวิเคราะหและจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน งานโครงการ เมื่อเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแจง
นโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักเกณฑข้ันตอน และวิธีการจดัตั้งงบประมาณใหสถานศึกษาดำเนินการ 

๒. จัดทำกรอบประมาณการรายจายระยะปานกลาง (Medium Term Expenditure :  MTEF)  
วิเคราะหนโยบายหนวยเหนือท่ีมีการเปลีย่นแปลงไปจากเดิม วิเคราะหผลการดำเนินงานปงบประมาณท่ีผานมาของสถานศึกษา เพ่ือ
ปรับเปาหมายผลผลติท่ีตองการดำเนินการใน 3 ปขางหนา พรอมกับปรับแผนงาน โครงการ และกิจกรรมหลัก ใหสอดคลองกับ
งบประมาณรายไดของสถานศึกษาท้ังจากเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 

๓. จัดทำคำขอรับงบประมาณของสถานศึกษา และกรอบประมาณการรายจายระยะปานกลาง   
(MTEF) เสนอตอเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมสอดคลองเชิงนโยบาย 

๔. จัดทำรางขอตกลงบริการผลผลิต (รางขอตกลงผลการปฏิบัติงาน) ของสถานศึกษาทีจะตองทำกับ 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเมื่อไดรับงบประมาณ โดยมีเปาหมายใหบริการท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธสถานศกึษา โดยผานความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

๕. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

 4.๔ งานจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา 

มีหนาท่ี 
๑. จัดทำขอตกลงบริการผลผลิตของสถานศึกษากับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เมื่อไดรับงบประมาณ 
๒. ศึกษาขอมูลการจัดสรรงบประมาณท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแจงผาน 

พ้ืนท่ีการศึกษาแจงสถานศึกษาทราบในเรื่องนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลกัเกณฑข้ันตอนและวิธีการจัดสรร
งบประมาณ 
 ๓. ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจากหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรท่ีเขตพ้ืนท่ี 
 การศึกษาแจง ตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมาณท่ีไดจากแผนการระดมทรัพยากร 

๔. วิเคราะหกิจกรรมตามภารกิจงานท่ีจะตองดำเนินการตามมาตรฐานโครงสราง สายงาน และตาม 
แผนงาน  งานโครงสรางของสถานศึกษา เพ่ือจัดลำดับความสำคัญและกำหนดงบประมาณ ทรัพยากรของแตละสายงาน งานโครงการ 
ใหเปนไปตามกรอบวงเงินงบประมาณท่ีไดรับและวงเงินนอกงบประมาณตามแผนระดมทรัพยากร 

๕. ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจายระยะปานกลาง (MTEF) ใหสอดคลองกับกรอบวงเงินท่ีไดรับ 
๖. จัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ ซึ่งระบุแผนงา งานโครงการท่ีสอดคลอง 

วงเงินงบประมาณท่ีไดรับและวงเงินนอกงบประมาณท่ีไดตามแผนระดมทรัพยากร 
 ๗. จัดทำขอรางตกลงผลผลิตของหนวยงานภายในสถานศึกษา และกำหนดผูรับผดิชอบ 
 ๘. นำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ และรางขอตกลงผลผลิตขอความเห็นชอบ 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๙. แจงจัดสรรเงินและจดัทำขอตกลงผลผลติใหหนวยงานภายในสถานศึกษารับไปดำเนินการตาม 
แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 
 ๑๐. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

5. งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใชเงินและผลการดำเนินงาน 
 ๑. นางสาวณภัทร  พงคคำ   ครู คศ.๒  หัวหนา 
 ๒. นายนำพล  เสคำพันธ   ครู คศ.๑  ผูชวย 



 ๓. นางสาวจริัชญา  ขวัญพรม   ครู คศ.๑  ผูชวย 
 4. นางสาวสกาวเดือน จันหนาย  ครู คศ.๑  ผูชวย 
 5. นางสาวปวีณา กางถ่ิน   ครู คศ.๑  ผูชวย 

มีหนาท่ี 
๑.  จัดทำแผนการตรวจสอบ ตดิตามการใชเงินท้ังเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ   

 ของสถานศึกษา ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ และแผนการใช  งบประมาณรายไตรมาส 
๒. จัดทำแผนการตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานตามขอตกลงการใหบริการ 

ผลผลติของ สถานศึกษา ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ และแผนการใชงบประมาณรายไตรมาส 
๓. จัดทำแผนการกำกับตรวจสอบติดตามและปองกันความเสีย่งสำหรับโครงการท่ีมีความเสี่ยงสูง 
๔. ประสานแผนและดำเนินการตรวจสอบ ตดิตาม และนิเทศใหเปนไปตาม 

แผนการตรวจสอบ ติดตามของสถานศึกษา โดยเฉพาะโครงการท่ีมีความเสี่ยงสูง 
๕. จัดทำขอสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศ พรอมท้ังเสนอขอปญหาท่ีอาจทำใหการ ดำเนินงานไมประสบผลสำเร็จ 

เพ่ือใหสถานศึกษาเรงแกปญหาไดทันสถานการณ 
 ๖. รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ๗. สรปุขอมูลสารสนเทศและจดัรายงานขอมูลการใชงบประมาณผลการดำเนินงานของ สถานศึกษาเปนรายไตรมาศตอเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 
 ๘. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

6. งานจัดการทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 

 6.๑  งานจัดการทรัพยากร  
                  นายนพรัตน  ขันติเจริญ   ครู คศ.๒                

มีหนาท่ี 
๑. ประชาสัมพันธใหหนวยงานภายในสถานศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทราบ รายการสินทรัพยของ

สถานศึกษาเพ่ือใชทรัพยากรรวมกัน 
๒. วางระบบการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพรวมกับบุคคลและหนวยงานท้ังภาครัฐ และ เอกชน 
๓. สนับสนุนใหบุคลากรและสถานศึกษารวมมือกันใชทรัพยากรในชุมใหเกิดประโยชน ตอกระบวนการจัดการเรยีนการสอน

ของสถานศึกษา 
 ๔. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

7.  งานบริหารการเงิน 
 ๑. นางสาวณภัทร  พงคคำ   ครู คศ.๒   หัวหนา 

๒. นางสาวปวีณา  กางถ่ิน   ครู คศ.๑   ผูชวย 
๓. นายยรุนันท  พรรณขาม   ครูผูชวย   ผูชวย 

มีหนาท่ี 
 การเบิกจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจายเงิน การนำสงเงิน การโอนเงิน การกันเงินไวเบิกเหลื่อมป ใหเปนไป
ตามข้ันตอนและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 
งานการเงินมีการแยกเปนงานการเงินงบประมาณและงานการเงินนอกงบประมาณ 
   งานการเงินงบประมาณ มหีนาท่ีดูแลรับผิดชอบ ดังน้ี 
      -  รับผิดชอบเก่ียวกับเงินงบประมาณ 
      -  ประสานงานเรื่องเงินกับหนวยงานตางๆ 

     -  เบิกจายเงินเดือนครู และลกูจางประจำ 
      -  เบิกจายเงินคาชวยเหลือบุตร 

     -  เบิกจายเงินคาเชาบานครู  
     -  ทำหลักฐานเบิกจายเงินงบประมาณ 
     -  จัดการโอนเงินเดือน, เงินชวยเหลือบุตร, เงินสวัสดิการการศกึษาบุตร, เงินสวัสดิการการ 
      - รักษาพยาบาล, เงินคาเชาบาน ฯลฯ ของครู ลูกจางประจำ เขาธนาคารเพ่ือใหบุคลากร  



รับเงินเหลาน้ันทางธนาคาร 
     -  ดำเนินเรื่องการหักภาษี ณ ท่ีจายประจำปของขาราชการครูและแจกแบบชำระเงิน ใหแก 

บุคลากรทุกคน 
     -  เปนท่ีปรึกษาของผูอำนวยการฝายบริหารงบประมาณและสินทรัพยเก่ียวกับเรื่องงบประมาณ 
     -  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
  งานการเงินนอกงบประมาณ มีหนาท่ีดูแลรับผดิชอบ ดังน้ี 
     -  รับผิดชอบเงินรายไดสถานศึกษา 
     -  รับ – จาย เงินรายไดสถานศึกษา 
     -  ควบคุมการเบิกจายเงินรายไดสถานศึกษาของแตละหนวยงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน 
     -  รับ , สง เงินหักภาษี ณ ท่ีจาย 
     -  ตรวจความถูกตองของรายงานการเดินทางไปราชการและควบคุมการเบิกจายอยางประหยดั 
     -  ติดตามทวงถามใบสำคญัคูจายจากหนวยงานตางๆ  
     -  ควบคุมการยืมเงินรายไดสถานศึกษาใหเปนไปตามสญัญาการยืมเงิน 
     -  จายคาจางช่ัวคราว 
    -  ทำสมุดคุมการจายเงินกระแสรายวัน 
    -  ทำสมุดคุมการรับ – จาย เงินภาษีหัก ณ ท่ีจาย 
    -  งานเบิกจายเงินงบประมาณท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดสรรให 
๑๐.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

8.  งานบริหารการบัญช ี
๑. นางสาวณภัทร  พงคคำ   ครู คศ.๒   หัวหนา 
๒. นางสาวจริัชญา  ขวัญพรม   ครู คศ.1   ผูชวย 
3. นางสาวปวีณา  กางถ่ิน   ครู คศ.๑   ผูชวย  

8.๑  งานจัดทำบัญชีการเงิน 

มีหนาท่ี 
๑. ตั้งยอดบัญชีระหวางปงบประมาณ ท้ังการตั้งยอดภายหลังการเปดบัญชีงบประมาณปกอน และการตั้งยอดกอนการปด

บัญชีงบประมาณปกอน 
๒. ปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณ โอนปดบัญชีเงินนอกงบประมาณเขาบัญชีทุน และบัญชีเงินรับฝาก และเงินประกัน ตั้งยอด

บัญชีสินทรัพยท่ีเปนบัญชีวัสดุ  หรือบัญชีสินคาคงเหลือ และบัญชีสนิทรัพยไมหมุนเวียน พรอมท้ังจดัทำ  ใบสำคัญการลงบัญชีท่ัวไป 
โดยใชจำนวนเงินตามรายการหลังการปรับปรุง 

๓. บันทึกเปดบัญชีคงคาง (พึงรับพึงจาย : Accrual Basis) โดยบันทึกรายการดาน  เดบิตในบัญชีแยกประเภท (หน้ีสิน ทุน 
รายได)  

๔. บันทึกบัญชีประจำวันใหครอบคลุมการรับเงินงบประมาณการรับรายไดจากการขายสินคา หรือการใหบริการ การรับเงิน
รายได การจายเงินงบประมาณ การจายเงินงบประมาณใหยืม การจายเงินนอกงบประมาณใหยืม การซื้อวัสดุ หรือสินคาคงเหลือ เงิน
ทดรองจาย เงินมัดจำ และคาปรับ การรับเงินบรจิาค  

๕. สรปุรายการบันทึกบัญชีทุกวันทำการ สรุปรายรับ หรือรายจายผานไปบัญชี แยกประเภท เงินสด  เงินฝากธนาคาร และ
เงินฝากคลัง สำหรับรายการอ่ืน และรายการในสมุดรายวันท่ัวไปใหผาน รายการเขาบัญชีแยกประเภท ณ วันทำการสุดทายของเดือน   

๖. ปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นปงบประมาณ โดยปรับรายการบัญชีรายไดจากงบประมาณคางรับ    คาใชจาย/รับ ท่ีไดรับลวงหนา 
คาใชจายลวงหนา/ รายไดคางรับ วัสดุหรือสินคา ท่ีใชไประหวางงวดบัญชี คาเสื่อมราคา คาตัดจำหนาย  คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสญูและหน้ี
สูญ 
  ๗. ปดบัญชีรายได และคาใชจายเพ่ือบันทึกบัญชีรายไดสูงกวา (ต่ำกวา) คาใชจายในงวดบัญชีและปดรายการไดสูง (ต่ำ) กวา
คาใชจายงวดบัญชีสูง (ต่ำ) กวาคาใชจายสะสม แลวใหโอนบัญชีรายไดแผนดินนำสงคลังเขาบัญชีรายได  
 แผนดิน หากมียอดบัญชีคงเหลือใหโอนเขาบัญชีรายไดแผนดินรอนำสงคลัง  

๘. ตรวจสอบความถูกตองของตัวเงินสด และเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือประจำวัน และงบพิสูจนยอดฝากธนาคาร 
ตลอดจนตรวจสอบความถูกตองของ บัญชีแยกประเภทท่ัวไป และการตรวจสอบความถูกตองของบัญชียอยและทะเบียน 



๙. แกไขขอผดิพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชี จากการท่ีเขียนขอความผิด หรือตัวเลขผิดจากการบันทึกตัวเลขผิดชอง
บัญชียอยแตยอดรวมถูก โดยการขีดฆาขอความ หรือตัวเลขผิดลงลายมือชอยอกำกับ พรอมวัน เดือน ป แลวเขียนขอความหรือตัว
เลขท่ีถูกตอง 

8.๒  งานจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน 

มีหนาท่ี 
๑.  จัดทำรายงานประจำเดือนสงหนวยงานตนสังกัดสำนักงานตรวจเงินแผนดินและกรมบัญชีกลางภายในวันท่ี ๑๕ ของ

เดือนถัดไป โดยจดัทำรายงานรายไดแผนดิน รายงานรายไดและคาใชจาย รายงานเงินประจำงวด 
๒.  จัดทำรายงานประจำป โดยจดัทำงบแสดงฐานะการเงิน จัดทำงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินงบกระแสเงินสด

จัดทำโดยวิธีตรง จัดทำหมายเหตปุระกอบงบการเงินและจัดสงรายงานประจำปใหสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและจัดสงรายงานประจำปใหสำนักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานผานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและจัดสงสำนักงาน
ตรวจเงินแผนดินและกรมบัญชีกลางตามกำหนดระยะเวลาท่ีกำหนด 

๓.   ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

 8.๓  การจัดทำและจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงานแนวทางการปฏิบัติ 

มีหนาท่ี 
๒. จัดทำและจัดหาแบบพิมพข้ึนใชเองเวนแตเปนแบบพิมพกลางท่ีเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือหนวยงาน 

ตนสังกัดหรือสวนราชการท่ีเก่ียวของจัดทำข้ึนเพ่ือจำหนายจายแจก 
 ๒.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 
 
9.  งานบริหารงานดานพัสดุและสินทรัพย 

 9.๑  การจัดทำระบบฐานขอมลูสินทรัพยของสถานศึกษา 
๑. นายนพรตัน  ขันติเจรญิ   ครู คศ.๑  หัวหนา 

 ๒. นางสาวเบญจภรณ พรมเผา  ครู คศ.๑  ผูชวย 
 
 

มีหนาท่ี 
๑.  ตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากรข้ึนสำรวจวัสดุ ครุภณัฑ ท่ีดิน อาคาร และสิ่งกอสรางท้ังหมด เพ่ือทราบสภาพการใชงาน 
๒.  จำหนาย บรจิาค  หรือขายทอดตลาดใหเปนไปตามระเบียบในกรณีท่ีหมดสภาพหรือไมไดใชประโยชน 
๓.  จัดทำทะเบียนคุมทรัพยสินท่ีเปนวัสดุ ครภุัณฑใหเปนปจจุบัน ท้ังท่ีซื้อหรือจัดหาจากเงินงบประมาณและเงินนอก

งบประมาณ ตลอดจนท่ีไดจากการบริจาค ท่ียังไมไดบันทึกคุมไวโดยบันทึกทะเบียนคุมราคา วันเวลาท่ีรับสินทรัพย 
๔.  จดทะเบียนเปนท่ีราชพัสดุสำหรับท่ีดิน อาคาร และสิ่งกอสรางในกรณีท่ียังไมดำเนินการและท่ียังไมสมบูรณใหประสาน

กับกรมธนารักษ หรือสำนักงานธนารักษจังหวัดเพ่ือดำเนินการใหเปนปจจุบัน และใหจดัทำทะเบียนคุมในสวนของโรงเรยีนใหเปน
ปจจุบัน 

๕. จัดทำระบบฐานขอมลูทรัพยสนิของสถานศึกษา ซึ่งอาจใชโปรแกรมระบบทะเบียนคุมสินทรัพยก็ได ถาสถานศึกษามีความ
พรอม 

๖.  จัดทำระเบียบการใชทรัพยสินท่ีเกิดจากการจดัหาของสถานศึกษา โดยความเปนชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
 ๗.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

 9.๒  งานจัดหาพัสดุ 
๑. นายนพรตัน  ขันติเจรญิ   ครู คศ.๑  หัวหนา 

 ๒. นางสาวเบญจภรณ พรมเผา  ครู คศ.๑  ผูชวย 

มีหนาท่ี 
๑.  วิเคราะหแผนงาน งาน/โครงการ ท่ีจัดทำงบรายจายลวงหนาระยะปานกลางเพ่ือตรวจดูกิจกรรมท่ีตองใชพัสดุท่ียังไมมี

ตามทะเบียนคุมทรัพยสิน และเปนไปตามเกณฑความขาดท่ีกำหนดตามมาตรฐานกลาง 



๒.  จัดทำแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดุท้ังในสวนท่ีสถานศึกษาจัดหาเองและท่ีรวมมือกับสถานศึกษาหรือหนวยงานอ่ืน
จัดหา 
 ๓.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

 9.๓  งานกำหนดรูปแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจดัซ้ือจัดจาง 
๑. นายนพรตัน  ขันติเจรญิ   ครู คศ.๑  หัวหนา 

 ๒. นางสาวเบญจภรณ พรมเผา  ครู คศ.๑  ผูชวย 

มีหนาท่ี 
๑. จัดทำเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครภุัณฑ สิ่งกอสรางท่ีเปนแบบมาตรฐาน 
๒. ตั้งคณะกรรมการข้ึนกำหนดคณุลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการในกรณีท่ีไมเปนแบบมาตรฐานโดยดำเนินการให

เปนไปตามระเบียบ 
๓.  จัดซื้อจัดจาง  โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ คณุลักษณะเฉพาะ ประกาศ จาย/ขาย แบบรูปรายการ

หรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ จัดทำสญัญาและตรวจรับงาน ใหมอบเรื่องแกเจาหนาท่ีการเงินวางฎีกาเบิก
งานเพ่ือจายแกผูขาย / ผูจาง 
 ๔. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 9.๔  งานควบคุม  บำรุงรักษา  และจำหนายพัสดุ 
๑. นายนพรตัน  ขันติเจรญิ   ครู คศ.๑  หัวหนา 

 ๒. นางสาวเบญจภรณ พรมเผา  ครู คศ.๑  ผูชวย 
 
 

มีหนาท่ี 
 ๑.  จัดทำทะเบียนคุมทรัพยสินใหเปนปจจุบัน 
 ๒. กำหนดระเบียบและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใชทรัพยสิน 

๓. กำหนดใหผูรับผิดชอบในการจดัเก็บควบคุม และเบิกจายใหเปนไปตามระบบและแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
ประจำปอยางสม่ำเสมอทุกป 

๔.  ตรวจสอบสภาพการบำรุงรักษาและซอมแซมท้ังกอนและหลังการใชงานสำหรับทรัพยสินท่ีมสีภาพไมสามารถใชงานไดให
ตั้งคณะกรรมการข้ึนพิจารณาและจำหนายหรือขอรื้อถอนกรณีเปนสิง่ปลูกสราง 
 ๕.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

10.  งานบริการเอกสารและสิ่งพิมพ 
๑. นายนพรตัน  ขันติเจรญิ   ครู คศ.๑  หัวหนา 

 ๒. นางสาวเบญจภรณ พรมเผา  ครู คศ.๑  ผูชวย 

มีหนาท่ี 
๒. จัดทำทะเบียนและแนวปฏิบัติในการใชเครื่องถายเอกสารเพ่ือใหการทำงานเปนไปไปดวยความ 

เรียบรอย 
๒.  ใหบริการอัดสำเนากับหนวยงานตางๆ เพ่ือใหการใชเครื่องถายเอกสารเปนไปอยางเหมาะสมและยืดอายุการใชงานของ

เครื่อง 
๓. จัดทำบันทึกการใชงานเพ่ือตรวจสอบจำนวนวัสดุและเปนการรวบรวมขอมูล ในการพิจารณางบประมาณประจำป 

 ๔. พัฒนาและปรับปรุงสถานท่ีใหเกิดความสะดวกในการใชและจัดเก็บอุปกรณ 
 ๕.  จัดทำแผน /โครงการเพ่ือพัฒนางานใหเหมาะสมและสะดวกในการปฏิบัติงาน 
 ๖.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 
 
4. ฝายบริหารงานบุคคล 

๑. คณะกรรมการฝายบริหารงานบุคคล 
 ๑. นางลักษณา  พรหมพล   ผูอำนวยการโรงเรยีน ประธานกรรมการ 



๒. นางสาวกัญญวรา  หอมตา   ครู คศ.๒         รองประธานกรรมการ 
๓. นายสรุวี  เขียวล ี   ครู คศ.๑                       กรรมการ 
4. นางสาวจริัชญา  ขวัญพรม   ครู คศ.๑                       กรรมการ 
5. นางสาวชนาพร  ขวัญลอม   ครูธุรการ      กรรมการและเลขานุการ           

มีหนาท่ี 
๑. ประชุม วางแผน วิเคราะหงาน พรอมท้ังอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ประสานงาน 

กับผูเก่ียวของ  
๒. กำกับ ติดตาม งานในกลุมบริหารงานบุคคลเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับนักเรียน 
๓. เปนท่ีปรึกษาของคณะกรรมการตาง ๆ ในกลุมบริหารงานบุคคล 
๔. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีหัวหนาสถานศึกษามอบหมาย 

๒. หัวหนาฝายบริหารงานบุคคล 
นางสาวกัญญวรา  หอมตา   ครู คศ.๒  

มีหนาท่ี 
 ๑. วิเคราะหและวางแผนปฏิบัติงานฝายบรหิารงานบุคคลตามนโยบายของทางราชการ 

๒. กำกับ  ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีงานในฝายบริหารงานบุคคล ใหเปนไปตาม 
แผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
 3. ใหคำแนะนำ นิเทศการดำเนินงานของฝายบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความเรยีบรอยและ 
บรรลเุปาหมาย 
 ๔. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3. งานเลขานุการฝายบริหารงานบุคคล 
๑. นายสรุวี  เขียวล ี   ครู คศ.๑   

มีหนาท่ี  
 ๑. ดูแลความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอยของสำนักงานฝายบริหารงานบุคคล 
 ๒. รวบรวมโครงการ งานพิเศษตางๆ ท่ีฝาย/งานตางๆ เสนอมาเพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ

๓. กรอกแบบรายงาน ขอมูล สถิตติางๆ ท่ีฝาย/งานตางๆ รวมกับงานประเมินผล โครงการฝาย 
บริหารงานบุคคล 

๑. ติดตาม สรุป รายงาน การดำเนินโครงการตางๆ รวมกับงานพัฒนาระบบเครือขายขอมูล 
สารสนเทศ ของโรงเรยีนบานหวยลาด 
 ๕. รางพิมพหนังสือราชการตางๆ ท่ีเก่ียวของกับฝายบริหารงานบุคคล 
 ๖. รางพิมพ  สำเนาโตตอบหนังสอืราชการ 
 ๗. บันทึกการประชุมฝายบริหารงานบุคคล 
 ๘. จัดเก็บหนังสือราชการฝายบรหิารงานบุคคล 
 ๙. รับผิดชอบสมดุเยีย่มเพ่ือเสนอผูมาเยี่ยมบันทึกเยี่ยมตามควรแกโอกาส 
 ๑๐. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

4.  งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหนง 
๑. นางสาวกัญญวรา  หอมตา   ครู คศ.๒   หัวหนา 
๒. นายสรุวี  เขียวล ี   ครู คศ.๑   ผูชวย 

 4.๑  งานวิเคราะหและวางแผนอัตรากำลังคน 

มีหนาท่ี 
 ๑. วิเคราะหภารกิจและประเมินสภาพความตองการกำลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา 

๒. จัดทำแผนอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 
 ๓. นำเสนอแผนอัตรากำลังเพ่ือขอความเห็นชอบตอ อ.ก.ค.ศ.  เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 



 ๔. นำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาสูการปฏิบัต ิ
 ๕. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4.๒  งานกำหนดตำแหนง 

มีหนาท่ี 
๑. จัดทำภาระงาน (คูมือการปฏิบัติหนาท่ีราชการ) สำหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๒. จัดทำแบบฟอรมการรับสงทรัพยสินของทางราชการไวบริการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓. นำเสนอแผนอัตรากำลังมากำหนดตำแหนงขาราชการครูบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาตอ 

ผูอำนวยการสถานศึกษาเพ่ือนำเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และหรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณีพิจารณาอนุมตั ิ
 ๔. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืน ๆตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4.๓ งานขอเลื่อนตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะขาราชการครู 

มีหนาท่ี 
๑. ดำเนินการเก่ียวกับการขอปรับปรุงการกำหนดตำแหนง / ขอเลื่อนวิทยฐานะ / ขอเปลี่ยนแปลง 

เง่ือนไขตำแหนง ขอกำหนดตำแหนงเพ่ิมจากขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาตอผูอำนวยการสถานศึกษาและ
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๒. รวบรวมและเผยแพร คำสั่ง แนวปฏิบัติตางๆ  ระเบียบเก่ียวกับการขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอ 
เปลี่ยนแปลงเง่ือนไขตำแหนง/ขอกำหนดตำแหนงเพ่ิมขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 

๓. สงคำขอปรับปรุงกำหนดตำแหนง/เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขตำแหนง /ขอ 
กำหนดตำแหนงเพ่ิมจากขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาตอสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือนำเสนอ อ.ก.ค.
ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี พิจารณาอนุมตัิและเสนอผูมีอำนาจแตงตั้ง 
 ๔. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืน ๆตามท่ีไดรับมอบหมาย 

5.  งานสรรหาและบรรจุแตงต้ัง 
๑. นางสาวกัญญวรา  หอมตา   ครู คศ.๒   หัวหนา 
๒. นายสรุวี  เขียวล ี   ครู คศ.๑   ผูชวย 

 5.๑  งานจางลูกจางประจำและจางลูกจางชั่วคราว 

มีหนาท่ี 
 ๑. รวบรวมเผยแพร ระเบียบ คำสัง่ แนวปฏิบัติตาง ๆ 

๒. จัดทำแบบฟอรมเก่ียวกับการจางลูกจางช่ัวคราวไวบริการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๓. จัดเตรียมขอมูลเก่ียวกับการจางลูกจางประจำและลูกจางช่ัวคราว 

๔. ดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการจางลูกจางประจำและลูกจางช่ัวคราวในแตละกรณ ี
๔.๑ กรณีการจางลูกจางประจำและลูกจางช่ัวคราวโดยใชเงินงบประมาณใหดำเนินการตาม 

หลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังหรือตามเกณฑและวิธีการท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด 
๔.๒ กรณีการจางลูกจางประจำและลูกจางช่ัวคราวกรณีอ่ืนนอกเหนือจากสถานศึกษา 

สามารถดำเนินการจางลูกจางประจำและลูกจางช่ัวคราวของสถานศกึษาได โดยใชเงินรายไดของสถานศึกษา ภายใตหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีสถานศึกษากำหนด 
 ๕. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืน ๆตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

5.๒   งานแตงต้ัง ยาย โอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๑) งานยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

มีหนาท่ี 
 ๑. รวบรวมและเผยแพร ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัตติาง ๆ 

๒. จัดทำแบบฟอรมเก่ียวกับการยายของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไวบริการ 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 



 ๓. เสนอคำรองขอยายไปยังสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือดำเนินการนำเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือพิจารณา
อนุมัติของผูประสงคยายและรับยายแลวแตกรณ ี
 ๔. บรรจุและแตงตั้งขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับยายมาจากสถานศึกษาอ่ืนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน สำหรับตำแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๕. รายงานการบรรจุแตงตั้งและขอมูลประวัติสวนตัวไปยังสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือจดัทำทะเบียนประวัตติอไป 
 ๖. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 
  ๒)  งานโอนหรือการเปลี่ยนสถานะของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  

มีหนาท่ี (ม.๕๘) 
 ๑. รวบรวมและเผยแพร ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัตติาง ๆ 

๒. จัดทำแบบฟอรมเก่ียวกับการโอนหรือการเปลี่ยนสถานของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินไว  
บริการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ๓. เสนอคำรองขอโอนของขาราชการพนักงานสวนทองถ่ินไปยังเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือดำเนินการตอไปบรรจุแตงตั้งตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ.หรอื อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีกำหนด 
          ๔. บรรจุแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ.หรือ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีกำหนด 
 ๕. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

 5.๓ งานบรรจุกลับเขารับราชการ 

มีหนาท่ี 
   ๑)  รวบรวมและเผยแพร ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัติตาง ๆ 
   ๒) จัดทำแบบฟอรมเก่ียวกับการบรรจุกลับเขารบั ราชการไวผูขอกลับเขารับราชการ 
 . ๓) กรณีการออกจากราชการ (มาตรา ๖๔ ) เสนอคำขอของผูขอกกลับเขาราชการไปยังสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือ
ขออนุมัต ิอ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศกึษาสำหรับตำแหนงขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา ใหผูมอีำนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุ
และแตงตั้ง  
  ๔) กรณีการออกจากราชการ (มาตรา ๖๕ ) ใหยื่นเรื่องขอกลับเขาราชการภายในเวลาท่ีกำหนดท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติแตไม
เกิน ๔ ป ใหผูมีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแตงตั้ง  
  ๕) กรณีการออกราชการเพ่ือรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร (มาตรา ๖๖) ใหยื่นเรื่องขอกลับ
เขารับราชการภายในกำหนด ๑๘๐ วัน นับแตวันพนจากราชการทหาร ใหผูมีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแตงตั้ง  
  ๖) การลาออกจากพนักงานสวนทองถ่ินหรือขาราชการอ่ืนท่ีไมใชขาราชการครูและบุคลการทางการศกึษา (มาตรา ๖๗ 
สมัครเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหผูมีอำนาจสัง่บรรจุและแตงตั้งตามมาตรา 
๕๓ ท่ีตองการจะรับเขารับราชการเสนอเรื่องไปให ก.ค.ศ. หรือผูท่ี ก.ค.ศ.มอบหมายพิจารณาอนุมตัิ เมื่อไดรับอนุมัติแลวใหผูมี อำนาจ
ตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแตงตั้ง  
  ๗) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 5.๔ การรักษาราชการแทนและการรักษาการในตำแหนง 
  ๑) กรณีท่ีไมมผีูดำรงตำแหนงผูอำนวยการสถานศึกษา หรือมีแตไมอาปฏิบัติราชการได ใหรองผูอำนวยการสถานศึกษา
รักษาราชการแทน ถามรีองหลายคนใหผูอำนวยการเขตพ้ืนท่ีการศกึษาแตงตั้งรองผูอำนวยการสถานศึกษาคนใดคนหน่ึงรักษาราชการ
แทน ถาไมมีรองผูอำนวยการสถานศึกษาหรือมีแตไมสามารถปฏิบัตหินาท่ีได ใหสถานศึกษาเสนอขาราชการท่ีมีความเหมาะสม ให
ผูอำนวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแตงตั้งใหขาราชการในสถานศึกษา คนใดคนหน่ึงเปนผูรักษาราชการแทน  
  ๒) กรณตีำแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหนงใดวางลงหรือผูดำรงตำแหนงไมสามารถปฏิบัติหนาท่ี
ราชการได ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา ๕๓ สั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษารักษาการในตำแหนง  

6.  งานเสริมสรางประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ 
๑. นางสาวกัญญวรา  หอมตา   ครู คศ.๒   หัวหนา 
๒. นายสรุวี  เขียวล ี   ครู คศ.๑   ผูชวย 
๓. นางสาวชนาพร  ขวัญลอม   ครูธุรการ   ผูชวย 

 

