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โครงสรางกลุมบริหารงานสงเสรมิการจัดการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. กลุมงานอาคารสถานท่ี 
 

2. กลุมงานบริการ 
 

3. กลุมงานชุมชนสัมพันธ 
 

ผูอํานวยการสถานศึกษา 

รองผูอํานวยการสถานศึกษา กลุมบริหารงานสงเสริมการจัดการศึกษา 

คณะกรรมการอํานวยการ กลุมบริหารงานสงเสริมการจัดการศึกษา 

- งานบริหารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม 
- งานบิการอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
- งานบริหารหองเรียน 
- งานบริหารหองพอเศษ 
- งานบริหารลูกจางประจําฯ 
- งานกํากับดูแลความสะอาดอาคารและ 
  สิ่งแวดลอมโรงเรียน 
- งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 

- งานประชาสัมพันธและการสื่อสาร 
- งานรับรองการประชุมและศึกษาดูงาน 
- งานโภชนาการ 
- งานบริการสาธารณูปโภค 
- งานการใหบริการและกํากับดูแลน้ําดื่ม 
- งานธนาคารโรงเรียน 
- งานอนามัยโรงเรียน 
- งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 

- งานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
- งานการใหบริการชุมชน 
- งานรมมือและมีสวนรวมกับชุมชน 
- งานประสานรับการสนับสนุนจากชุมชน 
- งานประเมินผลการดําเนินงานกับชุมชนและ  
  ภาคเครือขาย 
- งานสรางเผยแพรเกียรติประวัติโรงเรียน 
- งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
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   รายงานผลการดําเนินงานกลุมบริหารงานสงเสริมการจัดการศึกษา ป  2555   
 
 
งานโสตทัศนศึกษา 
ผลการดําเนินงาน 

ใหบริการภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ในกิจกรรมของโรงเรียน ดําเนินการจัดเก็บไวในระบบ server ของ
โรงเรียน เพ่ือนํามาใชในการอางอิงและเปนหลักฐานการปฏิบัติงาน ใหบริการระบบเสียง ในการจัดกิจกรรมการ
ประชุมสัมมนาตางๆ ในโรงเรียน ดูแลซอมบํารุงอุปกรณงานโสตทัศนศึกษา เชน ซอมบํารุงไมโครโฟน ซอมบํารุง
ลําโพง  ซอมบํารุงเครื่องขยายเสียง ดําเนินการจัดซ้ือ ใหบริการหองประชุมตางๆพรอมติดตั้งอุปกรณประกอบ 
การประชุม นําเสนอวีดีทัศแนะนําโรงเรียนและใหบริการตอนรับผูท่ีมาศึกษาดูงานในโรงเรียนบานคาย 
 
งานอาคารสถานท่ี 
ดานพัฒนาอาคารสถานท่ี 
ผลการดําเนินงาน 

ดําเนินการปรับปรุงหอประชุม หองเรียน MEP จางเหมาปรับปรุงซอมแซมอาคารสถานท่ี  จัดซ้ือ 
วัสดุ อุปกรณประกอบการทําความสะอาดอาคารสถานท่ี จัดซ้ือไมดอกไมประดับเพ่ือตกแตงอาคารสถานท่ี  
จัดซ้ือและจัดหาธงชาติ ธงธรรมจักร ธง ภปร.ธงประจําโรงเรียนและธงอ่ืนๆติดหนาโรงเรียนและบริเวณอ่ืน 
ตามความเหมาะสมและในโอกาสตางๆ จางเหมาฉีดยาฆาหญา จางเหมาเปลี่ยนทอประปา จัดซ้ือน้ํามัน 
เชื้อเพลิงเติมเครื่องยนตประกอบการดําเนินงาน เชน เครื่องตัดหญา  ซอมบํารุงเครื่องตัดหญา 
 