ก. การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 



 ๑. การพัฒนากอนมอบหมายการปฏิบัติหนาท่ี 
มีหนาท่ี 
๑.๑ เตรยีมเอกสารสำหรับการปฐมนิเทศแกผูท่ีไดรับการสรรหาและบรรจุแตงตั้งใหเปน 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
๑.๒ แจงภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑการ 

ประเมินผลงาน  ฯลฯ แกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษากอนมีการมอบหมายหนาท่ีงานใหปฏิบัต ิ
 ๑.๓ ติดตาม ประเมินผลและใหมกีารพัฒนาตามความเหมาะสมและตอเน่ือง 
 ๑.๔ ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

๒. การพัฒนาระหวางปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
มีหนาท่ี 
๒.๑ ศึกษาวิเคราะห ความตองการจำเปนในการพัฒนาตนเองแกขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 
๒.๒ กำหนดหลักสูตรการพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการจำเปนในการพัฒนาตนเอง 

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๒.๓ ดำเนินการพัฒนาตามหลักสตูรท่ีกำหนด 
 ๒.๔ ติดตามประเมินผลการพัฒนา 
 ๒.๕ รายงานผลการดำเนินไปยัง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ๒.๖ ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 
 

๓.  การพัฒนากอนเลื่อนตำแหนง 
มีหนาท่ี 
๓.๑ ศึกษาวิเคราะห คุณลักษณะเฉพาะตำแหนง ลักษณะงาน ตามตำแหนงท่ีไดรับการ 

ปรับปรุงกำหนด ตำแหนงของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓.๒ ดำเนินการเก่ียวกับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จรยิธรรมและ 

จรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเหมาะสม 
 ๓.๓ ติดตามประเมินผลการพัฒนา 
 ๓.๔ ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

๔.  การพัฒนากรณีไมผานการประเมินวิทยฐานะ 
มีหนาท่ี 

 ๔.๑ ดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 
 ๔.๒ รายงานผลการดำเนินงานไปยัง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ๔.๓ ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

ข. การเลื่อนขัน้เงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๑. การเลื่อนขั้นเงินเดือนปกติหรือกรณีพิเศษ 
มีหนาท่ี 

 ๑.๑ รวบรวมและเผยแพร ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัติตางๆ   
๑.๒ เตรยีมเอกสารการพิจารณาความดีความชอบเพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณาความด ี

ความชอบของขาราชการครูและบุคลากรทางศึกษา 
๑.๓  เสนอแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 
๑.๔ ราง/พิมพรายงานการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบดำเนินการตาม 

กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการเลื่อนข้ันเงินเดือน 
๑.๕ รายงานการพิจารณาความดคีวามชอบเสนอผูอำนวยการสถานศึกษาลงนาม และเสนอไปยัง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 ๑.๖ ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

๒. การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีถึงแกความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
มีหนาท่ี 

 ๒.๑ รวบรวมและเผยแพร คำสั่ง แนวปฏิบัติตางๆ  



๒.๒ แจงช่ือผูตายและขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของกับการตายอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการให สำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา เพ่ือดำเนินการขอความเห็นชอบไปยังคณะรัฐมนตร ี
 ๒.๓ สั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนใหแกผูตายเปนกรณีพิเศษ เพ่ือประโยชนในการคำนวณบำเหน็จบำนาญ 
 ๒.๔ รายงานผลการดำเนินการไปยังสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือดำเนินการตอไป 
 ๒.๕ ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

 ๓.  การเพ่ิมคาจางลูกจางประจำและลูกจางชั่วคราว 

มีหนาท่ี 
๓.๑ รวบรวมและเผยแพร ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัติตางๆ 

   ๓.๒ กรณีการเพ่ิมคาจางลูกจางประจำและลูกจางช่ัวคราวโดยใชเงินงบประมาณใหดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด  
   ๓.๓ กรณีการเพ่ิมคาจางและลูกจางช่ัวคราวกรณีอ่ืนนอกเหนือจาก สถานศึกษาสามารถดำเนินการจางลูกจางประจำและ
ลูกจางช่ัวคราวของสถานศึกษาได โดยใชเงินรายไดของสถานศึกษา ภายใตตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสถานศึกษากำหนด  

๓.๔ ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

๔.  การดำเนินการเกี่ยวกับบัญชถีือจายเงินเดือน 
มีหนาท่ี 

 ๔.๑ รวบรวมและเผยแพร ระเบียบ  คำสั่ง  แนวปฏิบัติตางๆ  
๔.๒  ดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด 
 ๔.๓ ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

๕.  เงินวิทยฐานะและคาตอบแทนอ่ืนๆ  
มีหนาท่ี 

 ๕.๑ รวบรวมและเผยแพร ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัติตางๆ  
๕.๒ ดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด 
 ๕.๓ ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

๖. งานทะเบียนประวัติ 
มีหนาท่ี 

 ๖.๑  รวบรวมและเผยแพร ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัติตางๆ  
๖.๒ จดัทำทะเบียนประวัติ (สมุดประวัติ (แฟม กพ ๗), ทำเนียบบุคลากร) ของขาราชการคร ู

และบุคลากรทางการศึกษาและลกูจาง ใหเปนปจจุบัน 
๖.๓ ดำเนินการเก่ียวกับการแกไข วัน เดือน ปเกิดของขาราชการครแูละบุคลากรทางการและ 

ลูกจางตามแบบท่ีกำหนดโดยนำเสนอไปยัง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือขออนุมัติการแกไขตอ ก.ค.ศ. กรณมีีการแกไข 
    ๖.๔ งานเครื่องราชอิสริยาภรณ ดำเนินการดังน้ี 
    ๖.๔.๑ รวบรวมและเผยแพร ระเบียบ  คำสั่ง  แนวปฏิบัติตางๆ 
    ๖.๔.๒ ตรวจสอบคณุสมบัติของขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจาง เพ่ือเสนอขอพระราชทาน 
เครื่องราชอิสรยิาภรณ 
    ๖.๔.๓ ดำเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณแกขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจางในสังกัดตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายกำหนด 
      ๖.๔.๔ จดัทำทะเบียนผูไดรบัเครื่องราชอิสริยาภรณ 
 ๖.๕ งานขอมีบัตรประจำตัวเจาหนาท่ีของรัฐ ดำเนินการดังน้ี 
  ๖.๕.๑ รวบรวมและเผยแพร ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัตติางๆ  

๖.๕.๒ จัดเตรียมเอกสารการขอมบัีตรประจำตัวเจาหนาท่ีของรัฐไวบริการขาราชการ 
และบุคลากรทาการศึกษา 
  ๖.๕.๓ ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารโดยแนบเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ 

๖.๕.๔ นำเสนอผูมีอำนาจลงนามในบัตรประจำตัวโดยผานผูบังคับบัญชาตามลำดับ 



และลงทะเบียนประวัตไิว 
  ๖.๕.๕  เมื่อไดรบับัตรแลวนำสงคืนผูขอมีบัตรประจำตัวเจาหนาท่ีของรัฐ 
 ๖.๖. การสงเสรมิและยกยองเชิดชูเกียรต ิดำเนินการดังน้ี 
  ๖.๖.๑ สงเสรมิการพัฒนาตนเองของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานใหมีคณุภาพและ
ประสิทธิภาพ เพ่ือนำไปสูการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการศึกษา 

๖.๖.๒ สรางขวัญและกำลังใจแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการยก 
ยองเชิดชูเกียรตผิูมผีลงานดเีดนและมีคณุงามความดีตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกำหนดหรือกรณีอ่ืนตามความเหมาะสม 

๖.๗. การลาศึกษาตอ ดำเนินการดังน้ี 
  ๖.7.๑ อนุญาตหรือเสนอขออนุญาตการลาศึกษาตอ ตามนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการตามท่ีกฎหมายกำหนด 

๖.7.๒  เสนอเรื่องการอนุญาตใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาศึกษาตอ 
ใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณาตามอำนาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกำหนดหรือเพ่ือทราบแลวแตกรณ ี
 ๖.๘. การขอรับใบอนุญาตและการขอตอใบประกอบวิชาชีพดำเนินการดังน้ี 
  ๖.๘.๑ ดำเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการขอตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เพ่ือเสนอไปยังเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหดำเนินการตอไป 

๖.๘.๒ ตดิตาม และสงมอบใบอนุญาตและการขอตอใบประกอบวิชาชีพท่ีไดรับ 
อนุมัติแลวใหแกผูขอรับใบอนุญาต 
 ๖.๙ ดำเนินการจัดทำหนังสือรับรอง งานขออนุญาตใหขาราชการไปตางประเทศ งานขออนุญาตลาอุปสมบท งานขอ
พระราชทานเพลิงศพ การลาศึกษาตอ ยกยองเชิดชูเกียรติและใหไดรับเงินเดือนวิทยพัฒน และการจดัสวัสดิการ ดำเนินการตาม
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการท่ีเก่ียวของ ดำเนินการดังน้ี 
  ๖.9.๑ รวบรวมและเผยแพร ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัตติางๆ  
  ๖.9.๒ ดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการท่ีเก่ียวของ 
  ๖.9.๓ ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 ๖.๑๐ ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

7.  งานวินัยและการรักษาวินัย 
๑. นางสาวกัญญวรา  หอมตา   ครู คศ.๒   หัวหนา 
๒. นายสรุวี  เขียวล ี   ครู คศ.๑   ผูชวย 
๓. นางสาวชนาพร  ขวัญลอม   ครูธุรการ   ผูชวย 

7.๑  กรณีความผิดไมรายแรง 
มีหนาท่ี 

 ๑. รวบรวมและเผยแพร กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการท่ีเก่ียวของ 
 ๒. ดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ  
 ๓. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 7.๒ กรณีความผิดวินัยรายแรง 
มีหนาท่ี 

 ๑. รวบรวมและเผยแพร กฎหมาย ระเบียบ  หลักเกณฑและวิธีการท่ีเก่ียวของ 
 ๒. ดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการท่ีเก่ียวของ 
 ๓. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 7.๓  การอุทธรณ 

มีหนาท่ี 
 ๑.  รวบรวมและเผยแพรกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการท่ีเก่ียวของ 
 ๒.  ดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการท่ีเก่ียวของ 
 ๓. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

 7.๔  การรองทุกข 



มีหนาท่ี 
 ๑. รวบรมและเผยแพรกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ และวิธีการท่ีเก่ียวของ  
 ๒. ดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการท่ีเก่ียวของ 
 ๓. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

7.๕  การเสริมสรางและปองกันการกระทำผิดวินัย 

มีหนาท่ี 
๑. ดำเนินการเก่ียวกับใหความรู  ฝกอบรม การสรางขวัญและกำลังใจการจูงใจ ฯลฯ ในอันท่ี 

จะเสริมสรางแลพัฒนาเจตคติ จิตสำนึก และพฤติกรรมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๒. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

8. งานออกจากราชการ 
๑. นางสาวกัญญวรา  หอมตา   ครู คศ.๒   หัวหนา 
๒. นายสรุวี  เขียวล ี   ครู คศ.๑   ผูชวย 
๓. นางสาวชนาพร  ขวัญลอม   ครูธุรการ   ผูชวย 

8.๑  การลาออกจากราชการ 

มีหนาท่ี 
 ๑. รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ หลกัเกณฑและวิธีการท่ีเก่ียวของ 
 ๒. ดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการท่ีเก่ียวของ 
 ๓. รายงานการอนุญาตการลาออกไปยัง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ๔. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

8.๒  การใหออกจากราชการกรณีไมพนทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือไมผานการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยาง
เขมต่ำกวาเกณฑท่ี ก.ค.ศ.กำหนด 

มีหนาท่ี 
 ๑. รวบรวมและเผยแพร ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัตติางๆ  

๒. จัดทำแบบประเมินเก่ียวกับการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ ไวบริการคณะกรรมการประเมินผลและขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใหม 

๓. เสนอแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาอยางเขมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที 
ไมผานการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

๔. เสนอแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีราชการขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาใหม 
 ๕. เสนอแตงตั้งครูพ่ีเลี้ยงของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม 

๖. ดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กำหนด เก่ียวกับการใหขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาทดลองปฏบัิติหนาท่ีราชการหรือเขารับการพัฒนาอยางเขมตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 
 ๗. รายงานผลการพัฒนาอยางเขมไปยังสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทราบ 
 ๘. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืน ๆตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 8.๓ การออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติท่ัวไป 

มีหนาท่ี 
 ๑. รวบรวมและเผยแพร ระเบียบ  คำสั่ง  แนวปฏิบัติตาง ๆ 
 ๒. จัดทำเอกสาร แบบฟอรมเก่ียวกับการออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติท่ัวไป 
 ๓. จัดเตรียมขอมูลเก่ียวกับการออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัตท่ัิวไป 

๔. ดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการแหงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา กำหนด 
 ๕. รายงานผลการดำเนินงานไปยงัสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 



 ๖. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 8.๔ การใหออกจากราชการไวกอน 

มีหนาท่ี 
 ๑. รวบรวมและเผยแพร ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัตติางๆ  

๒. ดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการแหงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา กำหนด 
 ๓. รายงานผลการดำเนินงานไปยงัสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ๔. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 8.๕ การใหออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน 
  8.๕.๑ กรณีเจ็บปวยโดยไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีโดยสม่ำเสมอ 

มีหนาท่ี 
 ๑. รวบรวมและเผยแพร ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัตติางๆ  

๒. ดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการแหงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการคร ู
และบุคลากรทางการศึกษา กำหนด 
 ๓. รายงานผลการดำเนินงานไปยงัสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ๔. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 
 
  8.๕.๒ กรณีไปปฏิบัติงานตามความประสงคของทางราชการ 

มีหนาท่ี 
 ๑. รวบรวมและเผยแพร ระเบียบ  คำสั่ง  แนวปฏิบัติตางๆ  

๒. ดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการแหงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการคร ู
และบุคลากรทางการศึกษากำหนด 
 ๓. รายงานผลการดำเนินงานไปยงัสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ๔. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 
  8.๕.๓ กรณีสั่งใหออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติท่ัวไป 

มีหนาท่ี 
 ๑. รวบรวมและเผยแพร  ระเบียบ  คำสั่ง แนวปฏิบัติตางๆ   

๒. ดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการแหงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการคร ู
และบุคลากรทางการศึกษากำหนด 

๓. รายงานผลการดำเนินงานไปยงัสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไปยงัสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ๔. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 
  8.๕.๔  กรณีขาดคุณสมบัติท่ัวไป 

มีหนาท่ี 
 ๑. รวบรวมและเผยแพร ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัตติางๆ  

๒. ดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีแหงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษากำหนด 
 ๓. รายงานผลการดำเนินงานไปยงัสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ๔. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
    8.๕.๕ กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาหยอนความสามารถบกพรองในหนาท่ีราชการหรือประพฤติตนไมเหมาะสม  

มีหนาท่ี 
๑. รวบรวมและเผยแพร ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัตติางๆ  
๒. ดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีแหงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษากำหนด 

 ๓. รายงานผลการดำเนินงานไปยงัสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ๔. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
  8.๕.๖ กรณีมีมลทินมัวหมอง 

มีหนาท่ี 



 ๑. รวบรวมและเผยแพร ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัตติางๆ  
๒. ดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการแหงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนด 

 ๓. รายงานผลการดำเนินงานไปยงัสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ๔. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
  8.๕.๗  กรณีไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุกในความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาทหรือความผิด 
ลหุโทษ 

มีหนาท่ี 
 ๑. รวบรวมและเผยแพร ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัตติางๆ  

๒. ดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีแหงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษากำหนด 
 ๓. รายงานผลการดำเนินงานไปยงัสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ๔. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

9.  รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
๑. นางสาวกัญญวรา  หอมตา   ครู คศ.๒   หัวหนา 
๒. นายสรุวี  เขียวล ี   ครู คศ.๑   ผูชวย 
๓. นางสาวชนาพร  ขวัญลอม   ครูธุรการ   ผูชวย 

มีหนาท่ี 
๑. จัดทำแบบฟอรมการขออนุญาตออกนอกเขตบริเวณโรงเรียน ใบลา บัญชีลงเวลาไวบริการแก 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและสรปุผลการดำเนินงานเสนอผูอำนวยการสถานศึกษาลงนามทุกครั้ง 
 ๒. รวบรวมมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในสถานศกึษา 

๓. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในแตละภาคเรียน 
เพ่ือนำเสนอผูอำนวยการของสถานศึกษาลงนาม 

๔. ประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยดำเนินการในรูป 
คณะกรรมการ 
 ๕. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
๑0. งานเวรรักษาการณ 

๑. นางสาวกัญญวรา  หอมตา   ครู คศ.๒   หัวหนา 
๒. นายสรุวี  เขียวล ี   ครู คศ.๑   ผูชวย 
๓. นางสาวชนาพร  ขวัญลอม   ครูธุรการ   ผูชวย 

มีหนาท่ี  
๑. เสนอแตงตั้งผูปฏิบัติหนาท่ี เวรกลางวัน ,เวรกลางคืน และตรวจเวรประจำวันและวันหยุดราชการ 

 ๒. ควบคุมดแูลการปฏิบัติหนาท่ีเวร ท้ังครูเวร และนักการเวร 
๓. เมื่อเกิดเหตุการณท่ีไมปกติหรอืมีความจำเปนเรงดวน ใหเสนอรายงานตอหัวหนาฝาย เพ่ือนำเสนอ 

ผูบริหารตอไป  
 ๔. ดูแลรักษา ซอมแซมวัสดุ อุปกรณอยูเวรยาม ใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดอยูเสมอ 
 ๕. งานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
5. ฝายบริหารท่ัวไป 
๑.  คณะกรรมการฝายบริหารท่ัวไป 
 ๑. นางลักษณา  พรหมพล   ผูอำนวยการ   ประธานกรรมการ 

๒. นายสมบูรณ  นามวงศ   ครู คศ.3    รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายนพรตัน  ขันติเจรญิ   ครู คศ.๑    กรรมการ 
 ๔. นายสรุวี  เขียวล ี   ครู คศ.๑    กรรมการ 
 ๕. นายวรายุ  ขวัญลอย   ครู คศ.๑    กรรมการ 

6. นายประมินทร ศรีบุรินทร   ครูผูชวย    กรรมการและเลขานุการ 



 มีหนาท่ี 
 ๑. วิเคราะหและวางแผนปฏิบัติงานฝายบรหิารงานท่ัวไปตามนโยบายของทางราชการ 
 ๒. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในงานฝายบริหารงานท่ัวไป ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
 ๓. ใหคำแนะนำ  นิเทศการดำเนินงานของฝายบริหารท่ัวไปใหเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุเปาหมาย 
 ๔. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนๆตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๒.  หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป 
 นายสมบูรณ  นามวงศ   ครู คศ.3 

มีหนาท่ี 
 ๑.  วิเคราะหและวางแผนปฏบัิติงานฝายบริหารท่ัวไปตามนโยบายของทางราชการ 

๒.  กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีงานในฝายบริหารท่ัวไป ใหเปนไปตาม 
แผนปฏิบัติการ ของโรงเรยีน 

๓.  ใหคำแนะนำ นิเทศการดำเนินงานของฝายบริหารท่ัวไปใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
และบรรลเุปาหมาย 
 ๔.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 
   
3. งานเลขานุการฝายบริหารท่ัวไป 
 นายนพรัตน  ขันติเจริญ   ครู คศ.๑ 

มีหนาท่ี 
 ๑.  ดูแลความสะอาดความเปนระเบียบเรยีบรอยของสำนักงานฝายบริหารท่ัวไป 

๒.  รวบรวมโครงการ งานพิเศษตางๆ ท่ีฝาย/งานตางๆ เสนอมาเพ่ือโรงเรียนพิจารณาอนุมัต ิ
 ๓.  กรอกแบบรายงาน ขอมลูสถิตติางๆ รวมกับงานประเมินผลโครงการฝายบริหารท่ัวไป 

๔.  ติดตาม สรุป รายงาน การดำเนินโครงการตางๆ รวมกับงานพัฒนาระบบเครือขาย 
ขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนบานหวยลาด 
 ๕.  ราง/พิมพหนังสือราชการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับฝายบรหิารท่ัวไป 
 ๖.  ราง/พิมพ สำเนาโตตอบหนังสอืราชการ 
 ๗.  บันทึกการประชุมฝายบริหารท่ัวไป 
 ๘.  จัดเก็บหนังสือราชการฝายบรหิารท่ัวไป 
 ๙.  รับผดิชอบสมดุเยี่ยมเพ่ือเสนอผูมาเยี่ยมบันทึกเยี่ยมตามควรแกโอกาส 
 ๑๐.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4. งานดำเนินงานธุรการ 
๑. นายสุรวี  เขียวล ี   ครู คศ.๑    หัวหนา 

 ๒. นางสาวชนาพร  ขวัญลอม   ครูธุรการ    ผูชวย 

มีหนาท่ี 
๑. ศึกษาวิเคราะหสภาพงานธุรการของสถานศึกษาและระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 
๒. วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ ลดข้ันตอนการทำงานใหมปีระสิทธิภาพ โดยอาจนำระบบ 

เทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงานใหเหมาะสม 
 ๓.  พัฒนาการปฏิบัติงานธุรการใหเปนไปตามระบบกำหนด 

๔.  ดำเนินงานธุรการตามระบบท่ีกำหนดไว โดยยดึความถูกตองรวดเร็ว ประหยัด และคุมคา 
 ๕. ลงทะเบียนรับ-สงหนังสือ และแยกประเภทหนังสือแจงฝายท่ีเก่ียวของ 
 ๖.  จัดทำแบบฟอรมหนังสือราชการไวบริการคณะคร ู
 ๗.  ราง พิมพ  ทำสำเนา โตตอบหนังสือราชการ 

๘.  ราง พิมพ หนังสือ แนวปฏิบัต ินโยบายของโรงเรียนตามท่ีผูบรหิารกำหนด 
๙.  นัดหมายการประชุม และจดรายงานการประชุมของโรงเรียนเสนอหัวหนาฝายบริหารท่ัวไปเพ่ือ 

ตรวจรายงานการประชุม และเสนอถึงผูบริหารใหทราบในวันรุงข้ึน 
 ๑๐.  ใหการตอนรับ ประสานงานกับบุคคลภายนอกท่ีมาตดิตอราชการตามสมควร 



๑๑.  รับผิดชอบสมุดเยี่ยม เพ่ือเสนอใหผูมาเยีย่มชมโรงเรียนไดลงนาม ในกรณีเปนการตรวจราชการ 
ใหดำเนินการรายงานใหหนวยเหนือทราบตามระเบียบฯ 
 ๑๒.  จัดเก็บ รักษา และทำลายหนังสือราชการ 
 ๑๓.  ตดิตาม ประเมินผลและปรบัปรุงงานธุรการใหมีประสิทธิภาพ 
 ๑๔.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

5. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๑. นายสมบูรณ  นามวงศ   ครู คศ.๓    หัวหนา 
 ๒. นางสาวชนาพร  ขวัญลอม   ครูธุรการ    ผูชวย 

มีหนาท่ี 
๒. รวบรวมประมวลวิเคราะหและสังเคราะหขอมลูท่ีจะใชในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน 
๒. สนับสนุนขอมูล รับทราบหรือดำเนินการตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 ๓. ดำเนินงานดานธุรการในการจดัประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๔. จดรายงานการประชุมและแจงมติท่ีประชุมใหผูเก่ียวของเพ่ือรับทราบดำเนินการหรือถือปฏิบัต ิ

แลวแตกรณ ี
๒. ประสานการดำเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เรงรัดการ 

ดำเนินการและรายงานผลการดำเนินการใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบ 
๖. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๖.  งานพัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ 
๑. นายวรายุ  ขวัญลอย   ครู คศ.๑    หัวหนา 
๒. นายยรุนันท  พรรณขาม   ครูผูชวย    ผูชวย 

มีหนาท่ี  
๑. สำรวจระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ และดำเนินการกรอกขอมูลในโปรแกรมสารสนเทศทาง 

การศึกษา Smis 
 ๒. จัดทำทะเบียนเครือขายขอมูลสารสนเทศ 

๓. จัดทำระบบฐานขอมลูของสถานศึกษาเพ่ือใชในการบริหารจดัการภายในสถานศึกษาใหสอดคลอง 
กับระบบฐานขอมลูของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยประสานงานกับงานเลขานุการฝายตางๆ  

๔. จัดระบบเครือขายขอมลูสารสนเทศเช่ือมโยงกับสถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสวนกลาง 
๕. นำเสนอและเผยแพรขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การบริการแลการประชาสมัพันธ 
๖. ประเมินผลและประสานงานระบบเครือขายขอมลูสารสนเทศและปรับปรุงพัฒนาเปนระยะ ๆ 

 ๗. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

๗. งานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม 
๑. นายสมบูรณ  นามวงศ   ครู คศ.๓    หัวหนา 
๒. นายนพรัตน  ขันติเจริญ   ครู คศ.๑    ผูชวย 
๓. นายประมินทร ศรีบุรินทร   ครูผูชวย    ผูชวย 

มีหนาท่ี 
๑. บริหารจัดการอาคารสถานท่ี และสภาพแวดลอม ตามแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

๑.๑ กำหนดแนวทางวางแผนการบริหารจดัการอาคารสถานท่ี และสภาพแวดลอมของสถานท่ี   
และสภาพแวดลอมของสถานศกึษา 

      ๑.๒  บำรุง ดูแล  และพัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมของสถานศึกษาเพ่ือใหเกิดคุมคา 
และเอ้ือประโยชนตอการเรียนรู 

       ๑.๓  ติดตามและตรวจสอบการใชอาคารและสถานท่ีและสภาพแวดลอมของสถานศึกษาเพ่ือใหเกิดความคุมคาและ
เอ้ือประโยชนตอการเรียนรู 

       ๑.๔  สรุป ประเมินผลและรายงานการใชอาคารสถานท่ีของสถานศึกษา 



๒. เสนอแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขอเขาพักอาศัยบานพัก 
๓. ซอมบำรุงอาคารสถานท่ีท่ีมีอยูเดิมใหอยูในสภาพใชงานไดอยางปลอดภัย สภาพสวยงาม นาอยู นาดู นาใช 
๔. ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม ทำแผนพัฒนาระยะยาว ระยะกลาง ระยะสั้น  
๕. งานฉุกเฉิน เปนงานเรงดวนไมมีแผนงานลวงหนา เชน ซอมไฟฟา ประปา 
๖. งานเฉพาะกิจ เปนงานท่ีทำรวมกับกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน มีคำสั่งใหทำเปนงานๆ เชน การจดัสถานท่ีในงานกิจกรรม

ตางๆ ของทางโรงเรียน 
๗. งานตามโครงการ เปนงานท่ีทางอาคารสถานท่ีกำหนดไวในแผนดำเนินงานประจำป 
๘. กำหนดนักการภารโรง แมบานใหรับผิดชอบอาคารสถานท่ีประจำอาคาร 
๙. มีครดููแลรับผดิชอบประจำอาคารตางๆ รวมกับนักเรยีนในแตละหองเรียน ดูแลรับผิดชอบหองเรียนของตนเอง โดยมี

คุณครูท่ีปรึกษาควบคุมดูแล 
๑๐. มีการแบงเขตรับผดิชอบใหนักเรียนดูแล 
๑๑. การดูแลความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบริเวณโรงเรียน 
๑๒. ดูแลตกแตงบำรุงรักษาอาคารสถานท่ีรวมท้ังพัสดุครภุัณฑประกอบอาคารสถานท่ี 
๑๓. การใหบริการดานสาธารณูปโภค 
๑๔. การใหบริการดานอาคารสถานท่ี วัสดุ ครุภณัฑ แกชุมชน 
๑๕. การปรับปรุงสภาพแวดลอมในโรงเรียนและการจัดบรรยากาศในโรงเรียน 
๑๖. การซอมแซม บำรุง วัสดุ ครภุัณฑ และอาคารสถานท่ี 

 ๑๗. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

10. งานจัดทำสำมะโนผูเรียน   
๑. นางสาวดารภา  ขวัญพรม   ครู คศ.๑    หัวหนา 
๒. นางสาวปวีณา  กางถ่ิน   ครูผูชวย    ผูชวย 
 

มีหนาท่ี 
             ๑. ประสานงานกับชุมชนและทองถ่ินในการสำรวจขอมูล จำนวนนักเรียนท่ีจะเขารับบริการทางการศึกษาในเขตบริการ
สถานศึกษา 
             ๒. จัดทำสำมะโนผูเรียนท่ีจะเขาบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา 

๒.๑ จัดระบบขอมูลสารสนเทศจากการสำมะโนผูเรียน เพ่ือใหสามารถนำขอมูลมาใชไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ 

๒.๒ เสนอขอมูลสารสนเทศการสำมะโนผูเรียนใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษารับทราบ 
๒.๓ ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

11.  งานรับนักเรียน 
 ๑. นางสาวดารภา  ขวัญพรม   ครู คศ.๑ 
 
มีหนาท่ี 

๑. ประสานงานกับการดำเนินการแบงเขตพ้ืนท่ีบริการการศึกษารวมกันและเสนอขอตกลงใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเห็นชอบ 
 ๒. กำหนดแผนการรับนักเรยีนของสถานศึกษา โดยประสานงานกับพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ๓. ดำเนินการรับนักเรียนตามแผนท่ีกำหนด 

๔. รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน ในการติดตามชวยเหลือนักเรียนท่ีมีปญหาใน การเขาเรียน 
 ๕. ประเมินผลและรายงานผลการรับเด็กเขาเรียนใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษารับทราบ 
 ๖. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

1๒.  งานสงเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน 
 ๑. นางสาวดารภา  ขวัญพรม   ครู คศ.๑ 
 2. นางสาวเนตยา  เงินเจริญ   ครู คศ.๑ 
มีหนาท่ี 

๑. กำหนดนโยบาย  วางแผนงานโครงการ  การดำเนินงานของงานอนามัยโรงเรียนใหสอดคลองกับนโยบายและ
วัตถุประสงคของโรงเรียน 



           ๒. ประสานงานกับกลุมสาระการเรียนรูและงานตาง ๆ ของโรงเรียน ในการดำเนินงานดานอนามัยโรงเรียน 
           ๓. ควบคุม  ดูแล หองพยาบาลใหสะอาด ถูกสุขลักษณะ 
           ๔. จัดเครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณในการปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลใหพรอมและใชการไดทันที 
           ๕. จัดหายาและเวชภัณฑ  เพ่ือใชในการรักษาพยาบาลเบ้ืองตนไวบริการใหเพียงพอและจดัทำหลักฐานการจายยาใหถูกตอง
และเปนปจจุบัน 
           ๖. จัดปฐมพยาบาลนักเรยีน ครู – อาจารย และคนงานภารโรงในกรณีเจ็บปวย และนำสงโรงพยาบาลตามความจำเปน 
            ๗. จัดบริการตรวจสุขภาพนักเรียน ครู – อาจารย นักการภารโรงและชุมชนใกลเคียง 
            ๘. จัดทำบัตรสุขภาพนักเรียน ทำสถิติ บันทึกสุขภาพ สถิติน้ำหนักและสวนสูงนักเรียน 
            ๙. ติดตอแพทยหรือเจาหนาท่ีอนามัยใหภูมคิุมกันแกบุคลากรของโรงเรียนหรือชุมชนใกลเคยีง 
            ๑๐. ติดตอประสานงานกับผูปกครองนักเรยีนในกรณีนักเรียนเจ็บปวย 
            ๑๑. ใหคำแนะนำปรึกษาดานสุขภาพนักเรียน 
            ๑๒. ประสานงานกับครแูนะแนว ครูท่ีปรึกษาหรือครผููสอนเก่ียวกับนักเรียนท่ีมีปญหาดานสขุภาพ 
            ๑๓. ใหความรวมมือดานการปฐมพยาบาลแกหนวยงานอ่ืนหรือกิจกรรมของโรงเรยีนตามควรแกโอกาส 
            ๑๔. จัดกิจกรรมสงเสรมิสุขภาพอนามยั เชน จัดนิทรรศการเก่ียวกับสุขภาพอนามัย จดัตั้งชมรม ชุมชน  อาสาสมัคร
สาธารณสุข ตลอดจนกิจกรรมตอตานโรคเอดสและสิ่งเสพติดท้ังหลาย 
            ๑๕. จัดทำสถิติ ขอมูลทางดานสุขภาพอนามยัและจัดทำรายงานประจำภาคเรียน ประจำปของงานอนามัย  สถิติผูใชหอง
พยาบาลและรวบรวมคำเสนอแนะจากผูใชบริการ(ถามี) เสนอผูอำนวยการสถานศึกษาทราบเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงตอไป 
  ๑๖. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

1๓. งานประชาสัมพันธ 
 ๑. นายวรายุ  ขวัญลอย   ครู คศ.๑    หัวหนา 

๒. นายยุรนันท  พรรณขาม   ครูผูชวย    ผูชวย           

มีหนาท่ี 
๑. กำหนดนโยบาย วางแผน งานโครงการ การดำเนินการประชาสัมพันธใหสอดคลองกับนโยบายและจุดประสงคของ

โรงเรียน 
๒. ประสานงาน รวมมือกับกลุมสาระฯ และงานตาง ๆ ของโรงเรียนในการดำเนินงานดานประชาสัมพันธ 
๓. ตอนรับและบริการผูมาเยี่ยมชมหรือดูงานโรงเรียนและบริการผูปกครองหรือแขกผูมาติดตอกับนักเรียนและทางโรงเรียน 
๔. ประกาศขาวสารของกลุมสาระฯ หรือขาวทางราชการใหบุคลากรในโรงเรียนทราบ 
๕. ประสานงานดานประชาสัมพันธท้ังในและนอกโรงเรียน 
๖. เปนหนวยงานหลักในการจดัพิธีการหรือพิธีกรในงานพิธีการตาง ๆ ของโรงเรียน 
๗. เผยแพรกิจกรรมตาง ๆ และช่ือเสียงของโรงเรยีนทางสื่อมวลชน 
๘. จัดทำเอกสาร – จลุสารประชาสัมพันธเพ่ือเผยแพรขาวสาร  รายงานผลการปฏิบัติงานและความเคลื่อนไหวของโรงเรียน

ใหนักเรียนและบุคลากรท่ัวไปทราบ 
๙. รวบรวม  สรุปผลและสถิติตาง ๆ เก่ียวกับงานประชาสัมพันธและจัดทำรายงาน 

ประจำปของงานประชาสัมพันธ 
๑๐. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

๑๔.  งานนักพัฒนา 
 ๑. นายสมบูรณ  นามวงศ   ครู คศ.3   หัวหนา 
 ๒. นายนพรัตน  ขันติเจริญ   ครู คศ.๑   ผูชวย 
 หัวหนางานนักพัฒนา 

มีหนาท่ี 
๑. กำกับดูแล การปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ของนักการภารโรงใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

 ๒. กำหนดภาระงานหนาท่ีของนักการภารโรง 
 ๓. ประสานงานกับงานตางๆ  / ฝายตางๆ เพ่ือใหการดำเนินการเปนไปดวยความเรยีบรอย 
 ๔. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

งานนักพัฒนา 
มีหนาท่ี 



๑. เมื่อวางจากภารกิจประจำวันอ่ืนๆ จะตองอยูประจำ ณ ท่ีใดท่ีหน่ึงท่ีโรงเรียนมอบหมายใหเพ่ือ 
ความสะดวกในการตามตัว 

 ๒. ตองเก็บกวาดกระดาษ และตกแตงบริเวณอาคารอยูเสมอ 
 ๓. ทำความสะอาดหองพักครูและหองน้ำท่ีไดรับมอบหมายใหสะอาดอยูเสมอ 
 ๔. หมั่นทำความสะอาดหองน้ำ ท้ังครูและนักเรียนใหสะอาด 
 ๕. ปด-เปด  อาคารเรียนหองเรยีนท่ีไดรับมอบหมาย 

๖. เมื่อพบเห็นสิ่งใดชำรุดเสยีหาย ควรซอมแซมทันทีหรือรีบรายงานใหหัวหนาอาคารสถานท่ีทราบ 
๗. ซอมแซมอาคาร หรือครุภณัฑ ของอาคารท่ีชำรุดในวันเสารและอาทิตย หรือตามควรแกกรณีเวียนหนังสือ  
ของทางราชการ 
๘. จัดหาน้ำดื่มใสภาชนะและคอยเปลี่ยนใหสะอาดอยูเสมอตามหองพักครูและทำความสะอาดตามจุดน้ำดื่มของนักเรียน 

 ๙. นำขยะจากบริเวณอาคารหรือหองพักครูท้ิงลงในถังขยะโรงเรียนทุกวัน 
 ๑๐. ตองรดน้ำบรเิวณอาคารเรียนอยูเสมอและปลูกซอมแซมเมื่อมตีนไม 
 ๑๑. เมื่อมีกิจธุระเรงดวน  ใหโรงเรียนพิจารณาตามความเหมาะสม 
 ๑๒. ปด-เปดไฟฟาบริเวณอาคารเรียน ตามวัน เวลา ทุกวันเมื่อพบวาชำรุดควรรีบรายงาน  
 ๑๓. ชวยดูแลทรัพยสินของทางโรงเรียนและของคร ู

๑๔. ใหระลึกอยูเสมอวาเมื่อละท้ิงหนาท่ีถือวามีความผดิ โรงเรียนมสีิทธ์ิลงโทษตามควรแลวแตกรณ ี
 ๑๕. ควรมีมารยาท สภุาพเรียบรอยแกคณะครูตามสมควร 
 ๑๖. ตองอยูประจำอาคารตลอดเวลา หรือปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 ๑๗. ดูแลสวนหยอมและบริเวณพ้ืนท่ีรับผิดชอบใหโรงเรียนสวยงามอยูเสมอ 
 ๑๘. ใหบริการบุคลากรในโรงเรยีนในงานราชการ 
 ๑๙. รวมงานพัฒนาตางๆ ท่ีโรงเรยีนมอบหมาย 
 ๒๐. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 

๑5. งานสหกรณ 
๑. นางสาวสกาวเดือน  จันหนาย  ครู คศ.๑    หัวหนา     
๒. นางสาวปวีณา  กางถ่ิน   ครู คศ.๑    ผูชวย  

มีหนาท่ี 
 ๑.  วางแผนกำหนดนโยบาย  วางแผนงานโครงการ  การดำเนินงานสหกรณโรงเรียนใหสอดคลองกับนโยบายและ
วัตถุประสงคของโรงเรียน 

๒. ติดตามดแูลและตรวจสอบการจัดทำบัญชีของสหกรณใหเปนไปดวยความเรยีบรอย 
๓.  ติดตามตรวจสอบการจัดสรรงบดุล ประจำป การจายเงินปนผล เงินเฉลี่ยคืนของสหกรณ 

 ๔.  ใหคำปรึกษาแกคณะทำงานของสหกรณ 
 ๕.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

๑๖.  งานโสตทัศศึกษา 
 ๑. นายวรายุ  ขวัญลอย   ครู คศ.๑   หัวหนา 
 ๒. นายนำพล  เสคำพันธ   ครู คศ.๑   ผูชวย 
 ๓. นายนพรัตน  ขันติเจริญ   ครู คศ.๑   ผูชวย 

มีหนาท่ี 
๑. จัดทำแผนงาน โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานดานโสตทัศนศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงคของโรงเรียน 
๒. ประสานและรวมงานกับหมวดวิชาและหนวยงานตาง ๆ ของโรงเรียนในการดำเนินงานโสตฯ 
๓. จัดซื้อ  จัดหาโสตทัศนูปกรณใหเพียงพอกับความตองการ 
๔. จัดระบบและจัดสถานท่ีในการเก็บรักษาใหเหมาะสม  สะดวก  ปลอดภัย 
๕. จัดระเบียบการใชและการใหบริการโสตทัศนอุปกรณ 
๖. จัดกิจกรรมสงเสริม ใหคำแนะนำวิธีการและเทคนิคการใชโสตทัศนอุปกรณ 
๗. จัดใหมสีถานท่ีสำหรับใหบริการใชโสตทัศนูปกรณโดยเฉพาะ เชน หองโสตฯ หองฉายภาพยนตร  หองควบคุมเสียง 



๘. จัดทำระเบียบวัสดุ  ครุภณัฑเก่ียวกับโสตทัศนูปกรณโดยเฉพาะ 
๙. จัดใหมีการบำรุงรักษา ซอมแซมโสตทัศนูปกรณอยูตลอดเวลา 
๑๐. จดัและดำเนินการเก่ียวกับระบบเสียงภายในโรงเรียน 
๑๑. บริการระบบเสียงภายในโรงเรียนและชุมชนตามโอกาสอันควร 
๑๒. ใหบริการดานโสตทัศนศึกษาทุกประเภทในวาระพิเศษตาง ๆ 
๑๓. บริการบันทึกภาพกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน 
๑๔. จดัระบบรวบรวมภาพกิจกรรมใหเปนปจจุบันและงายตอการนำออกไปเผยแพร 
๑๕. สำรวจและจดัทำทะเบียนสื่อการสอนของโรงเรียนใหเปนปจจุบันโดยการประสานกับหมวดวิชา 
๑๖. ใหคำแนะนำ ชวยเหลือ การผลิตสื่อการสอนแกครูอาจารยท่ัวไป 
๑๗. ชวยงานประชาสัมพันธของโรงเรียน 
๑๘. จดัทำ  รวบรวมขอมลู  สถิตเิก่ียวกับงานโสตฯ  และจดัทำรายงานประจำปของงาน โสตทัศนศึกษา 
๑๙. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

๑8. งานสุขาภิบาลและโภชนาการ 
 ๑. นางสาวเนตยา  เงินเจริญ   ครู คศ.๑  
 2. นางสาวสุวรรณ ี แกวเกตุ   ครูผูชวย  
  

มีหนาท่ี 
           ๑. กำหนดนโยบาย  วางแผนงานโครงการ  การดำเนินงานของงานโภชนาการใหสอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงคของ
โรงเรียน 
         ๒. ประสานงานกับกลุมสาระฯ และงานตาง ๆ ของโรงเรียน ในการดำเนินงานดานโภชนาการ 

๓. จัดบริการสถานท่ี จำหนาย ท่ีน่ังรับประทานอาหารแกบุคลากรในโรงเรียน 
๔. ดูแล ควบคุมความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยของโรงอาหารใหถูกตามหลักอนามยั 
๕. ควบคุมและดูแลครุภณัฑของโรงอาหารใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดตลอดเวลา 
๖. ควบคุมดแูลรักษาสถานท่ี เครือ่งมือ เครื่องใชในการประกอบการของแมคาใหถูกสุขลักษณะ 

  ๗. รับสมัครและพิจารณาคัดเลือกผูจำหนายอาหารในโรงเรียน 
๘. กำหนดประเภทของอาหาร  ปริมาณและจำนวนแมคาใหเพียงพอแกบุคลากรในโรงเรียน 
๙.  กำหนดระเบียบควบคุมผูจำหนายอาหาร 
๑๐. ควบคมุ กำหนดราคาปริมาณและคณุภาพอาหารตามสภาพเศรษฐกิจ 
๑๑. ใหคำแนะนำเบ้ืองตนในการประกอบอาหารท่ีถูกตองตามหลักวิชาการแกผูประกอบการและนักเรียน 
๑๒. ดูแล ควบคุม ตรวจสุขภาพของอาหาร เครื่องดื่ม ใหถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 
๑๓. ใหความรูทางโภชนาการแกผูบริโภคและผูประกอบการ 
๑๔. จดักิจกรรมสงเสริมความรูทางดานโภชนาการภายในโรงเรียน 
๑๕. เปนกรรมการจดัทำและจำหนายอาหารราคาถูกแตมีคุณคาแกนักเรียนท่ีขาดแคลน 
๑๖. ประสานกับงานแนะแนว  งานอนามัยโรงเรียนในการชวยเหลือนักเรียนท่ีมีปญหาดานสุขภาพ 
๑๗. อำนวยความสะดวกแกผูมาใชบริการในโรงอาหาร 
๑๘. อบรมมารยาท ควบคุม ดูแลระเบียบในการซื้อขายอาหาร เครือ่งดื่มและขายอาหารใหอยูใน 

ระเบียบวินัยและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 
๑๙. เก็บรวบรวมขอมูล สถิติตาง ๆ เก่ียวกับงานโภชนาการและจัดทำรายงานประจำปของงานโภชนาการ 
๒๐. จดับริการน้ำดืม่ใหเพียงพอและตรวจสภาพของน้ำดื่มใชใหสะอาดอยางสม่ำเสมอ 
๒๑. ควบคมุดูแลเก่ียวกับน้ำดื่ม น้ำใชใหเพียงพอ และใหอยูในภาพท่ีจะสะดวกถูกสุขลักษณะ 

  ๒๒. ใหความรูและขอปฏิบัติในการใชน้ำในโรงเรียน 
๒๓. วางแผนในการใหบริการและสวัสดิการตาง ๆ 

   ๒๔. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๑9. งานหองสมุด 
 ๑. นางสาวสุวรรณี  แกวเกตุ   ครูผูชวย    หัวหนา 
 ๒. นางสาวสกาวเดือน  จันหนาย  ครู คศ.1    ผูชวย 



มีหนาท่ี 
๑. วางแผนบริหารงานหองสมดุใหดำเนินไปตามนโยบายสูสากลนิยมและวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

 ๒. จัดหาและคดัเลือกหนังสือเขาหองสมุดใหสอดคลองกับหลักสตูรและความรูท่ัวไป 
 ๓. จัดทำและจดัเก็บสมุดทะเบียนตางๆ ของหองสมุดใหเปนปจจุบันเสมอ 
 ๔. สงเสริมและจดักิจกรรมรักการอานใหนักเรียนไดพัฒนานิสัยรักการอาน 

๕. ใหบริการและอำนวยความสะดวกแกครู ในการเลือกและใชวัสดสุารนิเทศเพ่ือประโยชนในการสอน 
 ๖. ใหคำแนะนำแกครูและนักเรยีนในการคนควาหนังสือในหองสมดุ 
 ๗. กำหนดระเบียบตางๆ เก่ียวกับการใชหองสมุดเสนอผูบริหาร เพ่ือขออนุมัติตอไป 
 ๘. จัดเก็บและรวบรวม จดัหมู จลุสารและกฤตภาค 
 ๙. จัดทำการซอมแซมหนังสือท่ีชำรุดใหเปนปจจุบัน 
 ๑๐. รับผดิชอบวัสดุ ครภุัณฑ ของหองสมุด 

๑๑. ควบคมุ บำรุงรักษาหองสมุด ICT พรอมท้ังคอมพิวเตอรและ อุปกรณประกอบท้ังระบบ พรอมใชงาน  
๑๒. เก็บรวบรวมสถิตติางๆ เก่ียวกับหองสมุดและรายงานเสนอผูบริหารทราบ 

 ๑๓. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

2๐. งานบริการสาธารณะ/ สวัสดิการและปฎิคม 
๑. นางสาวกัญญวรา  หอมตา   ครู คศ.๒   หัวหนา 

          ๒. นางสาวเนตยา  เงินเจริญ   ครู คศ.๑   ผูชวย 
๓. นางสาวชนาพร  ขวัญลอม   ครูธุรการ   ผูชวย 

มีหนาท่ี 
 ๑. จัดใหมรีะบบการบริการ/ สวัสดิการและปฎิคม 
 ๒. จัดระบบขอมลูขาวสารของสถานศึกษาเพ่ือใหบริการตอสาธารณะ 

๓. ใหบริการขอมูล ขาวสาร และบริการอ่ืน ๆ แกสาธารณชน ตามความเหมาะสมและศักยภาพของ 
สถานศึกษา 

๔. พัฒนาระบบการใหบริการแกสาธารณชนใหมีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจตอผูมารับบริการ 
๕. จัดใหความรู เสริมสรางความคดิ และเทคนิค ทางวิชาการ เพ่ือการพัฒนาทักษะวิชาชีพและ คุณภาพชีวิตของประชาชน

ในชุมชน ทองถ่ิน 
๖. สงเสริมใหประชาชนในชุมชน ทองถ่ิน เขามามีสวนรวมในกิจกรรมทางวิชาการ 

ของสถานศึกษาและท่ีจัดโดยบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
๗. สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณระหวางบุคคล ครอบครัว ชุมชนทองถ่ิน  

 ๘. ประเมินความพึงพอใจงานจากผูมาขอรับบริการ 
 ๙. นำผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขพัฒนางาน 

๑๐. ตอนรับแขกจัดเตรยีมวัสดุ อุปกรณท่ีใชสำหรับในการตอนรับแขก และบุคคลท่ัวไปท่ีมา 
เยี่ยมโรงเรยีน 

๑๓. จัดสวัสดิการ อาหาร เครื่องดื่มสำหรับบุคลากร และบุคคลท่ัวไปในการประชุมอบรม 
สัมมนา หรืออ่ืนๆ ตามโอกาส 

๑๔. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ  ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

2๑.  งานจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน 
๑. นางลักษณา  พรหมพล   ผูอำนวยการโรงเรยีน  หัวหนา 
๒. นายสมบูรณ  นามวงศ   ครู คศ. ๓    ผูชวย 
๓. นางวิภาดา  พรมอินทร   ครู คศ. 2    ผูชวย 
๔. นางสาวณภัทร  พงคคำ   ครู คศ. 2    ผูชวย 
๕. นางสาวกัญญวรา  หอมตา   ครู คศ. 2    ผูชวย  

มีหนาท่ี 
 ๑. วิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหาโครงสรางและภารกิจสถานศึกษา 
 ๒. วิเคราะหความเสีย่งของการดำเนินงาน กำหนดปจจัยเสี่ยงและจดัลำดบัความเสี่ยง 
 ๓. กำหนดมาตรการในการปองกันความเสีย่งในการดำเนินงานของสถานศึกษา 



 ๔. วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 
๕. เสนอแตงตั้งคณะกรรมการจดัทำมาตรการปองกันความเสี่ยงไปใชในการควบคุมการดำเนินงาน 

ตามภารกิจ 
๖. ดำเนินการควบคุมตามหลักเกณฑมาตรการและวิธีการท่ีสำนักงานตรวจเงินแผนดินกำหนด 
๗. ประเมินผลการดำเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการท่ีกำหนดและปรับปรุงใหเหมาะสม 

 ๘. รายงานผลการประเมินควบคุมภายใน 
 ๙. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

23. งานสงเสริมกิจการนักเรียน 
๑. นายสมบูรณ นามวงศ   ครู คศ. ๓    หัวหนา 
๒. นายประมินทร ศรีบุรินทร   ครูผูชวย    ผูชวย 
๓. นายนพรตัน  ขันติเจรญิ   ครู คศ. ๑    ผูชวย 

มีหนาท่ี 
 ๑. วางแผน กำหนดแนวทางการสงเสริมการจัดกิจกรรมของนักเรียนของสถานศึกษา โดยสนับสนุนใหนักเรียน ไดมสีวนรวม
ในกระบวนการนวางแผน 

๒. ดำเนินการจัดกิจกรรมและสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน ไดมสีวนรวมในการจดักิจกรรมอยางหลากหลาย ตามความถนัด
และความสนใจของนักเรียน 
 ๓. จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏบัิติใหทำได คดิเปน ทำเปน รักการอาน และเกิดการใฝรู
อยางตอเน่ือง 
 ๔. สรปุและประเมินผลเพ่ือปรับปรุงแกไข สงเสริมกิจการนักเรียน เพ่ือใหการจัดกิจกรรมเกิดคุณคาและประโยชนตอผูเรียน
อยางแทจริง 
 ๕.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

23.๑ งานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
๑. นางวิภาดา  พรมอินทร   ครู คศ. 2    หัวหนา 
๒. นางสาวชนาพร  ขวัญลอม   ครูธุรการ    ผูชวย 

มีหนาท่ี 
 ๑. จัดอบรมจรยิธรรมประจำสัปดาหใหนักเรียนแตละระดับช้ัน 
 ๒.  ติดตามความประพฤติ การปฏิบัติตนของนักเรยีนท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
 ๓.  แตงตั้งคณะกรรมการติดตามความประพฤตินักเรียน 
 ๔.  ประสานงานกับชุมชนในวันสำคัญทางศาสนา และวันสำคัญของชาติ 
 ๕.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

23.๒ งานวินัยและความประพฤติ 
๑. นายสมบูรณ นามวงศ   ครู คศ. ๓    หัวหนา 
๒. นายประมินทร  ศรบุีรินทร   ครูผูชวย    ผูชวย 
๓. นายสรุวี  เขียวล ี   ครู คศ. ๑    ผูชวย 

มีหนาท่ี 
๑.  จัดรวบรวมทะเทียนประวัตินักเรียน 
๒.  ดำเนินการควบคุมนักเรียนใหประพฤติปฏบัิติตามระเบียบของโรงเรียน 
3.  ช้ีแจงแนวปฏิบัติเก่ียวกับความประพฤติของนักเรยีนอยางสมำ่เสมอ 
4.  ประสานงานกับครูหัวหนาคณะสี ครูท่ีปรึกษา ครูแนะแนว เมื่อพบปญหาเรื่องความประพฤติของนักเรียน 
5.  ประสานงานกับผูปกครองของนักเรียนในเรื่องความประพฤติเสนอแนวทางการลงโทษนักเรียนแกผูบริหาร 
6.  จัดระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกับการแกปญหาความประพฤติของนักเรียน 
7.  วางแผนการจดักิจกรรมประจำวัน 
8.  จัดใหมผีูชวยสารวัตรนักเรียน 
9.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 



24. งานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
๑. นางสาวกัญญวรา  หอมตา   ครู คศ.๒    หัวหนา 
๒. นายอภิชัย ธรรมเสนา   ครูผูชวย    ผูชวย 

มีหนาท่ี 
๑.  กำกับดูแลการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ของงานระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

 ๒.  กำหนดหนาท่ีของคณะกรรมการงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
๓.  ประสานงานกับงานและ/หรือฝายตาง ๆ เพ่ือใหการดำเนินกิจกรรมเปนไปดวยความเรียบรอย 
๔. วางแผนควบคุมดูแลการปฏิบัตงิานของครูท่ีปรึกษาในดานการปกครองนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ 
๕. วางแผนแกปญหานักเรยีนในดานตาง ๆ เชน การมาเรียน  ระเบียบวินัย  กฎขอบังคับ  ฯลฯ 
๖. ประสานงานกับครเูวรประจำวัน  เพ่ือชวยดูแล  ควบคุมนักเรยีนประจำวันตามความเหมาะสม 
๗. จัดทำคูมืออบรมนักเรียนในคาบโฮมรูมใหแกครูปรึกษา 
๘. รวมเปนคณะกรรมการฝายกิจการนักเรียน  

 ๙. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

24.๑ งานครูท่ีปรึกษา 
๑. นางสาวดารภา  ขวัญพรม   ครู คศ.๑    หัวหนา 
๒. นางสาวชนาพร  ขวัญลอม   ครูธุรการ    ผูชวย 

มีหนาท่ี 
 ๑. จัดเตรียมเครื่องมือเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล หาขอมูลเพ่ิมเตมิโดยนำเครื่องมือไปใชในการเก็บขอมูล และปรับปรุง
ขอมูลใหเปนปจจุบัน เก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ 
 ๒. ดำเนินการจัดทำเอกสารคัดกรองนักเรียนตามเกณฑท่ีกำหนด สรุปผลการจำแนกนักเรียนเปนกลุม 
 ๓. จัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือสงเสรมิพัฒนา โดย 
  ๓.๑ เยี่ยมบาน 
  ๓.๒ จดักิจกรรมโฮมรูม 
  ๓.๓ สรางความสัมพันธระหวางบานกับโรงเรยีน 
  ๓.๔ ประชุมผูปกครอง 
  ๓.๕ จดักิจกรรมพัฒนาใหเหมาะสม กับกลุมนักเรียน 

๔. จัดกิจกรรมปองกัน แกไข ชวยเหลือ ประสานความรวมมือผูปกครองในการชวยเหลือแกไข 
 ๕. ดำเนินการสงตอภายในไปยังบุคคลหรือฝายท่ีเก่ียวของ 
 ๖. รายงานผลระหวางดำเนินงาน / รายงานผลเมื่อสิ้นสุด 
 ๗. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

25.  ครูเวรประจำวัน 
๑. นางสาวชนาพร  ขวัญลอม   ครูธุรการ 

มีหนาท่ี 
 ๑. จัดทำคำสั่งแตงตั้งครเูวรประจำวัน เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีในแตละวัน 
 ๒. จัดเตรียมเครื่องมือ ไปใชในการเก็บขอมูลการปฏิบัติหนาท่ีในแตละวัน เชน แบบตรวจความเรียบรอยนักเรียนประตเูขา
โรงเรียน ,แบบตรวจการทำความสะอาดหองเรียน แตละอาคารเรยีน 
 ๓. จัดทำเอกสารการขออนุญาตเขา-ออก ของนักเรียนโรงเรียนบานหวยลาด 
 ๔. จัดทำแบบตรวจการทำความสะอาดเขตรับผดิชอบของนักเรียน ตามแผนผังท่ีวางไว 
 ๕. รายงานผลระหวางดำเนินงาน / รายงานผลเมื่อสิ้นสุด 
 ๖. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 
 

26.  งานสงเสริมประชาธิปไตย 
๑. นายนพรตัน  ขันติเจรญิ   ครู คศ.๑    หัวหนา 
๒. นางสาวปวีณา  กางถ่ิน   ครูผูชวย    ผูชวย 



มีหนาท่ี 
๑. จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนตามระบอบประชาธิปไตยท่ีเห็นสมควร 
๒. เปนท่ีปรึกษาของคณะกรรมการนักเรียน  หรือสภานักเรียน  พรอมท้ังกำกับดูแลเสนอแนะใหการดำเนินงานของ

คณะกรรมการนักเรียนเกิดผลดีในการสงเสริมระบอบประชาธิปไตยในระดับโรงเรยีนเกิดประโยชนตอการพัฒนาโรงเรียนและสังคม
ตามสมควร 
 ๓. กำหนดหนาท่ีของคณะกรรมการนักเรยีนและคณะกรรมการคณะส ี

๔. จัดกิจการสงเสรมิประชาธิปไตยตามโอกาสท่ีเหมาะสม  เพ่ือพัฒนานักเรียน 
๕. ติดตามผลและสรุปผลรายงานภาคเรยีนละ  ๑  ครั้ง เสนอผูอำนวยการ 
๖. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

27. งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
๑. นายสรุวี  เขียวล ี   ครู คศ.๑    หัวหนา 
๒. นายประมินทร ศรีบุรินทร   ครูผูชวย    ผูชวย 

มีหนาท่ี 
๑. แตงตั้งคณะกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
๒. วางแผนการดำเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในโรงเรยีนใหเหมาะสม 
๓. กำหนดมาตรการในการปองกันและแกไขปญหา  ตลอดจนการควบคุมดูแลใหเกิดผลดีตอนักเรียน 
๔. ประสานความรวมมือกับผูปกครองนักเรียนตามโอกาสเพ่ือรวมกันแกปญหา  หรือปองกันตามเห็นสมควร 
๕. จัดประชุมผูปกครองนักเรยีนตามโอกาสท่ีเหมาะสมเพ่ือประสานความรวมมือท้ังในดานปองกัน และแกไขปญหาอยาง

ตอเน่ือง 
๖. ดำเนินการจัดทำสถานศึกษาสขีาว 
๗. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

28. งานเครือขายผูปกครองนักเรียน 
๑. นางสาวกัญญวรา  หอมตา   ครู คศ.๒    หัวหนา 
๒. นายอภิชัย  ธรรมเสนา   ครูผูชวย    ผูชวย 
๓. นางสาวชนาพร  ขวัญลอม   ครูธุรการ    ผูชวย 

มีหนาท่ี 
๑. จัดประชุมผูปกครองนักเรยีน ปการศึกษา ละ ๒ ครั้ง 
๒. ติดตอประสานงานเครือขายผูปกครองนักเรียน 

 ๓. จัดใหมีการคัดเลือกคณะกรรมการเครือขายผูปกครองนักเรียนของโรงเรียน 
 ๔. จัดประชุมคณะกรรมการเครือขายผูปกครองนักเรียนปละ  ๒  ครั้ง 
 ๕. วางแผนประสานงานกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีนของโรงเรยีน 
 ๖. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

  ท้ังน้ี ใหผูท่ีไดรับคำสั่ง ปฏิบัติหนาท่ีดวยความตั้งใจเกิดผลดีแกทางราชการ หากเกิดปญหาหรืออุปสรรคประการใด 
ใหรายงานผูบริหารสถานศึกษาทราบ เพ่ือหาแนวทางแกไขตอไป 

 ท้ังน้ี  ตั้งแต วันท่ี  1  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕64 เปนตนไป 

 

สั่ง  ณ  วันท่ี  31 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64 
  
             (นางลักษณา พรหมพล) 
                                       ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

         คำส่ังโรงเรียนบานหวยลาด 
      ท่ี 58/๒๕62 

   เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการในการเลี้ยงไกพันธุไข 
………………………………………………….…………… 

 

 ตามท่ีโรงเรียนบานหวยลาด ไดมีโครงการการเลี้ยงไกพันธุไข จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพ่ือให
เกิดความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงคจึงขอแตงตั้งบุคลากรดำเนินงาน  ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการดูแลและตรวจสอบ 
 1.1 นางลักษณา  พรหมพล   ผูอำนวยการ  ประธานกรรมการ 



 1.2 นายสมบูรณ นามวงศ   ครู  คศ.3            กรรมการ 
 1.3 นางสาวณภัทร พงคคำ   ครู  คศ.2     กรรมการและเลขานุการ 
 

2. คณะกรรมการในการดูแลไกพันธุไข 
    2.1 นางสาวณภัทร  พงษคำ   ครู  คศ.2  ประธานกรรมการ 
 2.2 นายสมบูรณ นามวงศ   ครู  คศ.3   กรรมการ 
 2.3 นางสาวเบญจภรณ พรมเผา   ครู  คศ.1   กรรมการ 
 2.4 นางสาวชนาพร ขวัญลอม   ครธูุรการกรรมการ  กรรมการ 
 2.5 นางสาวสุวรรณี แกวเกตุ   ครผููชวย      กรรมการและเลขานุการ 
 

3. คณะกรรมการเล้ียงไกพันธุไข 
    3.1 นางสาวณภัทร พงคคำ   ครู  คศ.2 
 3.1 นางสาวเบญจภรณ พรมเผา   ครู  คศ.1 
 3.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
  มีหนาท่ี ใหอาหารใหน้ำไก ดูแลความสะอาดเก็บกวาดขยะ บริเวณรอบๆเลาไกท้ังดานนอกและดานใน 
 

4. คณะกรรมการคัดขนาดไขไกพันธุไข 
 4.1 นางสาวเบญจภรณ พรมเผา   ครู  คศ.1 
 4.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
 มีหนาท่ี คัดไขแยกขนาดไขตามเบอร 0,1,2 และสงตอใหฝายขาย 
 

5. คณะกรรมการจำหนายขายไข 
 5.1 นางสาวชนาพร ขวัญลอม   ครธูุรการ 
 มีหนาท่ี ตั้งราคาจำหนาย พิจารณาเทียบเคียงกับราคาในพ้ืนท่ี และมีหนาท่ีขายไขพรอมสงเงินใหฝายบัญชี 
 

6.คณะกรรมการฝายบัญชี 
 6.1 นางสาวสุวรรณี แกวเกตุ   ครผููชวย 
 มีหนาท่ี บันทึกขอมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารทาง
บัญช ีบันทึกการจายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน และรวบรวมรายงาน 
 
 
 

ท้ังนี้ ใหผูท่ีไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีอยางเครงครัด หากมีปญหาอยางหนึ่งอยางใดใหรีบรายงานตอหัวหนา
สถานศึกษาทราบทันที และใหถือปฏิบัติตามคำสั่ง 
 

 

ท้ังนี้  ตั้งแต วันท่ี  1  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕64 เปนตนไป 

 

สั่ง  ณ  วันท่ี  31 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64 
 

 
          ลงชื่อ 
                 (นางลักษณา  พรหมพล) 

                   ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คำส่ังโรงเรียนบานหวยลาด 
ท่ี 57/๒๕64 

เรื่อง  แตงตั้งขาราชการครูปฏิบัติหนาท่ีครูเวรประจำวันภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา ๒๕64 
……………………………………………………… 

เพ่ือใหการดำเนินงานกิจกรรมการเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา ๒๕64 เปนไปดวยดี และเกิด
ผลสัมฤทธิ์แกผูเรียน จึงขอแตงตั้งขาราชการครูปฏิบัติหนาท่ีครูเวรประจำวัน ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา ๒๕64 
ดังตอไปนี้ 

 

ปฏิบัติหนาท่ีเวรประจำวันระดับช้ันอนุบาล 
เวรประจำวันจันทร – วันศุกร ระดับอนุบาล  
4. นางสาววิไล  แกวประสงค 
5. นางสาวสายใจ  มะประสิทธิ์ 
6. นางสาวจิรัชญา  ขวัญพรม 

 

ปฏิบัติหนาท่ีเวรประจำวันระดับช้ันประถมศึกษา 
๑.  วันจันทร 

1.๑ นายวรายุ  ขวัญลอย 
1.2 นางสาวสุวรรณี  แกวเกตุ 

๒.  วันอังคาร 
2.1 นางสาวปวีณา  กางถ่ิน  



 2.2 นายอภิชัย  ธรรมเสนา 
๓.  วันพุธ 
 3.1 นางสาวกัญญวรา หอมตา 
 3.2 นางสาวดารภา ขวัญพรม 
๔.  วันพฤหัสบดี 

4.๑ นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา 
4.๒ นางวิภาดา  พรมอินทร 

๕.  วันศุกร 
 5.1 นางสาวสกาวเดือน  จันหนาย 
 5.๒ นายวสุ  ขวัญตึก 

 

เวรประจำวัน อาคารช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
6. วันจันทร 

1.1 นายสมบูรณ  นามวงศ 
1.2 นายประมินทร ศรีบรุินทร   

7. วันอังคาร 
7.1 นางสาวณภัทร  พงคคำ 
7.2  นายสุรวี  เขียวล ี  

 
 
 

8. วันพุธ   
8.1  นายนำพล เสคำพันธ 
8.2  นางสาวเนตยา เงินเจริญ 

9. วันพฤหัสบดี 
9.1 นายยุรนันท  พรรณขาม 

10. วันศุกร   
10.1  นายนพรัตน ขันติเจริญ 

 

 มีหนาท่ี รับ – สง นักเรียนตอนเชาเวลา ๐๗.00 น. และเย็น ๑๖.๑๐ น. ดูแลนักเรียนเขาแถวหนาเสาธง
ตรวจเวรการทำความสะอาดของนักเรียน ควบคุมการแปรงฟนของนักเรียน เวลา ๑๒.45 น. 
  