งานประชาสัมพันธ  
 ผลการดําเนินงาน 

ใหบริการประชาสัมพันธขาวสารตางๆ นําเสนอขอมูลของโรงเรียน ใหบริการเสียงตามสายภายในโรงเรียน 
ใหบริการตอนรับผูท่ีมาติดตอกิจธุระกับโรงเรียนและผูปกครองนักเรียนท่ีมาขอพบนักเรียนระหวางท่ีเรียน จัดทํา
วารสารรวงขาวโรงเรียนบานคาย จัดทําบอรดประชาสัมพันธ  จัดทําบอรดทําเนียบบุคลากร จัดซ้ือและจัดหา
อุปกรณประกอบการดําเนินงานประชาสัมพันธ 
 
งานอนามัย  
ผลการดําเนินงาน  

ใหบริการดูแลนักเรียนท่ีไมสบายหรือไดรับบาดเจ็บระหวางมาเรียน จัดยาบรรเทาอาการ ดูแลขณะนอน
พัก ณ หองพยาบาล โดยมีเจาหนาท่ีประจําหองพยาบาลคอยใหบริการตามเวลาท่ีกําหนด ดําเนินการจัดซ้ือยา
เวชภัณฑ ตางๆ  จัดไว ณ หองพยาบาล และดําเนินการจัดใสกลองแลวใหไวประจําทุกกลุมสาระ และใหไวประจํา
หองประชาสัมพันธ  หองสํานักงาน เพ่ือใชเปนยาสามัญเบื้องตน  ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเก่ียวกับโรคระบาด 
โรคท่ีเกิดในปจจุบัน การดูแลปองกันสุขภาพอนามัยใหนักเรียน คณะครู  บุคลากร  นักเรียน ทราบ  จัดทําบอรด
เผยแพรประชาสัมพันธขาวสารเก่ียวกับสุขภาพ โรคตาง ๆ  จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพใหกับนักเรียน โดยจัดตั้ง
ชุมนุมงานอนามัยเปนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดําเนินการกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจําป 2554  ใหกับ
นักเรียนโรงเรียนบานคายทุกคน ไดรับการตรวจสุขภาพ ครบ 100 เปอรเซ็น 
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งานโภชนาการ  
 ผลการดําเนินงาน 
 ดําเนินการจัดทําอาหารวางใหบริการระหวางมีการจัดประชุม อบรม สัมมนาตางๆ บริการอาหาร
เครื่องดื่มในงานเลี้ยงตางๆของโรงเรียน ดําเนินการดูแลความสะอาดและสุขอนามัยของโรงอาหารรวมถึง
โภชนาการทางอาหารของผูประกอบการรานคาท่ีจําหนายอาหารในโรงอาหารใหเปนไปตามระเบียบของโรงเรียน
ดําเนินการสรรหาผูประกอบการรานคาจําหนายอาหารในโรงเรียนบานคาย ประจําปการศึกษา 2554 โดย
ดําเนินการตามข้ันตอนและระเบียบของราชการ  จัดซ้ืออุปกรณเพ่ือใชในการดําเนินงานดานโภชนาการ 
ดําเนินการพัฒนาโรงอาหาร เพ่ือใหนักเรียนมีอาหารบรโิภคอยางเพียงพอ  ไดรับการตรวจประเมินมาตรฐาน           
โรงอาหารมาตรฐานทางดานกายภาพและแบคทีเรีย (SI-2) โดยเจาหนาท่ีจากโรงพยาบาลบานคาย จังหวัดระยอง 
 
งานส่ิงแวดลอม 
ผลการดําเนินงาน 
 ดําเนินการปลูกตนไม ดูแลตนไม ปลูกไมดอกไมประดับเพ่ือความรมรื่น ทําใหภูมิทัศนของโรงเรียน
สวยงาม จัดตั้งชุมนุมไมดอกไมประดับเปนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนสงเสริมใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับไม
ดอกไมประดับ และเปนการปลูกจิตสํานึกใหผูเรียนรักและหวงแหนธรรมชาติ 
 