 ท้ังนี้ ใหผูท่ีไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีอยางเครงครัด หากมีปญหาอยางหนึ่งอยางใดใหรีบรายงานตอ
หัวหนาสถานศึกษาทราบทันที และใหถือปฏิบัติตามคำสั่ง 
 

 

ท้ังนี้  ตั้งแต วันท่ี  1  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕64 เปนตนไป 

 

สั่ง  ณ  วันท่ี  31 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64 
 
 

 
          ลงชื่อ 
                 (นางลักษณา  พรหมพล) 

                   ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คำส่ังโรงเรียนบานหวยลาด 
ท่ี 56/๒๕64 

เรื่อง  แตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาท่ีสอนชุมนุม 
ประจำปการศึกษา ๒๕64  

……………………………………………………… 
 เพ่ือใหการดำเนินงานกิจกรรมการเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา ๒๕64 เปนไปดวยดี และเกิด
ผลสัมฤทธิ์แกผูเรียนจึงขอแตงตั้งแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาสอนชุมนุม ประจำป
การศึกษา ๒๕63 ดังตอไปนี้ 
 

ชุมนุม ระดับประถมศึกษา 
5. นางสาวกัญญวรา  หอมตา    ครู คศ.2 

มีหนาท่ี  สอนชุมนุมการละเลนไทย ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปท่ี 1 



6. นายอภิชัย  ธรรมเสนา    ครูผูชวย 
มีหนาท่ี  สอนชุมนุมสารคดีสัตวโลก ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปท่ี 2 

7. นางสาวสุวรรณี  แกวเกตุ    ครูผูชวย 
มีหนาท่ี  สอนชุมนุมนักประดิษฐนอย ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปท่ี 3 

8. นางสาวดารภา  ขวัญพรม    ครู คศ.1 
มีหนาท่ี  สอนชุมนุมWordbingo ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปท่ี 4 
  5.  นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา    ครู คศ.1 
มีหนาท่ี  สอนชุมนุมศิลปะสรางสรรค ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปท่ี 5 
  6.  นางสาวปวีณา  กางถ่ิน    ครู คศ.1 
มีหนาท่ี  สอนชุมนุมเกษตรพาเพลิน ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปท่ี 6 
 

ชุมนุม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
7. นายวรายุ  ขวัญลอย     ครู คศ.1 
8. นางสาวเนตยา  เงินเจริญ    ครู คศ.1 
9. นางวิภาดา  พรมอินทร    ครู คศ.2 
10. นางสาวสกาวเดือน จันหนาย    ครู คศ.1 

มีหนาท่ี  สอนชุมนุมนักประดิษฐ ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี (1 -3) 
11. นายยุรนันท  พรรณขาม    ครูผูชวย 

มีหนาท่ี  สอนชุมนุมSTEM ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี (1 -3) 
12. นายประมินทร  ศรีบุรินทร    ครูผูชวย 

หนาท่ี   สอนชุมนุมกีฬา ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี (1 -3) 
 
 
 
 
 
 

ชุมนุม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
            1. นายนำพล  เสคำพันธ    ครู คศ.1 
 มีหนาท่ี  สอนชุมนุมดนตรีสากล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) 

  2. นายสุรวี  เขียวลี    ครู คศ.1 
หนาท่ี  สอนชุมนุมสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) 
  1. นายสมบรูณ  นามวงศ   ครู คศ.๓ 

2. นางสาวณภัทร  พงคคำ   ครู คศ.2 
3. นายนพรัตน  ขันติเจริญ   ครู คศ.1 
4. นายประมินทร  ศรีบุรินทร   ครผููชวย 

หนาท่ี  สอนชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) 
 

  ท้ังนี้ ใหผูไดรับการแตงตั้ง ปฏิบัติหนาท่ีอยางเครงครัด หากมีปญหาอยางหนึ่งอยางใด ใหรีบรายงาน
ตอหัวหนาสถานศึกษาทราบทันที และใหถือปฏิบัติตามคำสั่ง 
 

ท้ังนี้  ตั้งแต วันท่ี  1  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕64 เปนตนไป 

 

สั่ง  ณ  วันท่ี  31 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64 



 
 
 
        ลงชื่อ 
                 (นางลักษณา  พรหมพล) 

               ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำส่ังโรงเรียนบานหวยลาด 
ท่ี 55/๒๕64 

เรื่อง  แตงตั้งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาท่ีควบคุมทำความสะอาด 
รอบบริเวณโรงเรียน (กิจกรรม ๕ ส.) 

…………………………………………………………………….. 



       ดวยโรงเรียนบานหวยลาดไดกำหนดและแตงตั้งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาท่ี
ควบคุมทำความสะอาดรอบบริเวณโรงเรียน (กิจกรรม ๕ ส.) จึงขอแตงตั้งคณะทำงานดังนี้ 
บริเวณอาคารอนุบาล 
 ๑. บริเวณอาคารมานฟา และหองน้ำอนุบาลโดยนักเรียนชั้นอนุบาล ๑, ๒ และชั้นอนุบาล 3 มีผูควบคุมดังนี้ 

๑.๑ นางสาววิไล  แกวประสงค 
๑.๒  นางสาวสายใจ  มะประสิทธิ์ 
๑.๓ นางสาวจิรัชญา  ขวัญพรม 
 

บริเวณอาคารประถมศึกษา 
1. บริเวณอาคารนาคราช ท้ังอาคารเก็บขยะและกวาดรอบบริเวณอาคาร โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษา  ปท่ี 

1 , มีผูควบคุมดังนี้ 
 1.๑ นางสาวกัญญวรา  หอมตา 

2. กวาดถนนและเก็บขยะถนนทุกสายภายในโรงเรียน ศาลา 2 หลัง และสนามฟุตบอล โดยนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 2 มีผูควบคุมดังนี้ 

 2.1 นายอภิชัย ธรรมเสนา 
3. หองน้ำชายและหองน้ำหญิง เก็บขยะรอบๆบริเวณหองน้ำหองน้ำชายหองน้ำหญิง มาหินออน          และ

ซุมพระ โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 มีผูควบคุมดังนี้ 
  3.1 นางสาวสุวรรณี  แกวเกตุ 
 4. บริเวณอาคารภูผาสวรรค หองเสริมวิชาการ หองประชุม หองน้ำครู และอาคารเอนกประสงค และหอง
พิเศษ จำนวน 3 หอง โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 มีผูควบคุมดังนี้ 
  4.๑ นางสาวดารภา ขวัญพรม 
 5. บริเวณเลาไกรอบๆเลาไก และหลังอาคารมานฟา โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 มีผูควบคุมดังนี้ 
  5.1 นางสาวเบญจภรณ พรมเผา 
 5. บริเวณโรงอาหารโรงครัว ตูน้ำดื่ม เทขยะทุกจุดและหลุมขยะ โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6       มีผู
ควบคุมดังนี้ 
  5.1 นางสาวปวีณา กางถ่ิน 
 

 บริเวณอาคารมัธยมศึกษาตอนตน 
  1. หองน้ำนักเรียนชายหองน้ำนักเรียนหญิง และศาลาขางอาคาร โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผู
ควบคุมดังนี้ 

1.1 นางวิภาดา  พรมอินทร 
  2. หองน้ำครูอาคารมัธยมตน หองพักครูอาคารมัธยมตน และสวนดอกไมหนาอาคารมัธยมตน โดยนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี2 มีผูควบคุมดังนี้ 
  2.1 นางสาวเนตยา เงินเจริญ 

2.2 นายวรายุ ขวัญลอย 
 3. บริเวณก่ึงกลางสนามจนถึงดานหลังอาคารมัธยมตน โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีผูควบคุมดังนี้ 
  3.1 นางสาวสกาวเดือน  จันหนาย 
  3.2 นายประมินทร  ศรีบุรินทร 
 

บริเวณอาคารมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  1. บริเวณใตอาคารมัธยมปลาย ถนนหนาอาคาร ตนไมในสนาม สวนดอกไมหนาอาคารมัธยมปลาย   และ
เทขยะใตอาคารมัธยมปลาย โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 มีผูควบคุมดังนี้ 
       1.1 นางสาวณภัทร พงคคำ 
       1.2 นายนำพล  เสคำพันธ 



   2. บริเวณหองพักครูอาคารมัธยมปลาย บริเวณก่ึงกลางสนามจนถึงถนนประตูทางเขาหนาโรงเรียน    และ
ถนนหนาโรงเรียน และหองน้ำครูอาคารเกา โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5  มีผูควบคุมดังนี้ 
       2.1 นายสมบูรณ  นามวงศ 
       2.2 นายสุรว ี เขียวล ี
   3. หลุมขยะและสวนดอกไมดานหลังอาคารมัธยมปลาย โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีผูควบคุมดังนี้ 
       3.1 นายนพรัตน  ขันติเจริญ 
        3.2 นายยุรนันท  พรรณขาม 
 

ท้ังนี้ ใหผูท่ีไดรับการแตงตั้ง ปฏิบัติหนาท่ีอยางเครงครัด หากมีปญหาอยางหนึ่งอยางใด  ใหรีบรายงาน ตอ
หัวหนาสถานศึกษาทราบทันที และใหถือปฏิบัติตามคำสั่ง 

 
ท้ังนี้  ตั้งแต วันท่ี  1  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕64 เปนตนไป 

 

สั่ง  ณ  วันท่ี  31 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64 
 

 
       ลงชื่อ 
                 (นางลักษณา  พรหมพล) 

                   ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 
คำสั่งโรงเรียนบานหวยลาด 

ท่ี 54/๒๕64 
เร่ือง  แตงต้ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาท่ีสอนลกูเสือ – เนตรนารี 

ประจำปการศึกษา ๒๕64 
……………………………………………………… 

 เพ่ือใหการดำเนินงานกิจกรรมการเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา ๒๕64 เปนไปดวยดี และเกิดผลสมัฤทธ์ิแก
ผูเรยีนจึงขอแตงตั้งแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาสอนลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปการศึกษา ๒๕64 
ดังตอไปน้ี 
 

ลูกเสือสำรอง  รับผิดชอบโดย 
๑.  นางสาวกัญญวรา  หอมตา   ครู คศ.2 
2.  นายอภิชัย  ธรรมเสนา   ครู ผูชวย 
3.  นางสาวสุวรรณี  แกวเกต ุ   ครู ผูชวย 
4.  นายวสุ ขวัญตึก    ครูอัตราจาง 

 มีหนาท่ี สอนวิชาลูกเสือสำรอง ตั้งแตระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ ถึง ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓ 
 

  ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ  รับผิดชอบโดย 
๗. นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา  ครู คศ.1 
๘. นางสาวดารภา  ขวัญพรม   ครู คศ.1 
๙. นางสาวปวีณา  กางถ่ิน   ครู คศ.1 
๑๐. นายนำพล  เสคำพันธ   ครู คศ.1 
๑๑. นายยุรนันท  พรรณขาม   ครู ผูชวย 

มีหนาท่ี สอนวิชาลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ ตั้งแตระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔ ถึง ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ 
 

ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุนใหญรับผิดชอบโดย 
๖. นางวิภาดา  พรมอินทร   ครู คศ.2 
๗. นางสาวสกาวเดือน  จันหนาย  ครู คศ.1 
๘. นางสาวเนตยา  เงินเจริญ   ครู คศ.1 
๙. นายวรายุ  ขวัญลอย   ครู คศ.1 
๑๐. นายสุรวี  เขียวล ี    ครู คศ.1 

มีหนาท่ี สอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญตั้งแตระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ถึงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 

 

 
ท้ังน้ี  ตั้งแต วันท่ี  1  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕64 เปนตนไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  31 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64 
 
 

        ลงช่ือ 
                 (นางลักษณา  พรหมพล) 

                   ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
 
 

   
 

 
 

คำส่ังโรงเรียนบานหวยลาด 
ท่ี  53/๒๕64 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการประเมินแผนการจัดการเรียนรู ประจำปการศึกษา ๒๕64 



…………………………………………………………………….. 
 เพ ื่อ ใ ห ก า ร จ ัด ก ิจ ก ร ร ม ก า ร เ ร ีย น ก า ร ส อ น ข อ ง ค ร ูผ ูส อ น แ ล ะ ก ิจ ก ร ร ม ก า ร เ ร ีย น ก า ร ส อ น ข อ ง น ัก เ ร ีย น

เป น ไ ป อ ย า ง ม ีป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ แ ล ะ เ ก ิด ป ร ะ โ ย ช น ส ูง ส ุด  แ ล ะ เ ป น ไ ป ต า ม แ น ว ท า ง ท ี่ก ำ ห น ด ไ ว ด ว ย ค ว า ม เ ร ีย บ ร อ ย ม ี
ป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ ถ ูก ต อ ง ต า ม ร ะ เบ ีย บ ข อ ง ท า ง ร า ช ก า ร  อ า ศ ัย อ ำ น า จ ต า ม ค ำ ส ั่ง ส ำ น ัก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศ ึก ษ า ข ั้น
พ ื้น ฐ า น ท ี่ ๑ / ๒ ๕ ๔ ๖  เ ร ื่อ ง ใ ห ข า ร า ช ก า ร ค ร ูป ฏ ิบ ัต ิห น า ท ี่ จ ึง ข อ แ ต ง ต ั้ง ข า ร า ช ก า ร ค ร ูต อ ไ ป น ี้ ซ ึ่ง เป น ผ ูป ฏ ิบ ัต ิห น า ท ี่ฝ า ย
ว ิช า ก า ร เป น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ เม ิน แ ผ น ก า ร จ ัด ก า ร เ ร ีย น ร ู ป ร ะ จ ำ ป  ๒ ๕ 6 3  ด ัง น ี้ 
 

  1. นางลักษณา  พรหมพล  ผูอำนวยการ  ประธานกรรมการ 
  2. นางวิภาดา  พรมอินทร  ครู คศ.2       รองประธานกรรมการ 
  3. นางสาววิไล  แกวประสงค  ครู คศ.1   กรรมการ 
  4. นายอภิชัย  ธรรมเสนา   ครผููชวย    กรรมการ 
  5. นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา  ครู คศ.1   กรรมการ 
  6. นางสาวสกาวเดือน  จันหนาย  ครู คศ.1   กรรมการ 
  7. นายสุรวี  เขียวล ี   ครู คศ.1     กรรมการและเลขานุการ 
 
 

ท้ังนี้ใหผูการแตงตั้งเปนผูตรวจประเมินแผนการจัดการเรียนรูของครูผูสอนประจำปการศึกษา ๒๕
64 ใหสอดคลองกับมาตรฐานและตัวบงชี้ของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยทำการประเมินเดือนละ ๑ ครั้ง 
 

ท้ังนี้  ตั้งแต วันท่ี  1  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕64 เปนตนไป 

 

สั่ง  ณ  วันท่ี  31 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64 
 
 
                   ลงชื่อ 
                (นางลักษณา  พรหมพล) 

                            ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
คำส่ังโรงเรียนบานหวยลาด 

  ท่ี 52/๒๕64 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน 

…………………………………………………………………….. 



เพ ื่อ ใ ห ก า ร จ ัด ก ิจ ก ร ร ม ก า ร เ ร ยี น ก า ร ส อ น ข อ ง น ัก เ ร ีย น โ ร ง เร ีย น บ า น ห ว ย ล า ด  เป น ไป ด ว ย ค ว า ม
เ ร ีย บ ร อ ย แ ล ะ ถ ูก ต อ ง เป น ไป ต า ม ง า น ว ิช า ก า ร  อ ีก ท ั้ง เป น ก ร ะ บ ว น ก า ร ท ี่ช ว ย เห ล ือ ใ น ก า ร จ ัด ก ิจ ก ร ร ม ก า ร เ ร ีย น ก า ร ส อ น
ข อ ง ค ร ู ม ีป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ  แ ล ะ ส ง ผ ล ให น ัก เ ร ีย น ท ี่ม ีค ุณ ภ า พ ต า ม ม า ต ร ฐ า น ท ี่ก ำ ห น ด อ า ศ ัย อ ำ น า จ ต า ม ค ำ ส ั่ง  ส ำ น ัก ง า น
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศ ึก ษ า ข ั้น พ ื้น ฐ า น ท ี่ ๑ / ๒ ๕ ๔ ๖  เ ร ื่อ ง ใ ห ข า ร า ช ก า ร ค ร ูป ฏ ิบ ัต ิห น า ท ี่ จ ึง ข อ แ ต ง ต ั้ง ข า ร า ช ก า ร ค ร ู
ต อ ไ ป น ี้ ซ ึ่ง เป น ผ ูป ฏ ิบ ัต ิห น า ท ี่ฝ า ย ว ิช า ก า ร เป น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร น ิเท ศ ภ า ย ใน  ด ัง น ี้ 

 

  1. นางลักษณา  พรหมพล  ผูอำนวยการ  ประธานกรรมการ 
  2. นางวิภาดา  พรมอินทร  ครู คศ.2       รองประธานกรรมการ 
  3. นางสาววิไล  แกวประสงค  ครู คศ.1   กรรมการ 
  4. นายอภชิัย  ธรรมเสนา   ครผููชวย    กรรมการ 
  5. นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา  ครู คศ.1   กรรมการ 
  6. นางสาวสกาวเดือน  จันหนาย  ครู คศ.1   กรรมการ 
  7. นายสุรวี  เขียวล ี   ครู คศ.1     กรรมการและเลขานุการ 

 
 

 ท้ังนี้ ใหผูการแตงตั้งเปนผูใหคำแนะนำในการจัดบรรยากาศในหองเรียน งานธุรการในชั้นเรียน      
และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูสอน เพ่ือใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 

 
ท้ังนี้  ตั้งแต วันท่ี  1  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕64 เปนตนไป 

 

สั่ง  ณ  วันท่ี  31 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64 
 
  
          ลงชื่อ 
                 (นางลักษณา  พรหมพล) 

                   ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

คำส่ังโรงเรียนบานหวยลาด 
ที 51/๒๕64 

เรื่อง  แตงตั้งคณะทำงานกิจกรรมระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจำปการศึกษา ๒๕64 
…………………………………………………………………….. 



 ดวยโรงเรียนบานหวยลาด ไดดำเนินการกิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เนนการสงเสริมปองกันและ
ชวยเหลือนักเรียน ซ่ึงการดำเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพจำเปนตองมีการประเมินคุณภาพการดำเนินงานของคณะครู 
เพ่ือใหการดำเนินงานในครั้งนี้เปนไปดวยความเรียบรอย จึงแตงตั้งคณะทำงานในดานตางๆ ดังนี้ 
 

๒. คณะกรรมการอำนวยการ (ทีมนำ) ประกอบดวย 
  ๑.๑ นางลักษณา  พรหมพล  ผูอำนวยการ         ประธานกรรมการ 
  1.2 นายอภิชัย  ธรรมเสนา  หัวหนาระดับชวงชั้นท่ี ๑         กรรมการ 
  ๑.3 นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา  หัวหนาระดับชวงชั้นท่ี ๒         กรรมการ 
  ๑.4 นางสาวสกาวเดือน  จันหนาย  หัวหนาระดับชวงชั้นท่ี ๓         กรรมการ 
  1.5 นายสุรว ี เขียวล ี   หัวหนาระดับชวงชั้นท่ี 4        กรรมการ 
  ๑.6 นางสาววิไล  แกวประสงค  หัวหนาระดับชวงชั้นอนุบาล        กรรมการ 
  ๑.7 นายเฉลิมศักดิ์  จันทรนุช  กำนันตำบลหลักดาน         กรรมการ 
  ๑.8 นายอบ  แสงนก   กรรมการสถานศึกษา         กรรมการ 
  ๑.9 นายบัวแดง ขวัญเดิน   ผูใหญบานหมู ๗          กรรมการ 
  ๑.๑0 นายเอ้ียง  ขวัญหอม  ผูใหญบานหมู ๕          กรรมการ 
  ๑.11 นางวิมล  สุทธิพรม   ตัวแทนผูปกครองหมู ๗         กรรมการ 
  ๑.12 นางลำไพ  รักษาบุญ  ตัวแทนผูปกครองหมู 4         กรรมการ 
  ๑.13 นางสุพัตรา  ขวัญเดิน  ตัวแทนผูปกครองหมู 5         กรรมการ 
 มีหนาท่ี อำนวยการ สนับสนุนใหคำปรึกษา กำหนดนโยบาย วัตถุประสงคในการดำเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน แตงต้ังคณะกรรมการ ประชุมคณะกรรมการอยางนอย ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง นิเทศ ติดตาม กำกับ
งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนและระดับชั้น 
 

 ๒. คณะกรรมการประสานงาน (ทีมประสานงาน) ประกอบดวย 
 ๒.๑ นางลักษณา  พรหมพล   ผูอำนวยการ         ประธานกรรมการ 

 ๒.๒ นายอภชิัย  ธรรมเสนา   หัวหนาระดับชวงชั้นท่ี ๑                  กรรมการ 
 2.3 นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา  หัวหนาระดับชวงชั้นท่ี ๒                  กรรมการ 
 2.4 นางสาวสกาวเดือน  จันหนาย  หัวหนาระดับชวงชั้นท่ี ๓                  กรรมการ 
 2.5 นายสุรว ี เขียวล ี   หัวหนาระดับชวงชั้นท่ี 4                  กรรมการ 
 2.6 นางสาววิไล  แกวประสงค  หัวหนาระดับชวงชั้นอนุบาล               กรรมการ 
 ๒.7 นางสาวดารภา  ขวัญพรม  หัวหนางานอนามัย                  กรรมการ 
 ๒.๗ นายสมบูรณ  นามวงศ   หัวหนาฝายอาหารสถานท่ี                  กรรมการ 
 ๒.๘ นายวรายุ  ขวัญลอย   หัวหนาแผนงานสารสนเทศ        กรรมการ 
 ๒.๙ นายนพรัตน  ขันติเจริญ   หัวหนาฝายกิจกรรมนักเรียน        กรรมการ 
 ๒.๑๐ นายสุรว ี เขียวล ี   หัวหนางานแนะแนว         กรรมการ 
 ๒.๑๑ นายสุรว ี เขียวล ี   หัวหนาวัดผลประเมินผลและ 
       กิจกรรมพัฒนาผูเรียน     กรรมการและเลขานุการ 
                มีหนาท่ี ปฏิบัติงานในฐานะเปนบุคคลหลักในการดำเนินงาน ประสานงานระหวางคณะกรรมการ
อำนวยการ (ทีมนำ) คณะกรรมการดำเนินงาน (ทีมทำ) และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ จัดเอกสาร เครื่องมือท่ีใชใน
การดำเนินงาน และรับผิดชอบ จัดประชุมชี้แจง และการฝกอบรมใหความรูแกบุคลากร จัดการประชุมปรึกษาหรือ
คณะกรรมการในการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบแนะแนวท่ีพึงประสงค รวมกันอยางนอยเดือนละ ๒ ครั้ง รายงานสรุปผล
การดำเนินงาน 
 

 ๓. คณะกรรมการดำเนินงาน (ทีมทำ) ประกอบดวย 
  ๓.๑ นางลักษณา  พรหมพล   ผูอำนวยการ         ประธานกรรมการ 



  3.2 นางสาวจิรัชญา  ขวัญพรม   ครูท่ีปรึกษาชั้นอนุบาล 1                  กรรมการ 
3.22  นางสาวสายใจ  มะประสิทธ  ครท่ีูปรึกษาชั้นอนุบาล 2          

กรรมการ 
3.23  นางสาววิไล  แกวประสงค   ครท่ีูปรึกษาชั้นอนุบาล 3         

กรรมการ 
3.24  นางสาวกัญญวรา  หอมตา   ครูท่ีปรึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 1        

กรรมการ 
3.25  นายอภิชัย  ธรรมเสนา   ครูท่ีปรึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 2        

กรรมการ 
3.26  นางสาวสุวรรณี  แกวเกตุ   ครูท่ีปรึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 3        

กรรมการ 
3.27  นางสาวดารภา  ขวัญพรม   ครูท่ีปรึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 4        

กรรมการ 
3.28  นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา  ครูท่ีปรึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 5        

กรรมการ 
3.29 นางสาวปวีณา  กางถ่ิน   ครูท่ีปรึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 6        กรรมการ 
3.30 นางวิภาดา  พรมอินทร   ครูท่ีปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1        กรรมการ 
3.31 นางสาวเนตยา  เงินเจริญ  ครูท่ีปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2        กรรมการ 
3.32 นายวรายุ  ขวัญลอย   ครูท่ีปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2        กรรมการ 
3.33 นางสาวสกาวเดือน  จันหนาย  ครูท่ีปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3        กรรมการ 
3.34 นายประมินทร  ศรีบุรินทร  ครูท่ีปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3        กรรมการ 
3.35 นางสาวณภัทร  พงคคำ   ครูท่ีปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4        กรรมการ 
3.36 นายนำพล  เสคำพันธ   ครูท่ีปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4        กรรมการ 
3.37 นายสมบูรณ  นามวงศ   ครูท่ีปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5        กรรมการ 
3.38 นายสุรวี  เขียวล ี   ครูท่ีปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5        กรรมการ 
3.39 นายนพรัตน  ขันติเจริญ   ครูท่ีปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5        กรรมการ 
3.40 นายยุรนันท  พรรณขาม   ครูท่ีปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5        กรรมการ 
 

  มีหนาท่ี ประสานผูเก่ียวของ ประชุมชี้แจง ทำความเขาใจกับคณะกรรมการดำเนินงาน บันทึก
หลักฐานการปฏิบัติงานประเมินผลและจัดทำรายงานตามข้ัน ศึกษาขอมูลเก่ียวกับความตองการของครูท่ีปรึกษา เพ่ือ
ประโยชนตอการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการแนะนำแนวท่ีพึงประสงค และนำเสนอทีมประสาน ประชุมรวมกันอยาง
นอยสัปดาหละ ๑ ครั้ง 
   ใหบุคคลท่ีไดรับการแตงตั้งไดตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดผลดี และถูกตองตามระเบียบของทางราชการ
ประสบปญหาท่ีไมสามารถแกไขไดใหรายงานตอผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

ท้ังนี้  ตั้งแต วันท่ี  1  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕64 เปนตนไป 

 

สั่ง  ณ  วันท่ี  31 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64 
 

           ลงชื่อ 
                 (นางลักษณา  พรหมพล) 

                   ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
 
 
 



 
 
 

คำส่ังโรงเรียนบานหวยลาด 
ท่ี 50/๒๕64 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษาและคณะกรรมการ
ดำเนินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 

…………………………………………………………………….. 
  เพ่ือใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนบานหวยลาด เปนไปตามแนวทางท่ี
กำหนดไวดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพถูกตองตามระเบียบของทางราชการ อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๑/๒๕๔๖ เรื่องใหขาราชการครูปฏิบัติหนาท่ี จึงขอแตงตั้งขาราชการครูตอไปนี้ 
เปนคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษาและคณะกรรมการดำเนินการอาน 
คิดวิเคราะห และเขียน ดังนี้ 
 

๓. คณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา 
๑.1 นางลักษณา  พรหมพล   ผูอำนวยการ  ประธานกรรมการ 
๑.2 นางสาวจิรัชญา  ขวัญพรม  ครู คศ.1   กรรมการ 
1.3 นางสาวสายใจ มะประสิทธิ์  ครู คศ.1   กรรมการ       

1.4 นางสาววิไล แกวประสงค   ครู คศ.1   กรรมการ 
1.5 นางสาวกัญญวรา  หอมตา  ครู คศ.2   กรรมการ 
1.6 นายอภิชัย  ธรรมเสนา   ครูผูชวย    กรรมการ 
1.7 นางสาวสุวรรณี  แกวเกตุ   ครูผูชวย    กรรมการ 
1.8 นางสาวดารภา  ขวัญพรม  ครู คศ.1   กรรมการ 
1.9 นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา  ครู คศ.๑   กรรมการ 
1.10 นางสาวปวีณา  กางถ่ิน   ครูผูชวย    กรรมการ 
1.11 นางสาวเนตยา  เงินเจริญ  ครู คศ.๑   กรรมการ 
1.12 นายวรายุ  ขวัญลอย   ครู คศ.1   กรรมการ 
1.13 นางสาวสกาวเดือน  จนัหนาย  ครู คศ.1   กรรมการ 
1.14 นายประมินทร  ศรีบุรินทร  ครูผูชวย    กรรมการ 
1.15 นางสาวณภัทร  พงคคำ   ครู คศ.๒   กรรมการ 
1.16 นายนำพล  เสคำพันธ   ครู คศ.1   กรรมการ 
1.17 นายสมบูรณ  นามวงศ   ครู คศ.๓   กรรมการ 
1.18 นายสุรว ี เขียวล ี   ครู คศ.๑      กรรมการ 
1.19 นายนพรตัน  ขันติเจริญ  ครู คศ.๑   กรรมการ 
1.20 นายยุรนันท  พรรณขาม  ครูผูชวย    กรรมการ 
 1.21 นายวสุ  ขวัญตึก    ครอัูตราจาง   กรรมการ 
 1.22 นางวภิาดา  พรมอินทร  ครู คศ.2    กรรมการและเลขานุการ 
     

  มีหนาท่ี กำหนดแนวทางในการประเมิน เกณฑการประเมิน และแนวทางปรับปรุงแกไขคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ดวยวิธีการท่ีเหมาะสม และสงตอขอมูลเพ่ือพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 

๔. คณะกรรมการดำเนินการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 
2.๑ นางลักษณะ พรหมพล   ผูอำนวยการ  ประธานกรรมการ 
2.๒ นางสาวจิรัชญา ขวัญพรม   ครู คศ.1   กรรมการ 



2.3 นางสาวสายใจ มะประสิทธิ์  ครู คศ.1   กรรมการ 
2.10  นางสาววิไล  แกวประสงค  ครู คศ.1   กรรมการ 
2.11  นางสาวกัญญวรา  หอมตา  ครู คศ.2   กรรมการ 
2.12  นายอภิชัย  ธรรมเสนา   ครูผูชวย    กรรมการ 
2.13  นางสาวสุวรรณี  แกวเกตุ   ครูผูชวย    กรรมการ 
2.14  นางสาวดารภา  ขวัญพรม  ครู คศ.1   กรรมการ 
2.15  นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา  ครู คศ.1   กรรมการ 
2.10  นางสาวปวีณา  กางถ่ิน   ครูผูชวย    กรรมการ 
2.11  นางสาวเนตยา  เงินเจริญ  ครู คศ.๑   กรรมการ 
2.12  นายวรายุ  ขวัญลอย   ครู คศ.1   กรรมการ 
2.13  นางสาวสกาวเดือน  จนัหนาย  ครู คศ.1   กรรมการ 
2.14  นายประมินทร  ศรีบุรินทร  ครูผูชวย    กรรมการ 
2.15  นางวภิาดา  พรมอินทร  ครู คศ.2   กรรมการ 
2.16  นายสมบูรณ  นามวงศ   ครู คศ.๓   กรรมการ 
2.17  นายสุรวี  เขียวล ี   ครู คศ.๑   กรรมการ 
2.18  นางสาวณภัทร  พงคคำ  ครู คศ.๒   กรรมการ 
2.19 นายนำพล  เสคำพันธ   ครู คศ.1   กรรมการ 
2.20 นายนพรัตน  ขันติเจริญ   ครู คศ.๑   กรรมการ 
2.21 นายยุรนนัท  พรรณขาม  ครูผูชวย    กรรมการ 
2.22 นายวส ุ ขวัญตึก    ครอัูตราจาง   กรรมการ 
2.23 นางวิภาดา  พรมอินทร   ครู คศ.2           กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหนาท่ีใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งกำหนดแนวทางการพัฒนาและประเมินความสามารถ
ดานการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ของผูเรียน ดำเนินการประเมินความสามารถการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 
รายป/รายภาคของชั้นนั้นๆ โดยใหบุคคลท่ีไดรับการแตงตั้ง ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดผลดี และถูกตองตามระเบียบของ
ทางราชการ หากประสบปญหาท่ีไมสามารถแกไขไดใหรายงานตอผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

 
 

ท้ังนี้  ตั้งแต วันท่ี  1 มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕64 เปนตนไป 

 

สั่ง  ณ  วันท่ี  31 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64 
               
         ลงชื่อ 
                           (นางลักษณา  พรหมพล) 

                              ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
คำส่ังโรงเรียนบานหวยลาด 

ท่ี 49/๒๕64 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตร 
…………………………………………………………………….. 

 ดวย โรงเรียนบานหวยลาด ไดปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนใหมีความสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕2 และความตองการของนักเรียนและทองถ่ิน เพ่ือใหการจัดทำหลักสูตรมีประสิทธิภาพ
จึงอาศัยอำนาจตามความในคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี ๑/๒๕๔๖        เรื่อง การมอบ
อำนาจการบังคับบัญชาจึงแตงตั้งบุคคลตอไปนี้ เปนคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของ      โรงเรียนบานหวยลาด 

 

๒๓. นางลักษณา  พรหมพล  ผูอำนวยการ   ประธานกรรมการ 
๒๔. นายสมบูรณ  นามวงศ  ครู คศ.๓        รองประธานกรรมการ 
๒๕. นางสาวจิรัชญา  ขวัญพรม  ครู คศ.1    กรรมการ 
๒๖. นางสาวสายใจ  มะประสิทธิ์  ครู คศ.1    กรรมการ 
๒๗. นางสาววิไล  แกวประสงค  ครู คศ.1    กรรมการ 
๒๘. นางสาวกัญญวรา  หอมตา  ครู คศ.2    กรรมการ 
๒๙. นายอภิชัย  ธรรมเสนา  ครูผูชวย     กรรมการ 
๓๐. นางสาวสุวรรณี  แกวเกตุ  ครูผูชวย     กรรมการ 
๓๑. นางสาวดารภา  ขวัญพรม  ครู คศ.๑    กรรมการ 
๓๒.  นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา  ครู คศ.๑    กรรมการ 
๓๓.  นางสาวปวีณา  กางถ่ิน  ครูผูชวย     กรรมการ 
๓๔.  นางวิภาดา  พรมอินทร  ครู คศ.2    กรรมการ  
๓๕.  นางสาวเนตยา  เงินเจริญ  ครู คศ.๑    กรรมการ 
๓๖.  นายวรายุ  ขวัญลอย   ครู คศ.1    กรรมการ 
๓๗.  นางสาวสกาวเดือน  จันหนาย  ครู คศ.1    กรรมการ 
๓๘.  นายประมินทร  ศรีบุรินทร  ครูผูชวย     กรรมการ 
๓๙.  นางสาวณภัทร  พงคคำ  ครู คศ.2    กรรมการ 
๔๐.  นายนำพล  เสคำพันธ  ครู คศ.1    กรรมการ 
๔๑.  นายนพรัตน  ขันติเจริญ  ครู คศ.๑    กรรมการ 
๔๒.  นายยุรนันท  พรรณขาม  ครูผูชวย     กรรมการ 
๔๓.  นายวสุ  ขวัญตึก   ครูผูชวย     กรรมการ 
๔๔.  นายสุรวี  เขียวล ี   ครู คศ.๑      กรรมการและเลขานุการ 

 
ใหกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีดังนี้ 
๕. ตรวจคำตอบคำอธิบายรายวิชา รหัสวิชา จำนวนเวลาเรียนใหถูกตอง 
๖. ตรวจสอบการสะกดคำ 
๗. ตรวจสอบความสอดคลองของคำอธิบายรายวิชา มาตรฐาน สาระการเรียนรูและตัวชี้วัด 
๘. การเขารูปเลมเม่ือกลั่นกรองเสร็จ 

 
ท้ังนี้  ตั้งแต วันท่ี  1 มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕64 เปนตนไป 

 

สั่ง  ณ  วันท่ี  31 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64 
 
 



 
          ลงชื่อ 
                 (นางลักษณา  พรหมพล) 

                   ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 คำส่ังโรงเรียนบานหวยลาด 
ท่ี 48/๒๕64 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการวัดผลประเมินผล 
…………………………………………………………………….. 



 ดวย โรงเรียนบานหวยลาด ไดปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนใหมีความสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ และความตองการของนักเรียนและทองถ่ิน โดยในการเลื่อนข้ันตองผาน การตัดสินการ
ใหระดับคุณภาพ และการรายงานผลการเรียน ซ่ึงนอกจากมีการตัดสินผลการเรียนรายวิชาแลว ยังมีการประเมินการ
วิเคราะห อาน เขียน และประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงครวมท้ังมีการประเมินการจบระดับชั้น และการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 ดังนั้นจึงอาศัยอำนาจตามความในคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี ๑/๒๕๔๖        เรื่อง 
การมอบอำนาจการบังคับบัญชาจึงแตงต้ังบุคคลตอไปนี้ เปนคณะกรรมการวัดผลประเมินผลของโรงเรียนบานหวย
ลาด ดังนี ้
 

คณะกรรมการวัดผลประเมินผลการวิเคราะหอานเขียน 
 1. นางลักษณา  พรหมพล  ผูอำนวยการ   ประธานกรรมการ 

2. นางสาวกัญวรา  หอมตา  ครู คศ.2        รองประธานกรรมการ 
3. นายสุรวี  เขียวล ี   ครู คศ.1    กรรมการ 
4. นางสาวดารภา  ขวัญพรม  ครู คศ.1    กรรมการ 
5. นายยุรนันท  พรรณขาม  ครูผูชวย     กรรมการ 
6. นางวิภาดา  พรมอินทร  ครู คศ.2     กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี จัดทำขอสอบและดำเนินการวัดผลประเมินผลการคิดวิเคราะห อาน เขียน 

 

คณะกรรมการวัดผลประเมินผลดานคุณลักษณะนิสัยท่ีพึงประสงค 
1. นางลักษณา  พรหมพล  ผูอำนวยการ  ประธานกรรมการกรรมการ 
2. นางสาวกัญญวรา  หอมตา  ครู คศ.2         รองประธานกรรมการ 
3. นายสมบูรณ  นามวงศ   ครู คศ.๓    กรรมการ 
4. นางสาววิไล แกวประสงค  ครู คศ.1    กรรมการ 
5. นายอภิชัย  ธรรมเสนา   ครูผูชวย        กรรมการและเลขาการ    

มีหนาท่ี วัดผลประเมินผลดานคุณลักษณะนิสัยท่ีพึงประสงคของนักเรียน 

 

การวัดผลประเมินผลช้ันเรียน 
23. นางลักษณา  พรหมพล  ผูอำนวยการ   ประธานกรรมการ 
24. นางสาวจิรัชญา  ขวัญพรม  ครู คศ.1    กรรมการ 
25. นางสาวสายใจ  มะประสิทธิ์  ครู คศ.1    กรรมการ 
26. นางสาววิไล  แกวประสงค  ครู คศ.1    กรรมการ 
27. นางสาวกัญญวรา  หอมตา  ครู คศ.2    กรรมการ 
28. นายอภิชัย  ธรรมเสนา  ครูผูชวย     กรรมการ 
29. นางสาวสุวรรณี  แกวเกตุ  ครูผูชวย     กรรมการ 
30. นางสาวดารภา  ขวัญพรม  ครู คศ.1    กรรมการ 
31. นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา  ครู คศ.๑    กรรมการ 
32.  นางสาวปวีณา  กางถ่ิน  ครู คศ.๑    กรรมการ 
33.  นางวิภาดา  พรมอินทร  ครู คศ.2    กรรมการ 
34.  นางสาวเนตยา  เงินเจริญ  ครู คศ.1    กรรมการ 
35.  นายวรายุ  ขวัญลอย   ครู คศ.๑    กรรมการ 
36.  นางสาวสกาวเดือน  จันหนาย  ครู คศ.1    กรรมการ 
37.  นายประมินทร  ศรีบุรินทร  ครูผูชวย     กรรมการ 
38.  นางสาวณภัทร  พงคคำ  ครู คศ.๒    กรรมการ 
39.  นายนำพล  เสคำพันธครู   ครู คศ.1    กรรมการ 



40.  นายสมบูรณ  นามวงศ  ครู คศ.๓    กรรมการ 
41.  นายสุรวี  เขียวล ี   ครู คศ.๑    กรรมการ 
42.  นายนพรัตน  ขันติเจริญ  ครู คศ.๑    กรรมการ 
43.  นายยุรนันท  พรรณขาม  ครูผูชวย     กรรมการ 
44. นางวิภาดา  พรมอินทร  ครู คศ.2     กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหนาท่ีควบคุมการวัดประเมินผลรายงานชั้นเรียนและจัดทำเกณฑการจบการศึกษาของโรงเรียนให
เสร็จสิ้นกอนปดภาคเรียน  
    

ท้ังนี้  ตั้งแต วันท่ี  1 มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕64 เปนตนไป 

 

สั่ง  ณ  วันท่ี  31 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64 
 
 
          ลงชื่อ 
                 (นางลักษณา  พรหมพล) 

                 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
 
 
 
 

คำส่ังโรงเรียนบานหวยลาด 
ท่ี 47/๒๕64 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการโรงเรียน 
…………………………………………………………………….. 

 ดวยกระทรวงศึกษาธิการไดดำเนินการปฏิรูปการศึกษา โดยปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
เพ่ือชวยใหการจัดทำหลักสูตรของโรงเรียนมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 เพ่ือใหหลักสูตรของโรงเรียนมีความสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 
โรงเรียนบานหวยลาดจึงไดปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียน ท้ังดานวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค โครงสรางหลักสูตร 
คำอธิบายรายวิชาและหนวยการเรียนรู ดังนั้น จึงอาศัยอำนาจตามความในคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ๑/๒๕๔๖ เรื่องการมอบอำนาจการบังคับบัญชา จึงแตงตั้งบุคคลตอไปนี้ เปนคณะกรรมการในการบริหาร
หลักสูตรของโรงเรียนบานหวยลาด ดังนี้ 
 

1. นางลักษณา  พรหมพล  ผอ.รร.   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสกาวเดือน  จันหนาย ครู คศ.1 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 3. นางกัญญวรา  หอมตา  ครู คศ.2 รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 4. นางสุวรรณี แกวเกตุ  ครผููชวย  ผูชวยรองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

5. นางสาวณภัทร  พงคคำ ครู คศ.2 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 6. นายอภิชัย  ธรรมเสนา  ครูผูชวย  รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 7. นางสาวปวีณา  กางถ่ิน  ครูผูชวย  ผูชวยรองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

8. นายนำพล  เสคำพันธ  ครู คศ.1 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
9. นายสมบูรณ  นามวงศ  ครู คศ.3 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

 10. นายประมินทร  ศรีบุรินทร ครูผูชวย  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 



 11. นายสมบูรณ  นามวงศ ครู คศ.3 หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 12. นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา ครู คศ.๑ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ 
      เทคโนโลย ี
 13. นายนพรัตน  ขันติเจริญ ครู คศ.1 รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ 
       เทคโนโลย ี
 14. นายสุรว ี เขียวลี   ครู คศ.๑ ผูชวยรองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
      และเทคโนโลยี 
 15. นายยุรนันท  พรรณขาม ครูผูชวย  ผูชวยรองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
      และเทคโนโลยี 
 16. นายวรายุ  ขวัญลอย  ครู คศ.๑ ผูชวยรองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
      และเทคโนโลยี 
 17. นางวิภาดา  พรมอินทร ครู คศ.2 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนา  
       และวัฒนธรรม 
 18. นายวสุ ขวัญตึก  ครูอัตราจาง รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนา  
       และวัฒนธรรม 
 
 
นางสาวดารภา  ขวัญพรม ครู คศ.๑ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
นางสาวเนตยา  เงินเจริญ ครู คศ.1 รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ       
20. นางสาววิไล  แกวประสงค ครู คศ.1 หัวหนาหลักสูตรปฐมวัย 
21. นางสาวสายใจ  มะประสิทธิ์ ครู คศ.1 รองหัวหนาหลักสูตรปฐมวัย 
22. นางสาวจิรัชญา  ขวัญพรม ครู คศ.1 ผูชวยรองหัวหนาหลักสูตรปฐมวัย 
23. นายสุรว ี เขียวล ี  ครู คศ.1 หัวหนาวัดผลและประเมินผล/กรรมการและ 
      เลขานุการ 
 ใหกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีดังนี้ 
 1. วิเคราะหความสอดคลองของหลักสูตรโรงเรียน และหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช ๒๕๕1 
 2. ศึกษาตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง พุทธศักราช ๒๕๕1 และเอกสารประกอบหลักสูตรแตละ
 กลุมสาระการเรียนรูท่ีไดรับมอบหมาย 
 3. ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือหาขอบกพรอง 
 4. ปรับปรุงและจัดทำ วิสัยทัศน พันธกิจ โครงสรางหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนรูให
 สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู และนโยบายของสำนักงาน
 การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 5. วิเคราะหคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ปการศึกษา ๒๕64 และตั้งผลสัมฤทธิ์ ของทุกกลุมสาระการ
 เรียนรู 
 6. กำหนดการวัดผลประเมินผล 
 7. บริหารจัดการงบประมาณ อาคารสถานท่ี วัสดุอุปกรณและบุคลากรใหสอดคลองกับหลักสูตรโรงเรียน 

 
ท้ังนี้  ตั้งแต วันท่ี  1 มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕64 เปนตนไป 

 

สั่ง  ณ  วันท่ี  31 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64 
 

 
 



          ลงชื่อ 
                 (นางลักษณา  พรหมพล) 

                   ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คำส่ังโรงเรียนบานหวยลาด 

ท่ี  46/๒๕๖4 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดกรองนักเรียนท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ (นักเรียนพิการ) 

ปการศึกษา ๒๕๖4 
……………………………………………………….. 

  ดวยโรงเรียนบานหวยลาด เปนโรงเรียนตนแบบการเรียนรวม และมีนักเรียนท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษมา
เรียนรวมในโรงเรียน ด้ังนั้นทางโรงเรียนแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดกรองนักเรียนท่ีมีความตองการจำเปน
พิเศษ (นักเรียนพิการ)  สำหรับนักเรียนท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ เพ่ือจะใหความชวยเหลือนักเรียน ท่ีมีความ
ตองการจำเปนพิเศษ ไดเกิดการเรียนรูและพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ และขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ 
บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา จากศูนยการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณปการศึกษา ๒๕๖4 
เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการ  ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการคัดกรองระดับชั้นชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓  รายวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร 
1.๑  นางลักษณา  พรหมพล  ตำแหนง  ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
1.๒  นางสาวสวุรรณี  แกวเกตุ ตำแหนง  ครูประจำชัน้ ครูสอนภาษาไทย  
                                                                    และคณิตศาสตร 
1.3  นายวส ุขวัญตึก   ตำแหนง  ครูผูสอนรวม 
1.4  นางสาวกัญญวรา  หอมตา ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
1.5  นางสาวเนตยา  เงินเจริญ ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
1.6  นายสุรวี  เขียวลี  ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
1.7  ผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
1.8  นายนำพล  เสคำพันธ  ตำแหนง  ครูรับผิดชอบงานเรยีนรวม  

 

2. คณะกรรมการคัดกรองระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔  รายวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร 



2.๑ นางลักษณา  พรหมพล  ตำแหนง  ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
2.๒  นางสาวสวุรรณี  แกวเกตุ ตำแหนง  ครูผูสอนภาษาไทย 
2.3  นายยุรนันท  พรรณขาม  ตำแหนง  ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร 
2.4  นายวส ุขวัญตึก   ตำแหนง  ครูผูสอนรวม 
2.5  นางสาวกัญญวรา  หอมตา ตำแหนง  ครูผานการคัดกรอง 
2.6  นางสาวเนตยา  เงินเจรญิ ตำแหนง  ครูผานการคัดกรอง 
2.7  นายสุรวี  เขียวล ี  ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
2.8  ผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 
2.9  นายนำพล  เสคำพันธ  ตำแหนง  ครูรับผิดชอบงานเรยีนรวม                                  

           

 3. คณะกรรมการคัดกรองระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕  รายวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร 
3.๑  นางลักษณา  พรหมพล  ตำแหนง  ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
3.๒  นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา ตำแหนง  ครูผูสอนภาษาไทย  
3.3  นางสาวปวีณา  กางถ่ิน  ตำแหนง  ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร 
3.4  นายวส ุขวัญตึก   ตำแหนง  ครูผูสอนรวม 
3.5  นางสาวกัญญวรา  หอมตา ตำแหนง  ครูผานการคัดกรอง 
3.6  นางสาวเนตยา  เงินเจรญิ ตำแหนง  ครูผานการคัดกรอง 
3.7  นายสุรวี  เขียวล ี  ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
3.8  ผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
3.9  นายนำพล  เสคำพันธ  ตำแหนง  ครูรับผิดชอบงานเรยีนรวม 

            

  4. คณะกรรมการคัดกรองระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖  รายวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร 
4.๑  นางลักษณา  พรหมพล  ตำแหนง  ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
4.๒  นางสาวสกาวเดือน  จันหนาย ตำแหนง  ครูผูสอนภาษาไทย  
4.3  นางสาวปวีณา  กางถ่ิน  ตำแหนง  ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร 
4.4  นายวส ุขวัญตึก   ตำแหนง  ครูผูสอนรวม 
4.5  นางสาวกัญญวรา  หอมตา ตำแหนง  ครูผานการคัดกรอง 
4.6  นางสาวเนตยา  เงินเจรญิ ตำแหนง  ครูผานการคัดกรอง 
4.7  นายสุรวี  เขียวล ี  ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
4.8  ผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
4.9  นายนำพล  เสคำพันธ  ตำแหนง  ครูรับผิดชอบงานเรยีนรวม 

 5. คณะกรรมการคัดกรองระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 รายวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร 
5.๑  นางลักษณา  พรหมพล  ตำแหนง  ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
5.๒  นางสาวสกาวเดือน  จันหนาย ตำแหนง  ครูผูสอนภาษาไทย  
5.3  นายยุรนันท พรรณขาม  ตำแหนง  ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร 
5.4  นางสาวกัญญวรา  หอมตา ตำแหนง  ครูผานการคัดกรอง 
5.5  นางสาวเนตยา  เงินเจรญิ ตำแหนง  ครูผานการคัดกรอง 
5.6  นายสุรวี  เขียวล ี  ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
5.7  ผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
5.8  นายนำพล  เสคำพันธ  ตำแหนง  ครูรับผิดชอบงานเรยีนรวม 

 6. คณะกรรมการคัดกรองระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 รายวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร 
6.๑  นางลักษณา  พรหมพล  ตำแหนง  ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
6.๒  นางสาวสกาวเดือน  จันหนาย ตำแหนง  ครูผูสอนภาษาไทย  
6.3  นายสุรวี  เขียวล ี  ตำแหนง  ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร 



6.4  นางสาวกัญญวรา  หอมตา ตำแหนง  ครูผานการคัดกรอง 
6.5  นางสาวเนตยา  เงินเจรญิ ตำแหนง  ครูผานการคัดกรอง 
6.6  นายสุรวี  เขียวล ี  ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
6.7  ผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
6.8  นายนำพล  เสคำพันธ  ตำแหนง  ครูรับผิดชอบงานเรยีนรวม 

 7. คณะกรรมการคัดกรองระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 รายวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร 
7.๑  นางลักษณา  พรหมพล  ตำแหนง  ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
7.๒  นางสาวสกาวเดือน  จันหนาย ตำแหนง  ครูผูสอนภาษาไทย  
7.3  นางสาวณภัทร พงคคำ  ตำแหนง  ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร 
7.4  นางสาวกัญญวรา  หอมตา ตำแหนง  ครูผานการคัดกรอง 
7.5  นางสาวเนตยา  เงินเจรญิ ตำแหนง  ครูผานการคัดกรอง 
7.6  นายสุรวี  เขียวล ี  ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
7.7  ผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
7.8  นายนำพล  เสคำพันธ  ตำแหนง  ครูรับผิดชอบงานเรยีนรวม 

 8. คณะกรรมการคัดกรองระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 รายวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร 
8.๑  นางลักษณา  พรหมพล  ตำแหนง  ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
8.๒  นางสาวสกาวเดือน  จันหนาย ตำแหนง  ครูผูสอนภาษาไทย  
8.3  นางสาวณภัทร พงคคำ  ตำแหนง  ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร 
8.4  นางสาวกัญญวรา  หอมตา ตำแหนง  ครูผานการคัดกรอง 
8.5  นางสาวเนตยา  เงินเจรญิ ตำแหนง  ครูผานการคัดกรอง 
8.6  นายสุรวี  เขียวล ี  ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
8.7  ผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
8.8  นายนำพล  เสคำพันธ  ตำแหนง  ครูรับผิดชอบงานเรยีนรวม 

 9. คณะกรรมการคัดกรองระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 รายวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร 
9.๑  นางลักษณา  พรหมพล  ตำแหนง  ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
9.๒  นางสาวสกาวเดือน  จันหนาย ตำแหนง  ครูผูสอนภาษาไทย  
9.3  นางสาวณภัทร พงคคำ  ตำแหนง  ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร 
9.4  นางสาวกัญญวรา  หอมตา ตำแหนง  ครูผานการคัดกรอง 
9.5  นางสาวเนตยา  เงินเจรญิ ตำแหนง  ครูผานการคัดกรอง 
9.6  นายสุรวี  เขียวล ี  ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
9.7  ผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
9.8  นายนำพล  เสคำพันธ  ตำแหนง  ครูรับผิดชอบงานเรยีนรวม 

 10. คณะกรรมการคัดกรองระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 รายวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร 
10.๑  นางลักษณา  พรหมพล  ตำแหนง  ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
10.๒  นางสาวสกาวเดือน  จนัหนาย ตำแหนง  ครูผูสอนภาษาไทย  
10.3  นางสาวณภัทร พงคคำ  ตำแหนง  ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร 
10.4  นางสาวกัญญวรา  หอมตา ตำแหนง  ครูผานการคัดกรอง 
10.5  นางสาวเนตยา  เงินเจริญ ตำแหนง  ครูผานการคัดกรอง 
10.6  นายสุรวี  เขียวล ี  ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
10.7  ผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
10.8  นายนำพล  เสคำพันธ  ตำแหนง  ครูรับผิดชอบงานเรยีนรวม 
 



 มีหนาท่ี ประเมินนักเรียนตามแบบคัดกรองนักเรียนท่ีมีภาวะสมาธิสั้น บกพรองทางการเรียนรู และออทิซึม 
ของคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช) พ.ศ. ๒๕๔๙  , แบบคัดกรองดานการอาน การเขียน ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต ๒ , แบบคัดกรองของ ศาสตราจารย ดร.ผดุง  อารยะวิญู  และแบบคัดกรอง
เด็กพิการ ๙ ประเภท ของกระทรวงศึกษาธิการ  และใหสงแบบคัดกรองใหฝายสรุปแบบคัดกรอง 

 

 11. คณะกรรมการสรุปผลการคัดกรอง 
         11.1 นางสาวกัญญวรา  หอมตา  ครู คศ.2         ประธานกรรมการ 
           11.2 นางสาวเนตยา  เงินเจริญ  ครู คศ.๑                 กรรรมการ 
      11.3 นายวสุ ขวัญตึก   ครูอัตราจาง       กรรรมการ 
      11.4 นายสุรวี  เขียวลี   ครู คศ.๑                 กรรรมการ 
           11.5 นายนำพล  เสคำพันธ   ครู คศ.๑           กรรมการและเลขานุการ 
 
 
มีหนาท่ี  สรุปผลการคัดกรองนกัเรียนทุกระดับชั้น และจัดทำแบบรายงานสรุปเปนขอมูลสารสนเทศในโรงเรียน 
 

      ท้ังนี้ ใหผูท่ีไดรับการแตงตั้งตามคำสั่ง ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายอยางเครงครัด และรวมกัน
ดำเนินการคัดกรองนักเรียนท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ (นักเรียนพิการ)  ปการศึกษา ๒๕๖3 เพ่ือพัฒนาผูเรียน
ตอไป หากเกิดเหตุอยางหนึ่งอยางใด ใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบทันที 

 

ท้ังนี้  ตั้งแต วันท่ี  1 มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕64 เปนตนไป 
 

สั่ง  ณ  วันท่ี  31 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64 
          ลงชื่อ 
                 (นางลักษณา  พรหมพล) 

                   ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คำส่ังโรงเรียนบานหวยลาด 
ท่ี 45/๒๕64 

เรื่อง  แตงตั้งครูสอนเสริมเด็กพิเศษเรียนรวม 
…………………………………………………………………….. 

  ดวยโรงเรียนบานหวยลาด เปนโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรวมและเปนโรงเรียนตนแบบเรียนรวมท่ี
มีนักเรียนท่ีมีภาวะเสี่ยง และมีปญหาทางการเรียนรู และสติปญญาจึงมีการสอนเสริมเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรู 
(LD) เพ่ือใหการแกปญหาเด็กพิเศษเรียนรวม มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และเพ่ือใหการดำเนินการเรียนการ
สอนเปนไปดวยความเรียบรอย จึงแตงตั้งครูสอนเสริมเด็กพิเศษเรียนรวม ดังตอไปนี้ 
 

 ครูสอนเสริมนักเรียนท่ีมีความบกพรองดานการเรียนรู ดานการคิดคำนวณ (คณิตศาสตร) 
  ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 - 6 
  1.นายวสุ ขวัญตึก ครอัูตราจาง ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 – 6 

 

 ครูสอนเสริมนักเรียนท่ีมีความบกพรองดานการเรียนรูดานการอาน และการเขียน (ภาษาไทย) 
  ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 - 6 
  1.นายวสุ ขวัญตึก ครอัูตราจาง ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 - 6 
   

 ครูสอนเสริมนักเรียนท่ีมีความบกพรองดานการเรียนรู ดานการคิดคำนวณ (คณิตศาสตร) 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6 
  1. นายยุรนันท  พรรณขาม  ครูผูชวย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
  1. นายสุรวี  เขียวล ี   ครู คศ.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 
  1.นางสาวณภัทร  พงคคำ  ครู คศ.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 - 6 

 

 ครูสอนเสริมนักเรียนท่ีมีความบกพรองดานการเรียนรูดานการอาน และการเขียน (ภาษาไทย) 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6 
  3. นางสาวสกาวเดือน  จันหนาย ครู คศ.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6 
 

  ท้ังนี้ใหผูไดรับการแตงต้ังปฏิบัติหนาท่ีอยางเครงครัด หากมีปญหาอยางหนึ่งอยางใด ใหรับรายงานตอ
หัวหนาสถานศึกษาทราบทันที และใหถือปฏิบัติตามคำสั่ง 
 

ท้ังนี้  ตั้งแต วันท่ี  1 มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕64 เปนตนไป 

 



สั่ง  ณ  วันท่ี  31 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64 
           
 

                ลงชื่อ 
                 (นางลักษณา  พรหมพล) 

               ตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
คำส่ังโรงเรียนบานหวยลาด 

ท่ี 44/๒๕64 
เรื่อง แตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบการดำเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียน 

................................................................................ 
  ตามท่ีรัฐบาลไดประกาศใหการดำเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเปนวาระแหงชาติ และ
มอบหมายใหศูนยอำนวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ เปนหนวยงานหลักในการ
ดำเนินการแผนงานท่ี ๓ แผนการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด  เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปดวยความ
เรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงคของงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา จึงขอแตงตั้งเจาหนาท่ี 
รับผิดชอบการดำเนินงาน ดังนี ้
 

  1. นางลักษณา  พรหมพล           ผูอำนวยการ         ประธานกรรมการ 
 2. นายประมินทร  ศรีบุรินทร  ครผููชวย                             กรรมการ 

 3. นายสุรวี  เขียวล ี   ครู คศ.1              กรรมการและเลขานุการ 
   

ท้ังนี้ ใหผูท่ีไดรับคำสั่งแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีดวยความเอาใจใส เพ่ือใหเกิดผลดีแกทางราชการ        และ
บรรลุวัตถุประสงค  ของการจัดกิจกรรมดังกลาว  
 

ท้ังนี้  ตั้งแต วันท่ี  1 มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕64 เปนตนไป 

 

สั่ง  ณ  วันท่ี  31 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64 
 
 
 
          ลงชื่อ 
                 (นางลักษณา  พรหมพล) 

               ตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 คำส่ังโรงเรียนบานหวยลาด 
 ท่ี 43/๒๕64 

เรื่อง  แตงตั้งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาท่ีประจำหองพิเศษ 
และปฏิบัติหนาท่ีประจำช้ันเรียน 

…………………………………………………………………….. 
  ดวยโรงเรียนบานหวยลาดไดกำหนดและแตงตั้งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติ
หนาท่ีประจำหองพิเศษ และผูรับผิดชอบประจำชั้นเรียน มีหนาท่ี ควบคุม ดูแลรักษาความสะอาดของหองตางๆ 
เพ่ือใหการดำเนินงานกิจกรรมการเรียนการสอนในปการศึกษา ๒๕64 เปนไปดวยดี และเกิดผลสัมฤทธิ์แกผูเรียนจึง
ขอแตงตั้งจึงขอแตงตั้งคณะทำงาน ดังนี้ 
 

 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาท่ีประจำหองพิเศษ 
๙. หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 

 ๑.๑ นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา  
๑๐. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