งานส่ือสารและโทรมนาคม 
ผลการดําเนินงาน 
 ดําเนินการจางเหมาตรวจซอมบํารุงโทรศัพทภายใน   จางเหมาตรวจเช็คและตัดตอสายสัญญาณโทรศัพท  
จัดซ้ือโทรศัพทตั้งโตะ จัดซ้ือ English Supply  เพ่ือใหบริการโทรศัพทภายในมีความสมบูรณและท่ัวถึงทุกกลุม
สาระ ดําเนินการใหบริการวิทยุสื่อสารเพ่ือใชในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน จัดซ้ือแบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร  
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สรุปการใชอาคารสถานท่ี ประจําป 2555 

 
หอประชุม 

ลําดับ ว/ด/ป เวลา ผูขออนุญาต 
จํานวน

คน 
รายละเอียด องคกร 

1 10-มี.ค.-55 16.00 - 23.00 นางสาวธิดารตัน  แกวนํ้า 450 จัดงานเลี้ยงแตงงาน บุคคลภายนอก 
2 26-เม.ย.-55 16.00 - 23.00 นายนิมิตต  สําเรจ็กิจ 400 จัดงานเลี้ยงแตงงาน บุคคลภายนอก 
3 21-ก.ค.-55 16.00 -23.00 นางเสาวลักษณ  เวศชกิจ 350 จัดงานเลี้ยงแตงงาน บุคคลภายนอก 
4 30-ก.ย.-55 18.00 - 23.00 ครูวินัย  ภูชนะพันธ 300 จัดงานเล้ียงเกษียญอายุราชการ บุคลากรโรงเรียน 
5 31 พ.ย. 55 16.00 -23.00 นางสาวชนิดา  เวทวงค 500 จัดงานเลี้ยงแตงงาน บุคคลภายนอก 

หองรวงขาว 

ลําดับ ว/ด/ป เวลา ผูขออนุญาต 
จํานว
นคน 

รายละเอียด องคกร 

1 4-ม.ค.-55 13.00 - 15.00 ครูชลาลยั  เกตุโร 20 ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู บุคลากรโรงเรียน 

2 9-ม.ค.-55 16.00 - 18.00 ครูกัณทิมา  หวานระรื่น 18 
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิชาการ 

บุคลากรโรงเรียน 

3 12-ม.ค.-55 16.00 - 17.00 ครูสาวิตร ี สุโขพันธ 24 
ประชุมคณะกรรมการตักบาตร
ขาวสารอาหารแหงวันข้ึนปใหม 

บุคลากรโรงเรียน 

4 12-ม.ค.-55 15.30 - 17.00 ครูสาวิตร ี สุโขพันธ 21 
ประชุมคณะกรรมการจัดงานวัน
คร ู

บุคลากรโรงเรียน 

5 23-ม.ค.-55 09.00 - 10.00 ครูชลาลยั  เกตุโร 6 จัดสัมภาษณลูกจางช่ัวคราว บุคลากรโรงเรียน 
7 25-ม.ค.-55 16.00 - 17.00 ครูชลาลยั  เกตุโร 26 จัดประชุมกลุมบริหารท่ัวไป บุคลากรโรงเรียน 
8 26-ม.ค.-55 16.00 - 17.00 รองฯพีรยุทธ  ช่ืนฉํ่า   ประชุมคร ูม.3 ม.4 ม.5 ม.6 บุคลากรโรงเรียน 
9 30-ม.ค.-55 09.00 - 10.00 ครูชลาลยั  เกตุโร 16 ประชุมนักการภารโรง บุคลากรโรงเรียน 
10 30-ม.ค.-55 16.00 - 17.00 ครูชลาลยั  เกตุโร 9 ประชุมกลุมบริหารท่ัวไป บุคลากรโรงเรียน 