 ๒.๑ นายวรายุ  ขวัญลอย 
๑๑. หองสมุด ICT 

 3.๑ นายยุรนันท  พรรณขาม 
๑๒. หองสมุดโรงเรียน 

 4.๑ นางสาวสวุรรณี  แกวเกตุ 
๑๓. โรงอาหาร โรงครัว 

 5.๑ นางสาวเนตยา  เงินเจรญิ 
๑๔. หองปฏิบัติการ คหกรรม 

 6.๑ นางสาวปวีณา  กางถ่ิน 
๑๕. หองเสริมวิชาการ หองธุรการ 

 7.๑ นางสาวชนาพร  ขวัญลอม 
๑๖. หองสหกรณโรงเรียน 

 8.๑ นางสาวปวีณา  กางถ่ิน 
9.  หองพยาบาล 

 9.1 นางสาวดารภา  ขวัญพรม 
๑0. หองเสริมสวย 

 ๑0.๑ นายอภิชัย  ธรรมเสนา 
๑1. หองบริการทางการศึกษาพิเศษ 

 ๑1.๑ นายนำพล  เสคำพันธ 
 11.2 นายวส ุขวัญตึก 

๑2. หองประชุม เครื่องเสียง 
 ๑2.๑ นายสมบรูณ  นามวงศ 



 12.2 นายนำพล  เสคำพันธ 
๑3. หองเก็บอุปกรณกีฬา 

 ๑3.๑ นายประมินทร  ศรีบุรินทร 
๑4. หองพัสดุ  

 ๑4.1 นายนพรัตน  ขันติเจริญ 
 11.2 นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา 

15. หองถ้ำใหญน้ำหนาว 
       15.1 นายยุรนนัท  พรรณขาม 
16. หอง STEM 
       16.1 นายนพรัตน ขันติเจริญ 
17. หองปฏิบัติการทางภาษา (อาคารมัธยมศึกษา) 
      17.1 นางสาวเนตยา เงินเจรญิ 
18. หองปฏิบัติการทางภาษา (อาคารประถมศึกษา) 
       18.1 นางสาวดารภา  ขวัญพรม 
19. หองคณิตศาสตร 
      19.1 นางสาวณภัทร  พงคคำ 

 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาท่ีประจำเรียน 
๑๑. ชั้นอนุบาลปท่ี ๑   รับผิดชอบโดย 

 ๑.๑ นางสาวจิรัชญา  ขวัญพรม   ครู คศ.1 
๑๒. ชั้นอนุบาลปท่ี ๒   รับผิดชอบโดย 

 2.1 นางสาวสายใจ มะประสิทธิ์   ครู คศ.1 
๑๓. ชั้นอนุบาลปท่ี 3   รับผิดชอบโดย 

 3.๑ นางสาววิไล  แกวประสงค   ครู คศ.1 
๑๔. ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

 4.๑  นางสาวกัญญวรา  หอมตา  ครู คศ.2 
๑๕. ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๒ 

 5.๑ นายอภิชัย  ธรรมเสนา   ครูผูชวย 
๑๖. ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ 

 6.๑ นางสาวสุวรรณี  แกวเกตุ   ครูผูชวย 
๑๗. ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ 

 7.๑ นางสาวดารภา  ขวัญพรม   ครู คศ.1 
๑๘. ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕ 

 8.๑ นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา   ครู คศ.1 
๑๙. ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 

 9.1 นางสาวปวีณา  กางถ่ิน   ครู คศ.1 
๒๐. ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 

 10.๑ นางวิภาดา พรมอินทร   ครู คศ.2 
11. ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒ 

   ๑1.๑ นางสาวเนตยา  เงินเจริญ   ครู คศ.1 
            11.2 นายวรายุ ขวญัลอย   ครู คศ.1 
 12. ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
   ๑2.๑ นางสาวสกาวเดือน  จนัหนาย  ครู คศ.1 
   ๑2.2 นายประมินทร  ศรีบุรินทร   ครูผูชวย         



           13. ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 
                     13.1  นางสาวณภัทร  พงคคำ    ครู คศ.2                         
                     13.2 นายนำพล  เสคำพันธ    ครู คศ.1 
            14. ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

14.1 นายสมบูรณ  นามวงศ   ครู คศ.3 
14.2 นายสุรว ี เขียวล ี    ครู คศ.1 

15. ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
15.1 นายนพรัตน   ขันติเจริญ    ครู คศ.1 
15.2 นายยุรนันท  พรรณขาม     ครูผูชวย 

มีหนาท่ี 
11. กำกับ ดูแลเก่ียวกับการเรียนและความประพฤติของนักเรียน 
12. ทำงานธุรการชั้นเรียนใหเปนปจจุบัน 
13. ดำเนินการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู ท่ีลากหลายและเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
14. พัฒนาสื่อการเรียนรูท่ีเหมาะสมและหลากหลายสอดคลองกับการจัดกระบวนการเรียนรู 
15. กำหนดแนวทางการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายในกลุมสาระท่ีสอนเพ่ือใหไดขอมูลท่ีแสดงถึง

ความสามารถอยางแทจริงของนักเรียนและเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุมสาระการ
เรียนรู ท่ีสอน 

16. วิเคราะหพัฒนาการของนักเรียนเปนรายบุคคลและรายกลุม 
17. ดำเนินการแกปญหานักเรียนจากผลการวิเคราะหนักเรียน พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู การวัด

และประเมินผล เพ่ือพัฒนานักเรียนใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนตามศักยภาพ 
18. รวบรวมขอมูลเพ่ือการปรับปรุง และพัฒนากลุมสาระการเรียนรู  การจัดกระบวนการเรียนรู การวัด

และประเมินผล 
19. รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน  โดยเนนผลท่ีเกิดกับนักเรียนตอผูมีสวน

เก่ียวของ 
20. ปฏิบัติการสอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนบานหวยลาด ซ่ึงประกอบดวย กิจกรรม

แนะแนว กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี และชุมนุม) และกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชนตามแผนการจัดชั้นเรียนของแตละระดับชั้น 

  ท้ังนี้ ใหผูท่ีไดรับการแตงตั้ง  ปฏิบัติหนาท่ีอยางเครงครัด หากมีปญหาอยางหนึ่งอยางใดใหรีบ
รายงานตอหัวหนาสถานศึกษาทราบทันที และใหถือปฏิบัติตามคำสั่ง 

 

ท้ังนี้  ตั้งแต วันท่ี  1 มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕64 เปนตนไป 
 

สั่ง  ณ  วันท่ี  31 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64 
          ลงชื่อ 
                 (นางลักษณา  พรหมพล) 

               ตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
 

 
 
 

  คำส่ังโรงเรียนบานหวยลาด 
   ท่ี  42/2564 

เรื่อง  การแตงกายประจำวัน ประจำปการศึกษา ๒๕64 
…………………………………………………………………….. 



  ดวยโรงเรียนบานหวยลาดไดกำหนดการแตงกายประจำวัน ของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕64 ดังนี้  
 

  วันจันทร แตงกายดวยชุดขาราชการสีกากี (ขาราชการ) กางเกง/กระโปรง/เสื้อสีเหลือง 
    (บุคลากรทางการศึกษา) 
  วันอังคาร แตงกายดวยชุดมะขามหวานจังหวัด 
  วันพุธ  แตงกายดวยชุดลูกเสือ(ผูกำกับลูกเสือ)/ชุด ผกท.(ผูกำกับนักศึกษาวิชาทหาร) 
  วันพฤหัสบดี แตงกายดวยชุดกีฬา (โทนสีเหลือง) 
  วันศุกร  แตงกายดวยชุดผาไทยสีขาว 

 

ท้ังนี้ใหผู ท่ีไดรับการแตงตั้ง ปฏิบัติหนาท่ีอยางเครงครัด  หากมีปญหาอยางหนึ่งอยางใดใหรีบ
รายงานตอหัวหนาสถานศึกษาทราบทันที  และใหถือปฏิบัติตามคำสั่ง 

 

  หมายเหตุ ใหขาราชการครูบุคลากรทางการศึกษา ใสกางเกงและกระโปรงเปนโทนสีดำหรือน้ำเงินครู
อนุบาลใสกางเกงไดในวันอังคารและวันศุกร 

 
ท้ังนี้  ตั้งแต วันท่ี  1 มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕64 เปนตนไป 

 

สั่ง  ณ  วันท่ี  31 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64 
 

 
 
          ลงชื่อ 
                 (นางลักษณา  พรหมพล) 

               ตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
 
 

 
 

 

 

คำส่ังโรงเรียนบานหวยลาด 
ที่ 41/๒๕๖4 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 (Individualized Education Program : IEP) ปการศกึษา ๒๕64 

……………………………………………………….. 
   ดวยโรงเรียนบานหวยลาด เปนโรงเรียนตนแบบการเรียนรวม และมีนักเรียนท่ีมีความตองการจำเปน
พิเศษมาเรียนรวมในโรงเรียน ดั้งนั้นทางโรงเรียนไดจัดทำแผน IEP สำหรับนักเรียนท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ เพ่ือ
จะใหความชวยเหลือนักเรียน ท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ ไดเกิดการเรียนรูและพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ และ
ขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา จากศูนยการศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดเพชรบูรณ ปการศึกษา ๒๕๖4 เปนไปดวยความเรียบรอยจึงขอแตงตั้งคณะกรรมการ  ดังนี้ 
 



 1. คณะกรรมการจัดทำแผน IEP ระดับชั้นชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓  รายวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร 
1.๑ นางลักษณา  พรหมพล  ตำแหนง  ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
1.๒ นางสาวสุวรรณี  แกวเกตุ  ตำแหนง  ครูประจำชัน้ ครูสอนภาษาไทย  
                                                               และคณิตศาสตร 
1.3 นายวสุ ขวัญตึก   ตำแหนง  ครผููสอนเรียนรวม 
1.4 นางสาวกัญญวรา  หอมตา ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
1.5 นางสาวเนตยา  เงินเจริญ  ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
1.6 นายสุรวี  เขียวลี   ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
1.7 ผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
1.8 นายนำพล  เสคำพันธ  ตำแหนง  ครูรับผิดชอบงานเรียนรวม                                                                

 

2. คณะกรรมการจัดทำแผน IEP ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔  รายวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร 
2.๑ นางลักษณา  พรหมพล  ตำแหนง  ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
2.๒ นางสาวสุวรรณี  แกวเกตุ  ตำแหนง  ครูผูสอนภาษาไทย 
2.3 นายวสุ ขวัญตึก   ตำแหนง  ครผููสอนเรียนรวม 
2.4 นางสาวกัญญวรา  หอมตา ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
2.5 นางสาวเนตยา  เงินเจริญ  ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
2.6 นายสุรวี เขียวลี   ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
2.7 ผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

 2.8 นายนำพล  เสคำพันธ  ตำแหนง  ครูรับผิดชอบงานเรยีนรวม 
 

3. คณะกรรมการจัดทำแผน IEP ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕  รายวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร 
3.๑ นางลักษณา  พรหมพล  ตำแหนง  ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
3.๒ นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา ตำแหนง  ครูผูสอนภาษาไทย  
3.3 นางสาวปวีณา  กางถ่ิน  ตำแหนง  ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร 
3.4 นายวสุ ขวัญตึก   ตำแหนง  ครผููสอนเรียนรวม 
3.5 นางสาวกัญญวรา  หอมตา ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
3.6 นางสาวเนตยา  เงินเจริญ  ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
3.7 นายสุรวี  เขียวลี   ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
3.8 ผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
3.9 นายนำพล  เสคำพันธ  ตำแหนง  ครูรับผิดชอบงานเรยีนรวม   

4. คณะกรรมการจัดทำแผน IEP ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖  รายวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร 
4.๑ นางลักษณา  พรหมพล  ตำแหนง  ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
4.๒ นางสาวสกาวเดือน  จันหนาย ตำแหนง  ครูผูสอนภาษาไทย  
4.3 นางสาวปวีณา  กางถ่ิน  ตำแหนง  ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร 
4.4 นางสาวกัญญวรา  หอมตา ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
4.5 นางสาวเนตยา  เงินเจริญ  ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
4.6 นายสุรวี  เขียวลี   ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
4.7 ผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
4.8 นายนำพล เสคำพันธ  ตำแหนง  ครูรับผิดชอบงานเรียนรวม 

5. คณะกรรมการจัดทำแผน IEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  รายวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร 
5.๑ นางลักษณา  พรหมพล  ตำแหนง  ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
5.๒ นางสาวสกาวเดือน จันหนาย ตำแหนง  ครูผูสอนภาษาไทย  
5.3 นายยุรนันท พรรณขาม  ตำแหนง  ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร 



5.4 นางสาวกัญญวรา  หอมตา ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
5.5 นางสาวเนตยา  เงินเจริญ  ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
5.6 นายสุรวี เขียวลี   ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
5.7 ผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
5.8 นายนำพล เสคำพันธ  ตำแหนง  ครูรับผิดชอบงานเรยีนรวม 

6. คณะกรรมการจัดทำแผน IEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2  รายวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร 
6.๑ นางลักษณา  พรหมพล  ตำแหนง  ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
6.๒ นางสาวสกาวเดือน จันหนาย ตำแหนง  ครูผูสอนภาษาไทย  
6.3 นายสุรว ีเขียวล ี   ตำแหนง  ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร 
6.4 นางสาวกัญญวรา  หอมตา ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
6.5 นางสาวเนตยา  เงินเจริญ  ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
6.6 นายสุรวี เขียวลี   ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
6.7 ผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
6.8 นายนำพล เสคำพันธ  ตำแหนง  ครูรับผิดชอบงานเรยีนรวม 

7. คณะกรรมการจัดทำแผน IEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  รายวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร 
7.๑ นางลักษณา  พรหมพล  ตำแหนง  ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
7.๒ นางสาวสกาวเดือน จันหนาย ตำแหนง  ครูผูสอนภาษาไทย  
7.3 นางสาวณภัทร พงคคำ  ตำแหนง  ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร 
7.4 นางสาวกัญญวรา  หอมตา ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
7.5 นางสาวเนตยา  เงินเจริญ  ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
7.6 นายสุรวี เขียวลี   ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
7.7 ผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
7.8 นายนำพล เสคำพันธ  ตำแหนง  ครูรับผิดชอบงานเรยีนรวม 

 
 
 
 
8. คณะกรรมการจัดทำแผน IEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  รายวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร 

8.๑ นางลักษณา  พรหมพล  ตำแหนง  ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
8.๒ นางสาวสกาวเดือน จันหนาย ตำแหนง  ครูผูสอนภาษาไทย  
8.3 นางสาวณภัทร พงคคำ  ตำแหนง  ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร 
8.4 นางสาวกัญญวรา  หอมตา ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
8.5 นางสาวเนตยา  เงินเจริญ  ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
8.6 นายสุรวี เขียวลี   ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
8.7 ผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
8.8 นายนำพล เสคำพันธ  ตำแหนง  ครูรับผิดชอบงานเรยีนรวม 

9. คณะกรรมการจัดทำแผน IEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5  รายวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร 
9.๑ นางลักษณา  พรหมพล  ตำแหนง  ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
9.๒ นางสาวสกาวเดือน จันหนาย ตำแหนง  ครูผูสอนภาษาไทย  
9.3 นางสาวณภัทร พงคคำ  ตำแหนง  ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร 
9.4 นางสาวกัญญวรา  หอมตา ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
9.5 นางสาวเนตยา  เงินเจริญ  ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
9.6 นายสุรวี เขียวลี   ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 



9.7 ผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
9.8 นายนำพล เสคำพันธ  ตำแหนง  ครูรับผิดชอบงานเรียนรวม 

10. คณะกรรมการจัดทำแผน IEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  รายวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร 
10.๑ นางลักษณา  พรหมพล  ตำแหนง  ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
10.๒ นางสาวสกาวเดือน จันหนาย ตำแหนง  ครูผูสอนภาษาไทย  
10.3 นางสาวณภัทร พงคคำ  ตำแหนง  ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร 
10.4 นางสาวกัญญวรา  หอมตา ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
10.5 นางสาวเนตยา  เงินเจริญ  ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
10.6 นายสุรวี เขียวลี   ตำแหนง  ครผูานการคัดกรอง 
10.7 ผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
10.8 นายนำพล เสคำพันธ  ตำแหนง  ครูรับผิดชอบงานเรยีนรวม 

ท้ังนี้ ใหผูท่ีไดรับการแตงตั้งตามคำสั่ง ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายอยางเครงครัด และ
รวมกันจัดทำแผน IEP ประจำปการศึกษา ๒๕๖3  เพ่ือพัฒนาผูเรียนตอไป หากเกิดเหตุอยางหนึ่งอยางใด    ให
รายงานผูบังคับบัญชาทราบทันที 

 

ท้ังนี้  ตั้งแต วันท่ี  1 มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕64 เปนตนไป 
 

สั่ง  ณ  วันท่ี  31 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64 
 
 

 
 

 
 

          ลงชื่อ 
                 (นางลักษณา  พรหมพล) 

               ตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 คำส่ังโรงเรียนบานหวยลาด 

ท่ี  40/๒๕๖4 
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของศูนยบริการทางการศึกษาพิเศษ (Students support service : SSS) 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖4 
……………………………………………………….. 

เพ่ือใหการบริหารงานของศูนยบริการทางการศึกษาพิเศษ (Students support service : SSS)         
ของโรงเรียนบานหวยลาด ดำเนินไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ สามารถเขาใจบทบาท
หนาที่ ขอบขายงานที่ตนเองรับผิดชอบอยางชัดเจน ตรงตาม ความสามารถและถนัด อันกอใหเกิดผลดี
ตอการดำเนินงานและบรรลุผลสำเร็จตามความมุงหมายของทางราชการ จึงขอแตงต้ังผูรับผิดชอบของ
บุคลากร ดังตอไปน้ี 

 

๑. นางลักษณา  พรหมพล   ตำแหนง  ผูอำนวยการโรงเรยีน   ประธานกรรมการ 
2. นายสมบูรณ  นามวงศ   ตำแหนง  ครู คศ.๓         กรรมการ 
3. นางวิภาดา  พรมอินทร  ตำแหนง  ครู คศ.2         กรรมการ 
4. นางสาวกัญญวรา  หอมตา  ตำแหนง  ครู คศ.2         กรรมการ 
5. นางสาววิไล  แกวประสงค  ตำแหนง  ครู คศ.๑         กรรมการ 
6. นายสุรวี  เขียวล ี   ตำแหนง  ครู คศ.๑         กรรมการ     
7. นางสาวเนตยา  เงินเจริญ  ตำแหนง  ครู คศ.1         กรรมการ 
8. นายวรายุ ขวัญลอย   ตำแหนง  ครู คศ.1         กรรมการ 
9. นางสาวสกาวเดือน  จันหนาย  ตำแหนง  ครู คศ.1         กรรมการ 
10. นางสาวสุวรรณี  แกวเกตุ      ตำแหนง  ครูผูชวย          กรรมการ 
11. นายวสุ  ขวัญตึก   ตำแหนง  ครอัูตราจาง         กรรมการ 
12. นายนำพล  เสคำพันธ     ตำแหนง  ครู คศ.1          กรรมการและเลขานุการ 
 

ใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบและเครงครัดโดย
ยึดถือแนวดำเนินการตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใหเกิดความ
เจริญกาวหนาแกสถานศึกษาตอไป 

 

ท้ังนี้  ตั้งแต วันท่ี  1 มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕64 เปนตนไป 

 

สั่ง  ณ  วันท่ี  31 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64 
 

 
         ลงชื่อ 
                 (นางลักษณา  พรหมพล) 

               ตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

คำส่ังโรงเรียนบานหวยลาด 
ท่ี 39/๒๕64 

เรื่อง  มอบหมายหนาท่ีปฏิบัติการสอนของขาราชการครู ประจำภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 
................................................................................ 

  เพ่ือใหการเรียนการสอนในโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค 
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จึงอาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี 1/2546 ลงวันท่ี 7 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอำนาจการบังคับบัญชาขาราชการและ
ลูกจาง มอบหมายหนาท่ีปฏิบัติการสอนของขาราชการครู ประจำภาคเรียนท่ี 2                       ปการศึกษา 
2563 ดังรายละเอียดตารางท่ีแนบทายคำสั่งนี้ โดยมีหนาท่ีรับผิดชอบและดำเนินการ ดังนี้ 

1. ศึกษาวิเคราะหหลักสูตรและเอกสารท่ีเก่ียวของกับรายวิชาท่ีทำการสอน 
2. จัดทำกำหนดการสอนทุกรายวิชาท่ีทำการสอนและแผนการจัดการเรียนรูอยางนอยหนึ่งรายวิชาสงฝาย

วิชาการตามเวลาท่ีกำหนด 
3. จัดหาสื่อประกอบการเรียนการสอนในสาระการเรียนรูท่ีทำการสอน 
4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเปนไปตามแผนการจัดการเรียนรู และปฏิบัติหนาท่ีตรงตามเวลาและตาม

ตารางสอน 
5. สรางเครื่องมือวัดและประเมินผล และวิเคราะหปรับปรุงใหมีคุณภาพดียิ่งข้ึน 
6. จัดทำคะแนนและประเมินผลการเรียนตามระบบการวัดผลใหเรียบรอยเปนปจจุบันและสงฝายวิชาการ

ตามเวลาท่ีกำหนด 
7. จัดสอนซอมเสริมในสาระการเรียนรูท่ีมีปญหา จัดสอบแกตัวและสงผลภายในเวลาท่ีกำหนด 
8. สรุปผลการจัดการเรียนการสอนและรายงานตามสายงานเม่ือสิ้นสุดภาคเรียน/ปการศึกษา 
 

จึงขอใหผูท่ีไดรับมอบหมาย ปฏิบัติหนาท่ีดวยความเครงครัดเต็มความสามารถ ดวยความวิริยะอุตสาหะ
เพ่ือใหบังเกิดผลดีกับตัวนักเรียน โรงเรียนและราชการตอไป 
   

ท้ังนี้  ตั้งแต วันท่ี  1 มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕64 เปนตนไป 

 

สั่ง  ณ  วันท่ี  31 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64 
 
    
       ลงชื่อ 
                 (นางลักษณา  พรหมพล) 

               ตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
 

     
 
 



 
 
 
 
 

  
 

                      คำส่ังโรงเรียนบานหวยลาด 
      ท่ี 35/๒๕๖4 

เรื่อง  แตงตั้งเวรรักษาการณในโรงเรียนประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖4 
………………………………………………….…………  

   เพ่ือปองกันระวังรักษาทรัพยสินของโรงเรียนบานหวยลาด ใหอยูในสภาพเรียบรอย ปลอดภัยปราศจากเหตุตางๆ     อาศัย
อำนาจตามคำสั่งในขอ ๒ แหงคำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี ๑ /๒๕๔๖ เรื่อง การให ขาราชการครูปฏิบัติ
หนาท่ีตามคำสั่งผูอำนวยการ สั่ง ณ วันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ และหนังสือสำนักเลขาคณะรัฐมนตรีท่ี นร. ๐๒๐๖/ว ๑๐๗ ลงวันท่ี ๘ 
กรกฎาคม ๒๕๔๒ เรื่อง ปรับปรุงแกไข หรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เก่ียวกับการจัดเวรรักษาการณ ประจำสถานท่ีราชการจึงขอ
แตงตั้งขาราชการครูและลูกจางปฏิบัติหนาท่ี เวรรักษาการณ  ตั้งแตวันท่ี 1มิถุนายน ๒๕๖4  ดังน้ี 

ท่ี ช่ือ - สกุล วันท่ีอยูเวร ผูตรวจเวร หมายเหต ุ

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21.  

 
นางกัญญวรา  หอมตา 
นางวิภาดา  พรมอินทร 
นางสาวณภัทร  พงคคำ 
นางสาววิไล  แกวประสงค   
นางสาวดารภา  ขวัญพรม 
นางสาวจิรัชญา  ขวัญพรม 
นางสาวปวีณา  กางถ่ิน 
นางสาวสกาวเดือน จันหนาย 
นางสาวเนตยา เงินเจรญิ 
นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา 
นางสาวสายใจ  มะประสิทธ์ิ 
นางสาวสุวรรณี  แกวเกต ุ
 
นายอภิชัย  ธรรมเสนา 
นายสมบูรณ   นามวงศ 
นายวสุ  ขวัญตึก 
นายประมินทร ศรีบุรินทร 
นายนพรัตน  ขันติเจริญ 
นายสุรวี  เขียวล ี
นายยุรนันท  พรรณขาม 
นายนำพล  เสคำพันธ 
นายวรายุ  ขวัญลอย 
 

เฉพาะกลางวัน 
12, 24 
1, 13, 25 
2, 14, 26 
3, 15, 27 
4, 16, 28 
5, 17, 29 
6, 18, 30 
7, 19 
8, 20 
9, 21 
10, 22 
11, 23 
เฉพาะกลางคืน 
1 - 3 
4 - 6 
7 - 9 
10 - 12 
13 - 16 
17 - 20 
21 - 24 
25 - 28 
29 - 30 

 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 

 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 

 
นางกัญญวรา  หอมตา 
นางวิภาดา  พรมอินทร 
นางสาวณภัทร  พงคคำ 
นางสาววิไล  แกวประสงค   
นางสาวดารภา  ขวัญพรม 
นางสาวจิรัชญา  ขวัญพรม 
นางสาวปวีณา  กางถ่ิน 
นางสาวสกาวเดือน จันหนาย 
นางสาวเนตยา เงินเจรญิ 
นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา 
นางสาวสายใจ  มะประสิทธ์ิ 
นางสาวสุวรรณี  แกวเกต ุ
 
นายอภิชัย  ธรรมเสนา 
นายสมบูรณ   นามวงศ 
นายวสุ  ขวัญตึก 
นายประมินทร ศรีบุรินทร 
นายนพรัตน  ขันติเจริญ 
นายสุรวี  เขียวล ี
นายยุรนันท  พรรณขาม 
นายนำพล  เสคำพันธ 
นายวรายุ  ขวัญลอย 
 

 

 ท้ังน้ีใหผูท่ีไดรับแตงตั้งอยูเวรรักษาการณโรงเรียน ปฏิบัตหินาท่ีอยางเครงครัด  ถามีปญหาอยางหน่ึงอยางใด ใหรีบรายงาน
ตอหัวหนาสถานศึกษาทราบทันที  และใหถือปฏิบัตติามคำสั่ง 
 

ท้ังน้ี ตั้งแต วันท่ี  1 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4  เปนตนไป 
สั่ง ณ  วันท่ี  31 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖4      
 
 
 



(นางลักษณา  พรหมพล) 
ตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
 
 

 
            
                     คำส่ังโรงเรียนบานหวยลาด 

      ท่ี 34/๒๕๖4 
เรื่อง  แตงตั้งเวรรักษาการณในโรงเรียนประจำเดือน พฤษภาคม  ๒๕๖4 

………………………………………………….…………  
   เพ่ือปองกันระวังรักษาทรัพยสินของโรงเรียนบานหวยลาด ใหอยูในสภาพเรียบรอย ปลอดภัยปราศจากเหตุตางๆ     อาศัย
อำนาจตามคำสั่งในขอ ๒ แหงคำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี ๑ /๒๕๔๖ เรื่อง การให ขาราชการครูปฏิบัติ
หนาท่ีตามคำสั่งผูอำนวยการ สั่ง ณ วันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ และหนังสือสำนักเลขาคณะรัฐมนตรีท่ี นร. ๐๒๐๖/ว ๑๐๗ ลงวันท่ี ๘ 
กรกฎาคม ๒๕๔๒ เรื่อง ปรับปรุงแกไข หรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เก่ียวกับการจัดเวรรักษาการณ ประจำสถานท่ีราชการจึงขอ
แตงตั้งขาราชการครูและลูกจางปฏิบัติหนาท่ี เวรรักษาการณ  ตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม  ๒๕๖4  ดังน้ี 

ท่ี ช่ือ - สกุล วันท่ีอยูเวร ผูตรวจเวร หมายเหต ุ

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21.  