11 31-พ.ค.-55 14.35 ครูณรงค  จันทรมหา 15 
ประชุมแตงตั้งคณะทํางาน
คัดเลือกสถานท่ีศึกษาดูงาน 

บุคลากรโรงเรียน 

12 1-มิ.ย.-55 09.00-10.00 ครูชลาลยั  เกตุโร 15 ประชุมนักการภารโรง บุคลากรโรงเรียน 
13 5-มิ.ย.-55 15.25-16.00 ครูชลาลยั  เกตุโร 9 ประชุมกลุมสงเสรมิ บุคลากรโรงเรียน 

14 8-มิ.ย.-55 9.00-12.00 ครูนวลนภา ศรีพรม 6 
เปดซองสอบราคาเชาเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร 

บุคลากรโรงเรียน 

15 8-มิ.ย.-55 16.00-17.00 ครอุทัยวรรณ  อินศิริ 20 ประชุมคร ูงาน QAD บุคลากรโรงเรียน 

16 11-มิ.ย.-55 16.15 ครูพจนีย  บุญลน 27 
ประชุมกลุมบริหรกิจการ
นักเรียน 

บุคลากรโรงเรียน 

17 12-มิ.ย.-55 12.00-14.30 ครูกรรณิการ  อาจสิงห 20 ประชุม บุคลากรโรงเรียน 

18 14-มิ.ย.-55 15.30 -16.00 ครูนิดา  ลอยละลิ่ว 20 
ประชุมคณะกรรมการสภา
นักเรียน 

บุคลากรโรงเรียน 
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หองรวงขาว 

ลําดับ ว/ด/ป เวลา ผูขออนุญาต 
จํานวน

คน 
รายละเอียด องคกร 

19 18-มิ.ย.-55 09.00-11.00 ครูชลาลยั  เกตุโร 10 
ประชุมกรรมการโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ 

บุคลากรโรงเรียน 

20 19-มิ.ย.-55 13.00-16.00 รองฯอุบลรตัน  ฆวีวงษ 21 
ประชุมคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

บุคลากรโรงเรียน 

21 19-มิ.ย.-55 08.30-16.00 ครูสาวินี  บุญชวยเหลือ 10 
ใชในการประเมินผล
ความกาวหนาทางการศึกษา 

บุคลากรโรงเรียน 

22 29-มิ.ย.-55 10.15-11.15 ครูชลธิชา  ศรีชมพู 15 
อัดเสียงนักเรียนเพ่ือเขารวม
ประกวด 

บุคลากรโรงเรียน 

23 26-มิ.ย.-55 13.00-17.00 ครูกัณทิมา  หวานระรื่น 19 
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิชาการ 

บุคลากรโรงเรียน 

24 28-มิ.ย.-55 13.00-16.30 ครูพรพิมล  อ้ึงเกลี้ยง   
จัดเก็บคอมพิวเตอร 200 
เครื่อง 

บุคลากรโรงเรียน 

25 22-มิ.ย.-55 15.25-16.00 ครูชลาลยั  เกตุโร 26 ประชุมกลุมสงเสรมิ บุคลากรโรงเรียน 
26 20-มิ.ย.-55 16.15-17.30 ครูพจนีย  บุญลน 15 ประชุมหัวหนาระดับนักเรียน บุคลากรโรงเรียน 

27 19-มิ.ย.-55 15.25-16.00 ครูนิดา  ลอยละลิ่ว 19 
ประชุมคณะกรรมการสภา
นักเรียน 

บุคลากรโรงเรียน 

28 6-ก.ค.-55 16.00-17.00 ครูพจนีย  บุญลน 19 ประชุมช้ีแจงกีฬาสีภายใน บุคลากรโรงเรียน 
29 27-ก.ค.-55 09.00-11.30 ครูพจนีย  บุญลน 12 ตอนรับสภากาชาดไทย บุคลากรโรงเรียน 
30 22-ก.ค.-55 12.00-14.00 ครูกรรณิการ  อาจสิงห 20 ประชุมกลุมวิชาการ บุคลากรโรงเรียน 

31 22-ก.ค.-55 13.00 - 16.00 รองฯอุบลรตัน  ฆวีวงษ 15 
ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

บุคลากรโรงเรียน 

32 18-ก.ค.-55 14.00--15.00 ครูชลาลยั  เกตุโร 19 ประชุมผูประกอบการรานคา บุคลากรโรงเรียน 
33 18-ก.ค.-55 15.00-1610 ครูชลาลยั  เกตุโร 7 ประชุมกลุมสงเสรมิฯ บุคลากรโรงเรียน 

34 19-ก.ค.-55 09.00-10.00 ครูพจนีย  บุญลน 10 
ประชุมเดิน-ว่ิง ทางไกลตานภยั
ยาเสพตดิ 

บุคลากรโรงเรียน 

35 16-ก.ค.-55 15.25-16.30 ครูพจนีย  บุญลน 16 ประชุมหัวหนาระดับนักเรียน บุคลากรโรงเรียน 

36 13-ก.ค.-55 15.25-16.30 ครูอุทัยวรรณ  อินศิริ 20 
ประชุมเดิน-ว่ิง ทางไกลตานภยั
ยาเสพตดิ 

บุคลากรโรงเรียน 

37 31-ก.ค.-55 14.00-18.00 ครูกัณทิมา  หวานระรื่น 14 ประชุมหัวหนากลุมสาระ บุคลากรโรงเรียน 
38 31-ก.ค.-55 16.15-17.00 ครูชลาลยั  เกตุโร 17 ประชุมครูท่ีปรึกษา บุคลากรโรงเรียน 
39 9-ส.ค.-55 12.30-13.00 ครูณรงค  จันทรมหา   ประชุมครูทัศนศึกษา บุคลากรโรงเรียน 
40 22-ส.ค.-55 16.15 รองฯอุบลรตัน  ฆวีวงษ 25 ประชุมการจัดงานมุทิตาจิต บุคลากรโรงเรียน 
41 29-ส.ค.-55 16.00-17.00 ครูชลาลยั  เกตุโร 29 ประชุมกลุมสงเสรมิฯ บุคลากรโรงเรียน 
42 28-ส.ค.-55 15.25 -16.30 ครูอําไพ  พนภัยพาล 40 ประชุมนักเรียนกรุงไทยยุววานิช บุคลากรโรงเรียน 
43 24-ส.ค.-55 09.00-10.00 ครูชลาลยั  เกตุโร 15 ประชุมนักการภารโรง บุคลากรโรงเรียน 
44 29-ส.ค.-55 09.00-12.00 รองฯพีรยุทธ  ช่ืนฉํ่า 25 ตรวจรับ QAD บุคลากรโรงเรียน 
45 31-ส.ค.-55 08.30-12.00 นางธนพร  บัวรัตน   สอนนักเรียน บุคลากรโรงเรียน 
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หองรวงขาว 