 
นางกัญญวรา  หอมตา 
นางวิภาดา  พรมอินทร 
นางสาวณภัทร  พงคคำ 
นางสาววิไล  แกวประสงค   
นางสาวดารภา  ขวัญพรม 
นางสาวจิรัชญา  ขวัญพรม 
นางสาวปวีณา  กางถ่ิน 
นางสาวสกาวเดือน จันหนาย 
นางสาวเนตยา เงินเจรญิ 
นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา 
นางสาวสายใจ  มะประสิทธ์ิ 
นางสาวสุวรรณี  แกวเกต ุ
 
นายสมบูรณ   นามวงศ 
นายวสุ  ขวัญตึก 
นายประมินทร ศรีบุรินทร 
นายนพรัตน  ขันติเจริญ 
นายสุรวี  เขียวล ี
นายยุรนันท  พรรณขาม 
นายนำพล  เสคำพันธ 
นายวรายุ  ขวัญลอย 
นายอภิชัย  ธรรมเสนา 
 

เฉพาะกลางวัน 
13, 14, 31 
15, 16 
17, 18 
19, 20 
21, 22 
23, 24 
1, 2, 25 
3, 4, 26 
5, 6, 27 
7, 8, 28 
9, 10, 29 
11, 12, 30 
เฉพาะกลางคืน 
1 - 3 
4 - 6 
7 - 9 
10 - 12 
13 - 16 
17 - 20 
21 - 24 
25 - 28 
29 - 31 

 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 

 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 

 
นางกัญญวรา  หอมตา 
นางวิภาดา  พรมอินทร 
นางสาวณภัทร  พงคคำ 
นางสาววิไล  แกวประสงค   
นางสาวดารภา  ขวัญพรม 
นางสาวจิรัชญา  ขวัญพรม 
นางสาวปวีณา  กางถ่ิน 
นางสาวสกาวเดือน จันหนาย 
นางสาวเนตยา เงินเจรญิ 
นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา 
นางสาวสายใจ  มะประสิทธ์ิ 
นางสาวสุวรรณี  แกวเกต ุ
 
นายสมบูรณ   นามวงศ 
นายวสุ  ขวัญตึก 
นายประมินทร ศรีบุรินทร 
นายนพรัตน  ขันติเจริญ 
นายสุรวี  เขียวล ี
นายยุรนันท  พรรณขาม 
นายนำพล  เสคำพันธ 
นายวรายุ  ขวัญลอย 
นายอภิชัย  ธรรมเสนา 
 

 

 ท้ังน้ีใหผูท่ีไดรับแตงตั้งอยูเวรรักษาการณโรงเรียน ปฏิบัตหินาท่ีอยางเครงครัด  ถามีปญหาอยางหน่ึงอยางใด ใหรีบรายงาน
ตอหัวหนาสถานศึกษาทราบทันที  และใหถือปฏิบัตติามคำสั่ง 
 

ท้ังน้ี ตั้งแต วันท่ี  1  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖4  เปนตนไป 
สั่ง ณ  วันท่ี  30 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4      
 
 



 
(นางลักษณา  พรหมพล) 

ตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 

 
 

 
คำส่ังโรงเรียนบานหวยลาด 

ท่ี    /๒๕63 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันปจฉิมนิเทศ ประจำปการศึกษา ๒๕6๓ 

................................................................................ 
 ดวยโรงเรียนบานหวยลาด  จดัใหมีการดำเนินกิจกรรมวันปจฉิมนิเทศ ประจำปการศึกษา ๒๕6๓      ในวัน
ศุกร  ท่ี ๙  เมษายน 256๔ เพ่ือใหการดำเนินกิจกรรมเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงคของกิจกรรม 
จึงขอแตงตั้งบุคลากรดำเนินงาน ดังนี้ 
 

๑. ฝายอำนวยการ 
๑.๑ นางลักษณา   พรหมพล  ผูอำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายสมบูรณ   นามวงศ   ครู คศ.๓      รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นางสาวกัญญวรา  หอมตา  ครู คศ.2   กรรมการ 
๑.๔ นางสาวณภัทร  พงคคำ   ครู คศ.2      กรรมการ 
๑.๕ นางวิภาดา  พรมอินทร  ครู คศ.2    กรรมการและเลขานุการ 
 

๒. คณะกรรมการฝายจัดทำซุมถายภาพ อาคารสถานท่ี  ประกอบดวย 
2.๑ ซุมท่ี 1 อนุบาล 
   ครูประจำชั้นระดับอนุบาล 1 – 3 และประถมศึกษาปท่ี 1 - 6 
2.2 ซุมท่ี 2 ประถมศึกษา 
   ครูประจำชั้นระดับอนุบาล 1 – 3 และประถมศึกษาปท่ี 1 - 6 
2.๓ ซุมท่ี 3 ชั้นมัธยมศึกษา 
   ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ – 6  
2.4 คณะกรรมการฝายจัดเวที ตกแตงเวที 
  นางสาวกัญญวรา  หอมตา  ครู คศ.2  ประธานกรรมการ 
  นายนำพล  เสคำพันธ   คร ูคศ.1   กรรมการ 
  นางสกาวสกาวเดือน  จันหนาย  ครู คศ.๑   กรรมการ 
  นางสาวดารภา  ขวัญพรม  ครู คศ.๑     กรรมการและเลขานุการ 
2.5 โสตทัศนูปกรณ ตั้งเครื่องเสียง ควบคุมเครื่องเสียง  
  นายสมบูรณ  นามวงศ   ครู คศ.๓  ประธานกรรมการ 
  นายนพรัตน  ขันติเจริญ   คร ูคศ.1   กรรมการ 
  นายสุรวี  เขียวล ี   คร ูคศ.1   กรรมการ 
  นายยุรนันท  พรรณขาม   ครูผูชวย    กรรมการ 
  นายวรายุ  ขวัญลอย   คร ูคศ.1   กรรมการ 
  นายนำพล  เสคำพันธ   คร ูคศ.1     กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี  จัดสถานท่ี  เวที  ปาย  ตั้งเครื่องเสียง  ควบคุมเครื่องเสียง จัดเก็บสถานท่ี 
 

๓. คณะกรรมการฝายพิธีการและฝกซอม  ประกอบดวย 
๓.๑  นายสมบูรณ  นามวงศ   ครู คศ.๓  ประธานกรรมการ 



๓.๒  นางสาวกัญญวรา  หอมตา  ครู คศ.๒   กรรมการ 
๓.๓ นางวิภาดา  พรมอินทร   ครู คศ.2   กรรมการ 
๓.๔ นางสาววไิล  แกวประสงค  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๕  นางสาวจิรชัญา ขวัญพรม  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๖ นางสาวสายใจ  มะประสิทธิ์   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๗ นายสุรว ี เขียวล ี   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๘  นางสาวดารภา  ขวัญพรม  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๙  นายนพรัตน  ขันติเจริญ   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๑๐  นางสาวสกาวเดือน  จนัหนาย  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๑๑  นายนำพล  เสคำพันธ   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๑๒  นายวรายุ  ขวัญลอย   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๑๓ นางสาวเนตยา  เงินเจริญ  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๑๔  นางสาวปวีณา  กางถ่ิน   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๑๕ นายประมินทร   ศรีบุรินทร  ครูผูชวย    กรรมการ 
๓.๑๖ นายยุรนันท  พรรณขาม  ครูผูชวย    กรรมการ 
๓.๑๗ นางสาวสวุรรณี  แกวเกตุ  ครูผูชวย    กรรมการ 
๓.1๘ นายอภิชัย  ธรรมเสนา   ครูผูชวย    กรรมการ 
๓.1๙ นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๒๐ นายวส ุ ขวัญตึก     ครูอัตราจาง    กรรมการ 
๓.๒๑ นางสาวชนาพร ขวัญลอม  เจาหนาท่ีธุรการ    กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี  ฝกซอมนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม และดำเนินพิธีการในงาน 

 

๔. คณะกรรมการฝายพิธีการ  ประกอบดวย 
4.๑ นางวิภาดา พรมอินทร          ครู คศ.๒  ประธานกรรมการ 
4.๒ นายนำพล เสคำพันธ   ครู คศ.๑   กรรมการ 
มีหนาท่ี  เปนพิธีกร  และดำเนินงานดานพิธีตาง ๆ  

 

๕. คณะกรรมการฝายบันทึกภาพกิจกรรม  ประกอบดวย 
5.๑ นายวรายุ   ขวัญลอย   ครคูศ.๑   ประธานกรรมการ 
5.๒ นายยุรนันท  พรรณขาม   ครูผูชวย    กรรมการ 
มีหนาท่ี  บันทึกภาพกิจกรรม ตลอดกิจกรรม 

 

  6. ฝายลงทะเบียน    ประกอบดวย 
6.1 นางสาวจิรัชญา ขวัญพรม   ครู คศ.๑  ประธานกรรมการ 
6.2 นางสาวชนาพร ขวัญลอม   เจาหนาท่ีธุรการ   กรรมการ 
6.3 นางสาววิไล แกวประสงค   ครู คศ.๑   กรรมการ 
6.4 นางสาวสุวรรณี แกวเกตุ   ครูผูชวย    กรรมการ 
6.5 นายอภิชัย    ธรรมเสนา   ครู ผูชวย    กรรมการและเลขานุการ 

     มีหนาท่ี 1. รับลงทะเบียนนักเรียนและผูปกครองนักเรียนท่ีมารวมงาน 
 

   ๗.  ฝายการเงิน ประกอบดวย 
        7.1 นางสาวณภัทร พงคคำ   ครู  คศ.2    ประธานกรรมการ 
     7.2 นางสาวปวีณ กางถ่ิน   ครู คศ.๑    กรรมการ 
     7.3 นายยุรนันท พรรณขาม   ครูผูชวย       กรรมการและเลขานุการ 



         มีหนาท่ี  จัดการเบิกเงินรับ-จาย เพ่ือดำเนินการจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ ใหกับคณะกรรมการแตละฝายตาม
ความเหมาะสม และจัดทำบัญชีสรุปคาใชจาย ในการจัดกิจกรรมตามงบประมาณแผนปฏิบัติการประจำป 256๓ 

 

    8. ฝายปฏิคม ประกอบดวย 
       8.1 นางสาวเนตยา เงินเจริญ            ครู คศ.๑       กรรมการและเลขานุการ 
       8.2 นางสาวชนาพร ขวัญลอม            เจาหนาท่ีธุรการ                 กรรมการ 
       8.3 นางสาวปวีณา กางถ่ิน            ครู ผูชวย   กรรมการและเลขานุการ 
            มีหนาท่ี  1. จัดเตรียมอาหารของวางให สำหรับนักเรียนและผูปกครอง 
               2. ประสานงานกับฝายตางๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือใหงานเกิดผลสำเร็จเปนไปดวยความเรียบรอย 

 

    9.  ฝายประเมินผล ประกอบดวย 
     9.1 นางวิภาดา พรมอินทร          ครู คศ.2       ประธานกรรมการ 
     9.๒ นางสาวสกาวเดือน จันหนาย            ครู คศ.1         กรรมการและเลขานุการ 

                 มีหนาท่ี  สรุปผลและเขียนรายงานตอผูอำนวยการ ผูเก่ียวของและประสานงานกับฝายตางๆ ท่ี
เก่ียวของเพ่ือใหงานเกิดผลสำเร็จเปนไปดวยความเรียบรอย 

ท้ังนี้ใหผูท่ีไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว เพ่ือใหเกิดประโยชนแก
หนวยงาน หากประสบปญหา อยางหนึ่งอยางใด ใหรายงานตอผูอำนวยการโรงเรียนทราบทันที และใหถือปฏิบัติตาม
คำสั่ง 
 

ท้ังนี้  ตั้งแต วันท่ี  ๘  เมษายน  พ.ศ. ๒๕6๔  เปนตนไป 
 

   สั่ง  ณ  วันท่ี  ๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕6๔  
 
 
       ลงชื่อ 
                (นางลักษณา พรหมพล) 
                  ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

            
                     คำส่ังโรงเรียนบานหวยลาด 



      ท่ี 28/๒๕๖4 
เรื่อง  แตงตั้งเวรรักษาการณในโรงเรียนประจำเดือน เมษายน  ๒๕๖4 

………………………………………………….…………  
   เพ่ือปองกันระวังรักษาทรัพยสินของโรงเรียนบานหวยลาด ใหอยูในสภาพเรียบรอย ปลอดภัยปราศจากเหตุตางๆ     อาศัย
อำนาจตามคำสั่งในขอ ๒ แหงคำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี ๑ /๒๕๔๖ เรื่อง การให ขาราชการครูปฏิบัติ
หนาท่ีตามคำสั่งผูอำนวยการ สั่ง ณ วันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ และหนังสือสำนักเลขาคณะรัฐมนตรีท่ี นร. ๐๒๐๖/ว ๑๐๗ ลงวันท่ี ๘ 
กรกฎาคม ๒๕๔๒ เรื่อง ปรับปรุงแกไข หรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เก่ียวกับการจัดเวรรักษาการณ ประจำสถานท่ีราชการจึงขอ
แตงตั้งขาราชการครูและลูกจางปฏิบัติหนาท่ี เวรรักษาการณ  ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน  ๒๕๖4  ดังน้ี 

ท่ี ช่ือ - สกุล วันท่ีอยูเวร ผูตรวจเวร หมายเหต ุ

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21.  

 
นางกัญญวรา  หอมตา 
นางสาวสุวรรณี  แกวเกต ุ
นางสาววิไล  แกวประสงค   
นางสาวดารภา  ขวัญพรม 
นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา 
นางวิภาดา  พรมอินทร 
นางสาวปวีณา  กางถ่ิน 
นางสาวจิรัชญา  ขวัญพรม 
นางสาวเนตยา เงินเจรญิ 
นางสาวสายใจ  มะประสิทธ์ิ 
นางสาวณภัทร  พงคคำ 
นางสาวสกาวเดือน จันหนาย 
 
นายนำพล  เสคำพันธ 
นายสุรวี  เขียวล ี
นายนพรัตน  ขันติเจริญ 
นายวรายุ  ขวัญลอย 
นายสมบูรณ   นามวงศ 
นายยุรนันท  พรรณขาม 
นายอภิชัย  ธรรมเสนา 
นายประมินทร ศรีบุรินทร 
นายวสุ  ขวัญตึก 

เฉพาะกลางวัน 
1, 2, 25 
3, 4, 26 
5, 6, 27 
7, 8, 28 
9,10 , 29 
11, 12, 30 
13, 14 
15, 16 
17, 18 
19, 20 
21, 22 
23, 24 
เฉพาะกลางคืน 
1 - 3 
4 - 6 
7 - 9 
10 - 12 
13 - 16 
17 - 20 
21 - 24 
25 - 28 
29 - 30 

 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 

 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 

 
นางกัญญวรา  หอมตา 
นางสาวสุวรรณี  แกวเกต ุ
นางสาววิไล  แกวประสงค   
นางสาวดารภา  ขวัญพรม 
นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา 
นางวิภาดา  พรมอินทร 
นางสาวปวีณา  กางถ่ิน 
นางสาวจิรัชญา  ขวัญพรม 
นางสาวเนตยา เงินเจรญิ 
นางสาวสายใจ  มะประสิทธ์ิ 
นางสาวณภัทร  พงคคำ 
นางสาวสกาวเดือน จันหนาย 
 
นายนำพล  เสคำพันธ 
นายสุรวี  เขียวล ี
นายนพรัตน  ขันติเจริญ 
นายวรายุ  ขวัญลอย 
นายสมบูรณ   นามวงศ 
นายยุรนันท  พรรณขาม 
นายอภิชัย  ธรรมเสนา 
นายประมินทร  ศรีบุรินทร 
นายวสุ  ขวัญตึก 

 

 ท้ังน้ีใหผูท่ีไดรับแตงตั้งอยูเวรรักษาการณโรงเรียน ปฏิบัตหินาท่ีอยางเครงครัด  ถามีปญหาอยางหน่ึงอยางใด ใหรีบรายงาน
ตอหัวหนาสถานศึกษาทราบทันที  และใหถือปฏิบัตติามคำสั่ง 
 

ท้ังน้ี ตั้งแต วันท่ี  1  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖4  เปนตนไป 
สั่ง ณ  วันท่ี  31 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4      
 
 
 

(นางลักษณา  พรหมพล) 
ตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
 
 

 
 

 คำส่ังโรงเรียนบานหวยลาด 



ท่ี 26/๒๕63 
เรื่อง  แตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานำนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 เขาทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-NET) ปการศึกษา ๒๕๖3   
…………………………………………………………………….. 

  ตามท่ีสถานบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ ไดดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน(O-NET) ประจำปการศึกษา ๒๕๖3 เพ่ือนำผลท่ีไดไปใชในการประเมินการจัดการศึกษาพัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา นั้น   
                     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 แตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 คน ไปราชการควบคุมดูแลนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 6 เขาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-NET) ประจำปการศึกษา ๒๕๖3 
ในวัน เสาร ท่ี 27 มีนาคม 2564 และ ในวัน จันทร ท่ี 29 มีนาคม 2564 เปนเวลา 2 วัน ดังนี้ 
 

1. นายนำพล  เสคำพันธ  ครูโรงเรียนบานหวยลาด 
2. นายสุรวี  เขียวลี  ครูโรงเรียนบานหวยลาด  
3. นายประมินทร  ศรีบรุนิทร ครูโรงเรียนบานหวยลาด  

 

      มีหนาท่ี  นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 เขาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  (O-
NET) ประจำปการศึกษา ๒๕๖3 ณ โรงเรียนหลมสักวิทยาคม อำเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 
 

                     ท้ั งนี้  ใหข าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี ได รับการแต งตั้ งตามคำสั่ งโรงเรียน                   
ได ถือปฏิบั ติหน า ท่ีตามท่ี ได รับมอบหมาย อยางเต็มกำลั งความสามารถ  ถามีปญหาอยางหนึ่ งอย างใด                       
ใหรีบรายงานตอหัวหนาสถานศึกษาทราบทันที   

  
     ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี  27 เดอืน มีนาคม พ.ศ. ๒๕64 เปนตนไป 

 

  สั่ง  ณ  วันท่ี 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕64 
 
                                                                      
 
 
                             (นางลักษณา  พรหมพล) 
                       ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คำส่ังโรงเรียนบานหวยลาด 

ท่ี   25/๒๕๖3 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียน 



ภาคเรียนท่ี ๒  ปการศึกษา 2563 
 
ดวยโรงเรียนบานหวยลาด ไดจัดใหมีการสอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา  ๒๕๖3 ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖  ระหวางวันท่ี 31 มีนาคม  - 2 เมษายน ๒๕๖4 เพ่ือใหการดำเนินงาน
เปนไปดวยความเรียบรอย เเละบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  27 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547     จึงแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค 
ภาคเรียนท่ี  2 ปการศึกษา  2563  ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ปฏิบัติหนาท่ี
ดังตอไปนี้ 

1. คณะกรรมการฝายอำนวยการ    มีหนาท่ี  ใหคำปรึกษาในการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียน 
ท่ี  2  ปการศึกษา  2563 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ และกำกับติดตามการ
สอบใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการการสอบ  ประกอบดวย 

1.1 นางลักษณา  พรหมพล ผูอำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
1.2 นายสมบรูณ  นามวงศ ผูชวยฯ กลุมงานบริหารท่ัวไป       รองประธานกรรมการ 
๑.3 นางสาวกัญญวรา หอมตา ผูชวยฯ กลุมงานบริหารบุคคล   กรรมการ 
๑.4 นางสาวณภัทร  พงคคำ ผูชวยฯ กลุมงานบริหารงบประมาณ    กรรมการ 
1.5 นางวิภาดา  พรมอินทร ผูชวยฯ กลุมงานบริหารวิชาการ   กรรมการ 
1.6 นายสุรว ี เขียวล ี  หัวหนางานวัดและประเมินผล     กรรมการและเลขานุการ 

            
2.  คณะกรรมการฝายดำเนินการออกขอสอบ     มีหนาท่ี  ดำเนินการออกขอสอบรายวิชาตามรูปแบบท่ี

โรงเรียนกำหนดสอดคลองตามตัวชี้วัด และผลการเรียนรู  ประกอบดวย 
  2.1  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู     ประธานกรรมการ 
  2.2  รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู     กรรมการ 
  2.3  ครูผูสอนรายวิชาทุกระดับชั้น                 กรรมการและเลขานุการ 

 
3.  คณะกรรมการฝายดำเนินการอัดสำเนาและบรรจุขอสอบ  มีหนาท่ี   

               1.  ประสานงานและอัดสำเนาขอสอบใหเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา 
               2.  ดำเนินการบรรจุขอสอบใหครบและถูกตองตามจำนวนนักเรียนท่ีเขาสอบท่ีหองวิชาการ พรอมมี
ขอสอบสำรองไวใชสอบเม่ือมีขอสอบไมเพียงพอในการสอบ  โดยบรรจุขอสอบใสลงในซองสีน้ำตาล ประกอบดวย 

  3.๑  นายสุรวี  เขียวล ี   ครู คศ.1  ประธานกรรมการ 
  3.๒  นางสาวเนตยา  เงินเจรญิ  ครู คศ.1    กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
4.  คณะกรรมการฝายดำเนินการกองกลาง (ประจำหองพักครู)  มีหนาท่ี 

    1. จายขอสอบ  กระดาษคำตอบ  อุปกรณการสอบแกกรรมการฝายกำกับหองสอบ 
       2. รับขอสอบ  กระดาษคำตอบ  จากกรรมการฝายกำกับหองสอบ 
       3. จายกระดาษคำตอบใหกับครูประจำวิชาไปดำเนินการตรวจคำตอบ    

  ประกอบดวย 
  4.1. นายสมบูรณ นามวงศ  คร ูคศ.3  ประธานกรรมการ 
  4.2 นางวิภาดา พรมอินทร  คร ูคศ.2   กรรมการ 
  4.3 นายวสุ  ขวัญตึก  ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ     กรรมการและเลขานุการ  

5.  คณะกรรมการฝายดำเนินการจัดหองสอบ  มีหนาท่ี 
      1.  ครูท่ีปรึกษาควบคุมดูแลนักเรียนจัดหองสอบในหองท่ีรับผิดชอบ 



      2.  นักเรียนจัดโตะ เกาอ้ี  ในหองเรียนของตนเองใหครบตามจำนวนนักเรียนท่ีเขาสอบ  ในเวลา 
หลังเลิกเรียนของวิชาสุดทาย  
               3.  นักการภารโรงดูแลความสะอาดเรียบรอยของสถานท่ีพรอมท่ีจะใชดำเนินการและจัดเก็บ 
สถานท่ีสอบใหเรียบรอยพรอมท่ีจะใชดำเนินการสอนตอไปเม่ือสิ้นสุดการสอบ   ประกอบดวย 

5.1 นายสมบรูณ  นามวงศ  ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
5.2 นายนพรัตน  ขันติเจริญ  ครู คศ.1        รองประธานกรรมการ 
5.3  ครูท่ีปรึกษาทุกระดับชั้น       กรรมการ 
5.4  นักเรียนทุกคน        กรรมการ 
5.5  นายประมินทร ศรีบรุินทร  ครูผูชวย       กรรมการและเลขานุการ 

 
6. คณะกรรมการฝายกำกับหองสอบ  มีหนาท่ี 

               1. กำกับ – ดูแล การสอบของนักเรียนใหเปนไปตามระเบียบการสอบไมอนุญาตใหนักเรียนออกจากหอง
สอบกอนหมดเวลาสอบ 10 นาที     
               2. กรณีท่ีนักเรียนขาดสอบ ใหครูผูคุมสอบเก็บขอสอบและกระดาษคำตอบตามจำนวนผูขาดสอบ  แลว
รวบรวมนำมาสงท่ีหองเสริมวิชาการ 

     3. เก็บรวบรวมขอสอบ กระดาษคำตอบ  และเย็บรวมกระดาษคำตอบโดยจัดเรียงตามเลขท่ี 
ใหเรียบรอยและครบตามจำนวนนักเรียน   

     4. สงขอสอบและกระดาษคำตอบหลังจากหมดเวลาสอบของแตละรายวิชาท่ีหองเสริมวิชาการ 
     5. กำกับ – ดูแล นักเรียนในหองท่ีปฏิบัติหนาท่ีกำกับหองสอบ  ทำความสะอาดหองสอบ 

ใหเรียบรอยหลังเสร็จสิ้นการสอบในแตละวัน ประกอบดวย 
 

  ๕.๑   นางสาวกัญญวรา  หอมตา  ครู คศ.2  ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 
  ๕.๒   นายอภิชัย  ธรรมเสนา  ครผููชวย   ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 
  ๕.๓ นางสาวสุวรรณี  แกวเกตุ  ครูผูชวย   ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
  5.4 นางสาวดารภา  ขวัญพรม  ครู คศ.1  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 
  ๕.5 นางสาวเบญจภรณ พรมเผา  คร ูคศ.2  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
  ๕.6  นางสาวปวีณา  กางถ่ิน  ครู คศ.1  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
  ๕.7   นายวรายุ  ขวัญลอย   ครู คศ.๑  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 
  ๕.8   นางสาวเนตยา  เงินเจริญ  ครู คศ.๑  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 
  ๕.9 นายประมินทร  ศรีบุรินทร  ครูผูชวย   ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒ 
  5.10 นางสาวสกาวเดือน  จันหนาย  ครู คศ.1  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒ 
  ๕.11 นางวิภาดา พรมอินทร  คร ูคศ.2  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 
  ๕.12   นายสมบูรณ  นามวงศ  ครู คศ.3  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 
  ๕.13 นายสุรวี  เขียวล ี   ครู คศ.๑  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 
  ๕.14 นายนพรัตน  ขันติเจริญ  ครู คศ.๑  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
  ๕.15 นายยุรนันท พรรณขาม  ครูผูชวย   ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
  ๕.16 นางสาวณภัทร  พงคคำ  ครู คศ.๒  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  
  ๕.๑7 นายนำพล   เสคำพันธ  ครู คศ.๑  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  

           ใหผูท่ีไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ใหเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงค 
ของการดำเนินงานดวยดี 
    
   สั่ง  ณ  วันท่ี   22  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564  



 
     
 

 
(นางลักษณา   พรหมพล) 

ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
   

คำส่ังโรงเรียนบานหวยลาด 
ท่ี  17/๒๕๖4 

เรื่อง  อนุมัติใหขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ 
………………………………………………….…………  

  ตามท่ี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณเขต 2 ใหโรงเรียนสงผูรับผิดชอบงานคัด
กรองนักเรียน จำนวน 1 คน เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลเด็กวัยเรียนกลุมเสี่ยงโดยใช โปรแกรมกลุมเสริมสราง
พลังเพ่ือปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน (SAFE B-MOD) สำหรับครู ระหวางวันท่ี 20 - 21 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 
– 16.30 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ เพ่ือพัฒนา ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมเสี่ยงและกลุมมี
ปญหาไดอยางเหมาะสม นั้น 
  อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๑๓๖๕ / ๒๕๕๘            เรื่อง  

มอบอำนาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ สั่ง ณ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ของขาราชการครู จึงอนุญาตให 
 

 1. นายอภิชัย  ธรรมเสนา  ครูโรงเรียนบานหวยลาด  
 

   ไปราชการเพ่ืออบรมเชิงปฏิบัติการดูแลเด็กวัยเรียนกลุมเสี่ยงโดยใช โปรแกรมกลุมเสริมสรางพลัง
เพ่ือปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน (SAFE B-MOD) สำหรับครู และใหอนุมัติเงินสวนราชการเปนคาใชจายตางๆ ตามสิทธิ์
ของทางราชการโดยให ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังเก่ียวกับการเบิกจายเงินเดินทางไปราชการ 

 
  ท้ังนี้ตั้งแต วันท่ี 20 มีนาคม 2564 เปนตนไป 



 

     สั่ง  ณ  วันท่ี  15  มีนาคม พ.ศ. ๒๕64  
     
 
 

 
(นางลักษณา  พรหมพล) 

    ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

คำส่ังโรงเรียนบานหวยลาด 
ท่ี   16/๒๕64 

เรื่อง แตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาท่ีรับผิดชอบการจัดกิจกรรม 

ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ และ สามัญรุนใหญ ประจำปการศึกษา ๒๕63  
********************************* 

ดวยโรงเรียนบานหวยลาด กำหนดการจัดกิจกรรม ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญและสามัญรุนใหญ 
ในวันท่ี 12 มีนาคม 2564 ณ คายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบานหวยลาด ตำบลหลักดาน อำเภอน้ำหนาว จังหวัด
เพชรบูรณ  โรงเรียนบานหวยลาด จึงแตงใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาท่ีรับผิดชอบการจัด
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ – เนตนารี ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการอำนวยการ มีหนาท่ีใหคำปรึกษา อำนวยการในการดำเนินงาน ประกอบดวย 

๑. นางลักษณา พรหมพล   ผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๒. นายสมบรูณ นามวงษ   ครู คศ.3    กรรมการ 
3. นางสาวณภัทร พงคคำ       ครู คศ.2    กรรมการ 
4. นายสุรวี เขียวล ี          ครู คศ.1    กรรมการ 
5. นางสาวปวีณา กางถ่ิน   ครู คศ.1    กรรมการ 
6. นายนำพล เสคำพันธ   ครู คศ.1    กรรมการ 
7. นายวรายุ ขวัญลอย       ครู คศ.1          กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี  ใหคำปรึกษาแกคณะครูท่ีดำเนินงานกิจกรรมให เปนไปดวยความเรียบรอย และดำเนินการจัด

กิจกรรมการเขาคายพักแรมใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีวางไว 
 



๒. คณะกรรมการสำรวจเสนทางเดินทางไกล และจัดเตรียมฐานตาง ๆ 
๑. นายสมบรูณ  นามวงษ   ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
๒. นายประมินทร ศรีบุรนิทร  ครูผูชวย     กรรมการ 
3. นายยุรนันท พรรณขาม  ครูผูชวย     กรรมการ 
4. นายนำพล เสคำพันธ   ครู คศ.1           กรรมการ 
5. นายคำผิน จันสุริยะ   ลูกจางชั่วคราว    กรรมการ 
6. นายวรายุ ขวัญลอย   ครู คศ.1      กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี จัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณสำหรับกิจกรรมฐานเดินทางไกลและกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ

พรอมท้ังเปนผูใหความรูแกผูท่ีตองรับผิดชอบตามฐานกิจกรรมตางๆ 
 

3. คณะกรรมการนันทนาการ 
๑. นายนำพล เสคำพันธ  คร ูคศ.๑   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสกาวเดือน  จันหนาย  ครูคศ.1     กรรมการ 
๓. นายอภิชัย ธรรมเสนา   ครูผูชวย     กรรมการ 
๔. นางสาวชนาพร ขวัญลอม  ครูธุรการ    กรรมการ 
๕. นายวรายุ ขวัญลอย   ครูคศ.1       กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี  จัดกิจกรรมนันทนาการในกิจกรรมลูกเสือ  
4. คณะกรรมการกิจกรรมการเดินทางไกล  
 ฐานท่ี 1 ดมกล่ิน 

1. นางสาวกัญญวรา  หอมตา  ครู คศ.2 
2. นางสาวสายใจ มะประสิทธ  ครู คศ.1 
3. นางสาววิไล แกวประสงค  ครู คศ.1 
4. นางสาวสุวรรณี แกวเกตุ  ครูผูชวย   
ฐานท่ี 2 การปฐมพยาบาล  
1. นางวิภาดา พรมอินทร  คร ูคศ.2 
2. นางสาวปวีณา กางถ่ิน  ครู คศ.1 

3. นางสาวดารภา ขวัญพรม  ครู คศ.1   
4. นายวสุ ขวัญตึก   ลูกจางประจำ  
ฐานท่ี 3 เง่ือน 
1. นางสาวเบญจภรณ พรมเผา  ครู คศ.๑  

2. นางสาวจิรัชญา ขวัญพรม  ครู คศ.1 
3. นายยุรนันท พรรณขาม  ครูผูชวย    

ฐานท่ี 4 การคาดคะเนความสูงและความกวาง 
1. นางสาวณภัทร  พงคคำ  คร ูคศ.2 
2. นายสุรวี  เขียวลี       ครู คศ.1 
3. นางสาวเนตยา เงินเจริญ  ครู คศ.๑     

ฐานท่ี 5 การสังเกต 
1. นายสมบูรณ นามวงษ   คร ูคศ.3 
2. นายนพรัตน ขันติเจริญ  ครู คศ.1 
3. นายประมินทร ศรีบุรินทร  ครูผูชวย  

มีหนาท่ี  จัดหาวัสดุอุปกรณ ตามฐานท่ีรับผิดชอบ ใหพรอมในการเรียนการสอน และคอยดูแลความปลอดภัยของ
ลูกเสือ – เนตรนารี 
 



5. คณะกรรมการฝายการเงิน 
๑. นางสาวณภัทร พงคคำ  ครู คศ.2   ประธานกรรมการ 
๒. นายยุรนันท พรรณขาม  ครูผูชวย     กรรมการ 
๓. นางสาวปวีณา กางถ่ิน  คร ูคศ.1     กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี จัดทำบัญชีรายรับ,รายจายพรอมท้ังสรุปรายงานการใชจาย และแจงใหผูอำนวยการโรงเรียน ทราบ 
 
6. คณะกรรมการฝายปฐมพยาบาล 

๑. นางสาวดารภา ขวัญพรม  ครู คศ.1   ประธานกรรมการ 
๒. นายยุรนันท พรรณขาม  ครูผูชวย     กรรมการ 
๓. นายอภิชัย ธรรมเสนา   ครูผูชวย      กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี จัดเตรียมยา,เวชภัณฑยาและอุปกรณในการปฐมพยาบาลเบื้องตนใหแกผูเขารวมกิจกรรม  พรอมท้ังนำผูปวย
สงโรงพยาบาล  ในกรณีท่ีปวยหรือไดรับบาดเจ็บอยางรุนแรง 
 
 
 
 
7. คณะกรรมการฝายอาหารและน้ำดื่ม 

๑. นางสาวกัญญวรา หอมตา  คร ูคศ.2 
๒. นายวสุ ขวัญตึก   ลูกจางประจำ  
๓. นางสาวปวีณา กางถ่ิน  ครู คศ.1    
๔. นางสาวเนตยา เงินเจริญ  ครู คศ.1      

มีหนาท่ี จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่มสำหรับวิทยากร คณะครูและบุคลากร  
 
8. คณะกรรมการรับลงทะเบียน 

1. นางสาวกัญวรา หอมตา  ครู คศ.2   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเบญจภรณ พรมเผา  ครู คศ.1    กรรมการ 
3. นางสาวสายใจ มะประสิทธ  ครู คศ.1    กรรมการ 
4. นางสาวสุวรรณี แกวเกตุ  ครูผูชวย     กรรมการ 
5. นางอภิชัย ธรรมเสนา   ครูผูชวย     กรรมการ 
6. นางสาวชนาพร ขวัญลอม  ครูธุรการ               กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี เตรียมเอกสาร และรับลงทะเบียนลูกเสือ-เนตรนารี ในวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2564 เวลา 07.00-07.30 น.  
 
9. พิธีกร พิธีราชสดุดีลูกเสือ 
 1. นายสมบูรณ นามวงษ   ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวณภัทร พงคคำ   ครู คศ.2    กรรมการ 
 3. นายนำพล เสคำพันธ   ครู คศ.1    กรรมการ 
 3. นายประมินทร ศรีบุรินทร  ครูผูชวย     กรรมการ 
 4. นายวรายุ ขวัญลอย   ครู คศ.1               กรรมการและเลขานุการ 
 

ท้ังนี้ใหผูท่ีไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว เพ่ือใหเกิดประโยชนแก
หนวยงาน หากประสบปญหา อยางหนึ่งอยางใด ใหรายงานตอผูอำนวยการโรงเรียนทราบทันที และใหถือปฏิบัติตาม
คำสั่ง 
 

  ท้ังนี้ตั้งแต วันท่ี 12 มีนาคม 2564 บัดนี้เปนตนไป 



 

   สั่ง  ณ  วันท่ี  4  มีนาคม พ.ศ. ๒๕64  
 
 
                               ลงชื่อ 

             (นางลักษณา พรหมพล)                                         
       ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 

 
 
 
 
 

  
 
             

 

คำส่ังโรงเรียนบานหวยลาด 
 ท่ี 14/๒๕64 

เรื่อง การอนุมัติใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ 
…………………………………………………………………….. 

  
  เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีราชการในการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการสรางความเขาใจในการรายงาน
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม รอบ 6 ภาคเรียน  ผานระบบ GPAX  OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  ไปดวยความเรียบรอย ตามระเบียบของทางราชการและบรรลุตามวัตถุประสงค 
  อาศัยอำนาจคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี  1365/2560  สั่ง ณ วันท่ี 
28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เรื่องมอบอำนาจอนุมัติการเดินทางไปราชการ ขอ 5  ใหผูอำนวยการสถานศึกษา มีอำนาจ
พิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการของขาราชการ  ลูกจาง  พนักงานราชการทุกตำแหนงในสถานศึกษาไปราชการ
ภายในราชอาณาจักร  นั้น 
  โรงเรียนบานหวยลาด  จึงอนุมัติใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา          
ดังรายนามตอไปนี้ 

 

 นายสุรวี  เขียวล ี  ตำแหนง  ครู คศ. 1 
 

  ไปปฏิบัติราชการการเพ่ือเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการสรางความเขาใจในการรายงานผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม รอบ 6 ภาคเรียน  ผานระบบ GPAX  OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระหวาง  
วันท่ี  3 - 5 มีนาคม 2564  ณ โรงแรมคิงปารค เอเวนิว  กรุงเทพ  โดยใหเบิกคาจายจากสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

  ขอใหผูท่ีไดรับอนุมัติไปราชการปฏิบัติหนาท่ีใหบังเกิดผลประโยชนแกโรงเรียนและทางราชการอยาง
แทจริง 

 
ท้ังนี้  ตั้งแต วันท่ี  3 มีนาคม  พ.ศ. ๒๕6๔  เปนตนไป 

 

   สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕6๔ 
 

                                
 



                             (นางลักษณา  พรหมพล) 
                       ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

            
                     คำส่ังโรงเรียนบานหวยลาด 

      ท่ี 12/๒๕๖4 
เรื่อง  แตงตั้งเวรรักษาการณในโรงเรียนประจำเดือน มีนาคม  ๒๕๖4 

………………………………………………….…………  
   เพ่ือปองกันระวังรักษาทรัพยสินของโรงเรียนบานหวยลาด ใหอยูในสภาพเรียบรอย ปลอดภัยปราศจากเหตุตางๆ     อาศัย
อำนาจตามคำสั่งในขอ ๒ แหงคำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี ๑ /๒๕๔๖ เรื่อง การให ขาราชการครูปฏิบัติ
หนาท่ีตามคำสั่งผูอำนวยการ สั่ง ณ วันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ และหนังสือสำนักเลขาคณะรัฐมนตรีท่ี นร. ๐๒๐๖/ว ๑๐๗ ลงวันท่ี ๘ 
กรกฎาคม ๒๕๔๒ เรื่อง ปรับปรุงแกไข หรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เก่ียวกับการจัดเวรรักษาการณ ประจำสถานท่ีราชการจึงขอ
แตงตั้งขาราชการครูและลูกจางปฏิบัติหนาท่ี เวรรักษาการณ  ตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม  ๒๕๖4  ดังน้ี 

ท่ี ช่ือ - สกุล วันท่ีอยูเวร ผูตรวจเวร หมายเหต ุ

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

 
นางสาวเนตยา  เงินเจริญ 
นางสาวกัญญวรา  หอมตา 
นางสาวดารภา  ขวัญพรม 
นางวิภาดา  พรมอินทร 
นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา 
นางสาววิไล แกวประสงค 
นางสาวปวีณา  กางถ่ิน 
นางสาวสุวรรณี  แกวเกต ุ
นางสาวสายใจ  มะประสิทธ์ิ 
นางสาวณภัทร  พงคคำ 
นางสาวสกาวเดือน  จันหนาย 
นางสาวจิรัชญา  ขวัญพรม 
 
นายนำพล  เสคำพันธ 
นายสุรวี  เขียวล ี
นายนพรัตน  ขันติเจริญ 
นายวรายุ  ขวัญลอย 
นายสมบูรณ   นามวงศ 
นายยุรนันท  พรรณขาม 
นายอภิชัย  ธรรมเสนา 
นายประมินทร ศรีบุรินทร 

เฉพาะกลางวัน 
3,15,27 
4,16,28 
5,17,29 
6,18,30 
7,19,31 
8,20 
9,21 
10,22  
11,23 
12,24 
1,13,25 
2,14,26 
เฉพาะกลางคืน 
1 - 3 
4 - 6 
7 - 9 
10 - 12 
13 - 16 
17 - 20 
21 - 24 
25 - 28 

 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 

 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 

 
นางสาวเนตยา  เงินเจริญ 
นางสาวกัญญวรา  หอมตา 
นางสาวดารภา  ขวัญพรม 
นางวิภาดา  พรมอินทร 
นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา 
นางสาววิไล แกวประสงค 
นางสาวปวีณา  กางถ่ิน 
นางสาวสุวรรณี  แกวเกต ุ
นางสาวสายใจ  มะประสิทธ์ิ 
นางสาวณภัทร  พงคคำ 
นางสาวสกาวเดือน  จันหนาย 
นางสาวจิรัชญา  ขวัญพรม 
 
นายนำพล  เสคำพันธ 
นายสุรวี  เขียวล ี
นายนพรัตน  ขันติเจริญ 
นายวรายุ  ขวัญลอย 
นายสมบูรณ   นามวงศ 
นายยุรนันท  พรรณขาม 
นายอภิชัย  ธรรมเสนา 
นายประมินทร  ศรีบุรินทร 



21.  นายวสุ  ขวัญตึก 29 - 31 นางลักษณา  พรหมพล นายวสุ  ขวัญตึก 

 

 ท้ังน้ีใหผูท่ีไดรับแตงตั้งอยูเวรรักษาการณโรงเรียน ปฏิบัตหินาท่ีอยางเครงครัด  ถามีปญหาอยางหน่ึงอยางใด ใหรีบรายงาน
ตอหัวหนาสถานศึกษาทราบทันที  และใหถือปฏิบัตติามคำสั่ง 
 

ท้ังน้ี ตั้งแต วันท่ี  1  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖4  เปนตนไป 
สั่ง ณ  วันท่ี  25 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖4      
 
 

(นางลักษณา  พรหมพล) 
ตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 

 
          
                                 
 

   คำส่ังโรงเรียนบานหวยลาด 
     ท่ี 11/๒๕๖4 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถในการอานของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 (Reading Test : RT) ปการศึกษา 2563 

………………………………………………….…………  

 

  ดวย สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาดำเนินการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน 
(RT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2563  ในวันท่ี  9 -11  มีนาคม พ.ศ.2564 

ดังนั้น เพ่ือใหการดำเนินการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1         ป
การศึกษา 2563 มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค และเปนไปตามระเบียบการจัดการสอบของสำนัก
ทดสอบทางการศึกษา   โรงเรียนบานหวยลาด จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการประเมินความสามารถ



ดานการอานของผูเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2563  ประกอบดวยบุคคล ซ่ึงเปนคณะกรรมการระดับ
สนามสอบ  ดังตอไปนี้ 
  

1. คณะกรรมการคุมสอบ 
  1) นางลักษณา  พรหมพล        ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด          ประธานกรรมการ  

2) นางสาวกัญญวรา หอมตา     ครู โรงเรียนบานหวยลาด                กรรมการคุมสอบ  
3) นายอภิชัย  ธรรมเสนา         ครู โรงเรียนบานหวยลาด                 กรรมการคุมสอบ 

 

2.  คณะกรรมการกรอกคะแนน 
1) นางสาวปวีณา  กางถ่ิน        ครู โรงเรียนบานหวยลาด          กรรมการกรอกคะแนน  
2) นางสาวชนาพร  ขวัญลอม    เจาหนาท่ีธุรการโรงเรียนบานหวยลาด  กรรมการกรอกคะแนน  

     ใหคณะกรรมการท่ีไดรับแตงตั้ง ปฏิบัติหนาท่ีตามคำสั่งอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด                                    
ตอทางราชการ  

            ท้ังนี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

        สั่ง  ณ  วันท่ี   18   เดอืน  กุมภาพันธ   พ.ศ.   2564 
 

  
 

      ลงชื่อ      
              (นางลักษณา  พรหมพล) 
                  ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
 
 
 
 

 
 

คำส่ังโรงเรียนบานหวยลาด 
ท่ี ๑๐/๒๕6๔ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันมาฆบูชา 
................................................................................ 

 ดวยโรงเรียนบานหวยลาด  จดัใหมีการดำเนินกิจกรรมวันมาฆบูชาประจำปการศึกษา ๒๕6๓ กำหนดใหมี
การทำบุญตักบาตร ณ โรงเรียนบานหวยลาด ในวันพุธ  ท่ี ๒๔  กุมภาพันธ  ๒๕6๔ เพ่ือใหการดำเนินกิจกรรมเปนไป
ดวยความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงคของกิจกรรม จึงขอแตงตั้งบุคลากรดำเนินงาน ดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบดวย 

๑.๑ นางลักษณา   พรหมพล  ผูอำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายสมบูรณ   นามวงศ   ครู คศ.๓      รองประธานกรรมการ 
๑.๔ นางวิภาดา  พรมอินทร  ครู คศ.๒      กรรมการ 
๑.๕ นางสาวกัญญวรา  หอมตา  ครู คศ.๒    กรรมการและเลขานุการ

 หนาท่ี อำนวยการ  สงเสริมสนับสนุน  ควบคุม  กำกับ ดูแลคณะกรรมการฝายตางๆ ใหเปนไปดวย
ความเรียบรอยประสานงาน ใหคำแนะนำปรึกษาและแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน                      ๒. 
คณะกรรมการฝายอาคารสถานท่ี  ประกอบดวย 



๒.๑  นายสมบูรณ  นามวงศ   ครู คศ.๓  ประธานกรรมการ 
๒.๒  นายสุรวี  เขียวล ี   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๓  นางสาวดารภา  ขวัญพรม  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๔  นายนพรัตน  ขันติเจริญ   คร ูคศ.๑   กรรมการ 
๒.๕  นางสกาวสกาวเดือน  จันหนาย  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๖  นายนำพล  เสคำพันธ   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๗  นายวรายุ  ขวัญลอย   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๘  นางสาวเนตยา  เงินเจรญิ  ครู คศ.๑   กรรมการ 
2.๙  นางสาวปวีณา  กางถ่ิน   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๐ นายประมินทร   ศรีบุรินทร  ครูผูชวย    กรรมการ 
๒.๑๑ นางสาวชนาพร ขวัญลอม  เจาหนาท่ีธุรการ   กรรมการ 
2.๑๒ นางสาวสวุรรณี  แกวเกตุ  ครูผูชวย    กรรมการ 
2.13 นายอภิชัย    ธรรมเสนา  ครูผูชวย    กรรมการ 
2.14 นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา  ครู คศ.๑   กรรมการ 
2.15 นาย นายวสุ  ขวัญตึก     ครูอัตราจาง    กรรมการ 
๒.๑6 นางสาวกัญญวรา  หอมตา  ครู คศ.๒    กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี  จัดสถานท่ี  เวที  ปาย  ตั้งเครื่องเสียง  ควบคุมเครื่องเสียง จัดเก็บสถานท่ี 
 
 
 
 
 

๓. คณะกรรมการฝายพิธีสงฆ ประกอบดวย 
๓.๑  นายสมบูรณ  นามวงศ   ครู คศ.๓  ประธานกรรมการ 
๓.๒  นายยุรนันท  พรรณขาม    คร ูผูชวย   กรรมการ 
๓.๓  นายสุรวี  เขียวล ี   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๔ นายนพรัตน  ขันติเจริญ   คร ูคศ.๑    กรรมการและเลขานุการ
 หนาท่ี  มัคคนายก นิมนตพระสงฆ จัดเตรียมรถยนต  รับ – สงพระ 

๔. คณะกรรมการ จัดนักเรียนเขารวมประกอบพิธี และดูแลนักเรียนระหวางทำกิจกรรม ประกอบดวย 
 ระดับอนุบาล 1 
  นางสาวจิรัชญา ขวัญพรม  ครู คศ.๑ 
 ระดับอนุบาล ๒ 
  นางสาวสายใจ  มะประสิทธิ์ ครู คศ.๑ 
 ระดับอนุบาล 3 
  นางสาววิไล  แกวประสงค  ครู คศ.๑ 
 ระดับประถมศึกษาปท่ี ๑ 
  นางสาวกัญญวรา  หอมตา ครู คศ.๒ 
 ระดับประถมศึกษาปท่ี ๒ 
  นายอภิชัย    ธรรมเสนา ครูผูชวย 
 ระดับประถมศึกษาปท่ี ๓ 
  นางสาวสุวรรณี  แกวเกตุ  ครูผูชวย 
 ระดับประถมศึกษาปท่ี ๔ 
  นางสาวดารภา ขวัญพรม  ครู คศ.๑ 



 ระดับประถมศึกษาปท่ี ๕ 
  นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา ครู คศ.๑ 
 ระดับประถมศึกษาปท่ี ๖ 
  นางสาวปวีณา กางถ่ิน  ครู คศ.๑ 
 ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 
  นายวรายุ ขวัญลอย  ครู คศ.๑ 
  นางสาวเนตยา  เงินเจริญ  ครู คศ.๑ 
 ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๒ 
  นายประมินทร ศรีบุรินทร  ครูผูชวย 
  นางสาวสกาวเดือน  จันหนาย     ครู คศ.๑ 
 ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 
  นางวิภาดา  พรมอินทร  คร ูคศ.๒ 
 ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๔ 
  นายสมบูรณ  นามวงศ  ครู คศ.๓ 
  นายสุรวี  เขียวล ี  ครู คศ.๑ 
  
 
 ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๕ 
  นายนพรัตน  ขันติเจริญ  คร ูคศ.๑ 
  นายยุรนันท  พรรณขาม    คร ูผูชวย 
 ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 
  นางสาวณภัทร พงคคำ  ครู คศ.๒ 
  นายนำพล เสคำพันธ  ครู คศ.๑ 
 หนาท่ี ดูแลความปลอดภัย  ความเรียบรอยของนักเรียนในการเขารวมกิจกรรม ตลอดการจัด
กิจกรรม 
๕. คณะกรรมการตัดสินประกวดวาดภาพระบายสี ประกอบดวย 

๕.๑ ตัดสินระดับอนุบาล1 – 3 
  นางสาววิไล  แกวประสงค  กรรมการตัดสินชั้นอนุบาลอนุบาล ๑ 
  นางสาวจิรัชญา ขวัญพรม  กรรมการตัดสินชั้นอนุบาลอนุบาล ๒ 
  นางสาวสายใจ  มะประสิทธิ์ กรรมการตัดสินชั้นอนุบาลอนุบาล ๓ 
๕.๒  ตัดสินชวงชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 – ๓ 
  นางสาวสุวรรณี  แกวเกตุ  กรรมการตัดสินชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๑  
 นางสาวกัญญวรา  หอมตา กรรมการตัดสินชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๒ 
  นายอภิชัย    ธรรมเสนา กรรมการตัดสินชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๓  
๕.๓  ตัดสินชวงชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 – 6 
  นางสาวปวีณา กางถ่ิน  กรรมการตัดสินชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔  
  นางสาวดารภา ขวัญพรม  กรรมการตัดสินชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๕  
 นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา กรรมการตัดสินชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๖  
๕.๔  ตัดสินชวงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 
  นางวิภาดา  พรมอินทร  กรรมการตัดสินชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๑  
  นางสาวเนตยา  เงินเจริญ  กรรมการตัดสินชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๒  
  นางสาวสกาวเดือน  จันหนาย กรรมการตัดสินชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๓ 
๕.๕  ตัดสินชวงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔– ๖ 



    นายนพรัตน  ขันติเจริญ  กรรมการตัดสินชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๔  
  นางสาวณภัทร พงคคำ  กรรมการตัดสินชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๕  
 นายสมบูรณ  นามวงศ  กรรมการตัดสินชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๖ 
หนาท่ี  จัดทำเกณฑการประกวด  ตัดสินผลการประกวดวาดภาพระบายสี และสงรายชื่อใหกับฝาย
จัดทำเกียรติบัตร  

๖. คณะกรรมการ คัดเลือกนักเรียนท่ีมีจิตสาธารณะ ประกอบดวย 
 ระดับอนุบาล 1 
  นางสาวจิรัชญา ขวัญพรม  ครู คศ.๑ 
 ระดับอนุบาล ๒ 
  นางสาวสายใจ  มะประสิทธิ์ ครู คศ.๑ 
 ระดับอนุบาล 3 
  นางสาววิไล  แกวประสงค  ครู คศ.๑ 
 ระดับประถมศึกษาปท่ี ๑ 
  นางสาวกัญญวรา  หอมตา ครู คศ.๒ 
 ระดับประถมศึกษาปท่ี ๒ 
  นายอภิชัย    ธรรมเสนา ครูผูชวย 
 ระดับประถมศึกษาปท่ี ๓ 
  นางสาวสุวรรณี  แกวเกตุ  ครูผูชวย 
 ระดับประถมศึกษาปท่ี ๔ 
  นางสาวดารภา ขวัญพรม  ครู คศ.๑ 
 ระดับประถมศึกษาปท่ี ๕ 
  นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา ครู คศ.๑ 
 ระดับประถมศึกษาปท่ี ๖ 
  นางสาวปวีณา กางถ่ิน  ครู คศ.๑ 
 ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 
  นายวรายุ ขวัญลอย  ครู คศ.๑ 
  นางสาวเนตยา  เงินเจริญ  ครู คศ.๑ 
 ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๒ 
  นายประมินทร ศรีบุรินทร  ครูผูชวย 
  นางสาวสกาวเดือน  จันหนาย     ครู คศ.๑ 
 ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 
  นางวิภาดา  พรมอินทร  คร ูคศ.๒ 
 ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๔ 
  นายสมบูรณ  นามวงศ  ครู คศ.๓ 
  นายสุรวี  เขียวล ี  ครู คศ.๑ 
 ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๕ 
  นายนพรัตน  ขันติเจริญ  คร ูคศ.๑ 
  นายยุรนันท  พรรณขาม    คร ูผูชวย 
 ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 
  นางสาวณภัทร พงคคำ  ครู คศ.๒ 
  นายนำพล เสคำพันธ  ครู คศ.๑ 
 หนาท่ี คัดเลือกนักเรียนท่ีมีจิตสาธารณะหองละ ๒ คนสงรายชื่อใหกับฝายจัดทำเกียรติบัตร  
๗. คณะกรรมการฝายพิธีการ  ประกอบดวย 



๗.๑  นางวิภาดา  พรมอินทร          ครู คศ.๒  ประธานกรรมการ 
๗.๒  นายนำพล  เสคำพันธ   ครู ผูชวย   กรรมการ 
     หนาท่ี  เปนพิธีกร  และดำเนินงานดานพิธีตาง ๆ  

๘. คณะกรรมการฝายบันทึกภาพกิจกรรม  ประกอบดวย 
๘.๑  นายวรายุ   ขวัญลอย   คร ูคศ.๑  ประธานกรรมการ 
๘.๒  นายยุรนันท  พรรณขาม    ครู ผูชวย   กรรมการ          
      หนาท่ี  บันทึกภาพกิจกรรม ตลอดกิจกรรม 

๙. คณะกรรมการประชาสัมพันธ ประกอบดวย 
     ๙.๑ นายวรายุ   ขวัญลอย   คร ูคศ.๑   ประธานกรรมการ                                             
     ๙.๒ นางสาวสกาวเดือน  จันหนาย      ครู คศ.๑   กรรมการ
 หนาท่ี ประชาสัมพันธกิจกรรมวันมาฆบูชาใหทราบอยางกวางขวางท้ังในและนอกโรงเรียน  
ประชาสัมพันธเสียงตามสาย และเผยแพรทางอินเตอรเน็ต 
๑๐. คณะกรรมจัดทำของรางวัล      
     ๑๐.๑  นายนำพล เสคำพันธ   ครู คศ.๑  ประธานกรรมการ 
     ๑๐.๒ นางสาวชนาพร ขวัญลอม  เจาหนาท่ีธุรการ   กรรมการ 
 หนาท่ี จัดทำเกียรติบัตรใหกับนักเรียนท่ีไดรับรางวัลประกวดวาดภาพระบายสีวันมาฆบูชาและ
นักเรียนท่ีไดรับการคัดเลือกผูมีจิตสาธารณะ 

  ๑๑.  ฝายการเงิน ประกอบดวย 
       ๑๑.๑ นางลักษณา พรหมพล   ผูอำนวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ          
๑๑.๒ นางสาวณภัทร  พงคคำ   ครู คศ.2                กรรมการ 
       ๑๑.๓ นางสาวปวีณา  กางถ่ิน   ครู คศ.๑       กรรมการ 
       ๑๑.๔ นายยุรนันนท  พรรณขาม  ครูผูชวย         กรรมการและเลขานุการ 
               หนาท่ี  จัดการเบิกเงินรับ-จาย ดำเนินการจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ และจัดทำบัญชีสรุปคาใชจาย      
       ในการจัดกิจกรรมตามงบประมาณแผนปฏิบัติการประจำป 256๓ 
          ๑๒. คณะกรรมการสรุปรายงานกิจกรรม 

 ๑๒.๑  นางสาวสกาวเดือน  จนัหนาย ครู คศ.๑     ประธานกรรมการ 
 ๑๒.๒  นางสาวชนาพร ขวัญลอม  เจาหนาท่ีธุรการ      กรรมการ         
 หนาท่ี สรุปกิจกรรมวนัมาฆบูชา 
 

 
 

ท้ังนี้  ตั้งแต วันท่ี  ๒๒  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕6๔  เปนตนไป 
 

   สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๘  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕6๔ 
 
 
       ลงชื่อ 
                (นางลักษณา พรหมพล) 
                  ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
 
 
 
 

 



          
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   คำส่ังโรงเรียนบานหวยลาด 
     ท่ี 5/๒๕๖4 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการขับเคล่ือนกระบวนการ PLC ชุมชนแหงการเรียนรู 
ทางวิชาชีพสูสถานศึกษา ภาคเรียนท่ี 2  ประจำปการศึกษา 2563 

………………………………………………….…………  

 

  ดวยสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ เขต 2 ไดกำหนดใหทุกโรงเรียนพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน  ดวยกระบวนการขับเคลื่อน PLC ( Professional Learning 
Community )  ซ่ึงเปนการรวมตัวกันของครูเพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากประสบการณการทำหนาท่ีสูการ
วิพากษ  เติมเต็ม  ทบทวน  ปรับปรุงพัฒนางาน  ไปสูการเรียนรูเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะแหงศตวรรษท่ี  21  ของครูผูสอน
ตองใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง  โดยท่ีครูออกแบบการเรียนรู  และอำนวยความสะดวกในการเรียนรู  แบบใชปญหา
เปนฐาน   

เพ่ือบรรลุผลตามเปาหมายท่ีตนสังกัดไดกำหนดอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 แหง
พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 จึงแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ  
PLCชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพสูสถานศึกษาประจำปการศึกษา  2563  ดังตอไปนี้ 

 

1. คณะกรรมการอำนวยการ มีหนาท่ี  สรางความเขาใจ  ความตระหนักใหคำปรึกษา  ชี้แนะ   
ติดตอ  ประสานงาน  และอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน  ประกอบดวย 

1.1  นางลักษณา  พรหมพล  ผูอำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
1.2  นายสมบูรณ  นามวงษ  ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
1.3  นายยุรนันท  พรรณขาม  ครู             กรรมการและเลขานุการ 
 

   2. คณะกรรมการวางแผน  ดำเนินงาน  มีหนาท่ี  วิเคราะหและสะทอนสภาพปญหาการเรียนการ
สอน  หาแนวทางการแกปญหา  รวมกำหนดแผนการดำเนินงาน  รวมออกแบบกิจกรรมและสื่อการเรียน 
การสอน  และวัดประเมินผลการใชสื่อ  และนวัตกรรม  ประกอบดวย 
   2.1  นายสมบูรณ  นามวงศ  ครู ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

2.2  นางวิภาดา พรมอินทร  ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
2.3  นางสาวกัญญวรา หอมตา  ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
2.4  นางสาวณภัทร พงศคำ  ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
2.5  นางสาววิไล แกวประสงค  ครู    กรรมการ 

                     2.6  นายสรุวี  เขียวล ี   ครู    กรรมการ  
 2.7  นายนพรัตน ขันติเจริญ  ครู    กรรมการ 

2.8  นางสาวเบญจภรณ พรมเผา  ครู    กรรมการ 
2.9  นางสาวสายใจ มะประสิทธิ์  ครู    กรรมการ 
2.10 นางสาวสกาวเดือน จันหนาย ครู    กรรมการ 
2.11 นางสาวดารภา ขวัญพรม  ครู    กรรมการ 
2.12 นางสาวจิรัชญา ขวัญพรม  คร ู   กรรมการ 
2.13 นางสาวเนตยา เงินเจรญิ  ครู     กรรมการ 
2.14 นายวรายุ ขวัญลอย  ครู     กรรมการ 
2.15 นายนำพล เสคำพันธ  ครู     กรรมการ 
2.16 นายอภิชัย ธรรมเสนา  คร ู   กรรมการ 



2.17 นางสาวปวีณา กางถ่ิน  คร ู   กรรมการ 
2.18 นางสาวสวุรรณี แกวเกตุ  คร ู   กรรมการ 
2.19 นายประมินทร ศรีบุรินทร  คร ู   กรรมการ 
2.20 นายยุรนันท พรรณขาม  ครู     กรรมการ/เลขานุการ 

 

3. คณะกรรมการ นิเทศ  กำกับ  ติดตาม แนะนำ และใหการชวยเหลือ มีหนาท่ี  นิเทศ  กำกับ  
ติดตาม แนะนำ และใหการชวยเหลือ ประกอบดวย 

3.1  นางลักษณา  พรหมพล  ผูอำนวยการโรงเรยีน  ประธานกรรมการ 
3.2  นายสมบูรณ  นามวงศ  ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
3.3  นางวิภาดา พรมอินทร  ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
3.4  นายสุรวี เขียวล ี   ครู    กรรมการ 
3.5  นางสาวสกาวเดือน จันหนาย  ครู    กรรมการ 
3.6  นางสาวเบญจภรณ พรมเผา  ครู    กรรมการ 
3.7  นางสาว กัญญวรา หอมตา  คร ู   กรรมการ 
3.8  นางสาว วิไล แกวประสงค  คร ู   กรรมการ 
3.6  นายยุรนันท  พรรณขาม  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
 
4. คณะกรรมการเลขานุการ มีหนาท่ี บันทึกการรวมหารือและสรุปองคความรูท่ีไดรับจากการหารือ

รวมและจัดทำรายงานสรปุผล ประกอบดวย 
  4.1  นางวิภาดา พรมอินทร  ครู ชำนาญการ  ประธานกรรมการ 

4.2  นางสาวเบญจภรณ พรมเผา  ครู    กรรมการ 
4.3  นางสาวสายใจ มะประสิทธิ์    ครู    กรรมการ 
4.4  นายอภิชัย ธรรมเสนา  คร ู   กรรมการ 
4.5  นายยุรนันท  พรรณขาม  ครู    กรรมการและเลขานุการ 

 

  ใหผูท่ีไดรับการแตงตั้งตามคำสั่งนี้  ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย อยางเต็มความรู  ความสามารถ  
และบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียน 
 

 ท้ังนี้ ตั้งแต วันท่ี  22  มกราคม  พ.ศ.  2564  เปนตนไป 

 

    สั่ง  ณ วันท่ี  22  มกราคม  พ.ศ.  2564 
  

 
      ลงชื่อ      
              (นางลักษณา  พรหมพล) 
                  ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
 

          
            
                     คำส่ังโรงเรียนบานหวยลาด 

      ท่ี 6/๒๕๖4 
เรื่อง  แตงตั้งเวรรักษาการณในโรงเรียนประจำเดือน กุมภาพันธ ๒๕๖4 

………………………………………………….…………  
   เพ่ือปองกันระวังรักษาทรัพยสินของโรงเรียนบานหวยลาด ใหอยูในสภาพเรียบรอย ปลอดภัยปราศจากเหตุตางๆ     อาศัย
อำนาจตามคำสั่งในขอ ๒ แหงคำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี ๑ /๒๕๔๖ เรื่อง การให ขาราชการครูปฏิบัติ



หนาท่ีตามคำสั่งผูอำนวยการ สั่ง ณ วันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ และหนังสือสำนักเลขาคณะรัฐมนตรีท่ี นร. ๐๒๐๖/ว ๑๐๗ ลงวันท่ี ๘ 
กรกฎาคม ๒๕๔๒ เรื่อง ปรับปรุงแกไข หรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เก่ียวกับการจัดเวรรักษาการณ ประจำสถานท่ีราชการจึงขอ
แตงตั้งขาราชการครูและลูกจางปฏิบัติหนาท่ี เวรรักษาการณ  ตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ ๒๕๖4  ดังน้ี 

ท่ี ช่ือ - สกุล วันท่ีอยูเวร ผูตรวจเวร หมายเหต ุ

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21.  

 
นางสาวเนตยา  เงินเจริญ 
นางสาวกัญญวรา  หอมตา 
นางสาวดารภา  ขวัญพรม 
นางวิภาดา  พรมอินทร 
นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา 
นางสาววิไล แกวประสงค 
นางสาวปวีณา  กางถ่ิน 
นางสาวสุวรรณี  แกวเกต ุ
นางสาวสายใจ  มะประสิทธ์ิ 
นางสาวณภัทร  พงคคำ 
นางสาวสกาวเดือน  จันหนาย 
นางสาวจิรัชญา  ขวัญพรม 
 
นายนำพล  เสคำพันธ 
นายสุรวี  เขียวล ี
นายนพรัตน  ขันติเจริญ 
นายวรายุ  ขวัญลอย 
นายสมบูรณ   นามวงศ 
นายยุรนันท  พรรณขาม 
นายอภิชัย  ธรรมเสนา 
นายประมินทร ศรีบุรินทร 
นายวสุ  ขวัญตึก 

เฉพาะกลางวัน 
7,19 
8,20 
9,21 
10,22 
11,23 
12,24 
1,13,25 
2,14,26 
3,15,27 
4,16,28 
5,17 
6,18 
เฉพาะกลางคืน 
1 - 3 
4 - 6 
7 - 9 
10 - 12 
13 - 15 
16 - 18 
19 - 21 
22 - 24 
25 - 28 

 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 

 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 
นางลักษณา  พรหมพล 

 
นางสาวเนตยา  เงินเจริญ 
นางสาวกัญญวรา  หอมตา 
นางสาวดารภา  ขวัญพรม 
นางวิภาดา  พรมอินทร 
นางสาวเบญจภรณ  พรมเผา 
นางสาววิไล แกวประสงค 
นางสาวปวีณา  กางถ่ิน 
นางสาวสุวรรณี  แกวเกต ุ
นางสาวสายใจ  มะประสิทธ์ิ 
นางสาวณภัทร  พงคคำ 
นางสาวสกาวเดือน  จันหนาย 
นางสาวจิรัชญา  ขวัญพรม 
 
นายนำพล  เสคำพันธ 
นายสุรวี  เขียวล ี
นายนพรัตน  ขันติเจริญ 
นายวรายุ  ขวัญลอย 
นายสมบูรณ   นามวงศ 
นายยุรนันท  พรรณขาม 
นายอภิชัย  ธรรมเสนา 
นายประมินทร  ศรีบุรินทร 
นายวสุ  ขวัญตึก 

 

 ทั้งนี้ใหผูที่ไดรับแตงตั้งอยูเวรรักษาการณโรงเรียน ปฏิบัติหนาทีอ่ยางเครงครัด  ถามีปญหาอยางหนึ่งอยางใด ใหรีบ
รายงานตอหัวหนาสถานศึกษาทราบทนัที  และใหถือปฏิบัติตามคำสั่ง 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต วนัที่  1  กุมภาพนัธ พ.ศ. ๒๕๖4  เปนตนไป 
สั่ง ณ  วันที่  29 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖4      
 
 

(นางลักษณา  พรหมพล) 
ตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 
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