ลําดับ ว/ด/ป เวลา ผูขออนุญาต 
จํานวน

คน 
รายละเอียด องคกร 

46 
7-ก.ย.-55 12.00-16.00 

ครูชัญญานุช  บุญยะพุก
กะนะ 

15 
ประชุมพิจารณาเลื่อนข้ัน
เงินเดือน 

บุคลากรโรงเรียน 

47 12-ก.ย.-55 13 ครูธนพร  บัวรัตน 20 รับยายครูวิภาพรรณ  อุบล บุคลากรโรงเรียน 
48 18-ก.ย.-55 11.00-12.00 ครูกัณทิมา  หวานระรื่น   ประชุมหัวหนาระดับนักเรียน บุคลากรโรงเรียน 
49 20-ก.ย.-55 15.00-16.00 ครูชลาลยั  เกตุโร 6 ประชุมกลุมสงเสรมิ บุคลากรโรงเรียน 
50 20-ก.ย.-55 12.00-13.00 ครูพจนีย  บุญลน   ประชุมงานบานคายสัญจร บุคลากรโรงเรียน 
51 26-ก.ย.-55 10.00-12.00 ครูสาวิตร ี สุโขพันธ 13 ประชุมการจัดงานมุทิตาจิต บุคลากรโรงเรียน 
52 5-ต.ค.-55 09.00-16.00 ครูนวลนภา ศรีพรม 20 อบรมเจาหนาท่ีพัสด ุ บุคลากรโรงเรียน 
53 

8-ต.ค.-55 13.00-14.00 ครูสาวิตร ี สุโขพันธ 32 
ประชุมอัตราจางทํางานชวง
ปดเทอม 

บุคลากรโรงเรียน 

54 
11-ต.ค.-55 13.00-16.00 ครูชลาลยั  เกตุโร 17 

ประชุมกรรมการจัดการ
ประชุมเครือขายผูปกครอง 

บุคลากรโรงเรียน 

55 14-ต.ค.-55 10.00-12.00 ครูพจนีย  บุญลน 30 ประชุมเครือขายผูปกครอง บุคลากรโรงเรียน 
56 25-ต.ค.-55 16.15-17.00 ครูพจนีย  บุญลน 20 ประชุมหัวหนาระดับนักเรียน บุคลากรโรงเรียน 
57 

25-ต.ค.-55 15.15-16.10 
ครูระวีนันต กมลผาสุข
ช่ืน 

30 
ประชุมนักเรียนรับ
ทุนการศึกษา 

บุคลากรโรงเรียน 

58 
29-ต.ค.-55 15.30 - 16.00 ครูกรรณิการ  อาจสิงห 42 

ประชุมพนักงานราชการและ
ครูอัตราจาง 

บุคลากรโรงเรียน 

59 
30-ต.ค.-55 14.35-18.00 ครูกัณทิมา  หวานระรื่น 21 

ประชุมคณะกรรมการกลุม
บริหารวิชาการ 

บุคลากรโรงเรียน 

60 31-ต.ค.-55 16.15-17.00 ครูนิชชิมา ทนศิร ิ 24 ประชุมครูท่ีปรึกษา ม.1 บุคลากรโรงเรียน 
61 31-ต.ค.-55 09.00-10.00 ครูชลาลยั  เกตุโร 16 ประชุมนักการภารโรง บุคลากรโรงเรียน 
62 1-พ.ย.-55 16.00-17.00 ครูชลาลยั  เกตุโร 26 ประชุมกลุมสงเสรมิฯ บุคลากรโรงเรียน 
69 

6-พ.ย.-55 14.35-15.30 ครูกรรณิการ  อาจสิงห 25 
ประชุมเตรียมงานแขงขัน
ทักษะวิชาการ 

บุคลากรโรงเรียน 

64 11-พ.ย.-55 10.00.12.00 ครูพจนีย  บุญลน 35 ประชุมเครือขายผูปกคร ู บุคลากรโรงเรียน 
65 

13-พ.ย.-55 14.30-17.30 ครูกัณทิมา  หวานระรื่น 21 
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิชาการ 

บุคลากรโรงเรียน 

66 14-พ.ย.-55 09.00-10.00 ครูชลาลยั  เกตุโร 14 ประชุมนักการภารโรง บุคลากรโรงเรียน 
67 14-พ.ย.-55 16.00-17.00 ครูชลาลยั  เกตุโร 22 ประชุมกลุมสงเสรมิ บุคลากรโรงเรียน 
68 16-พ.ย.-55 09.00-10.00 ครูพสิษฐ  ดานเนาลา 10 ตอนรับสภากาชาดไทย บุคลากรโรงเรียน 
69 21-พ.ย.-55 16.00-17.00 ครูชลาลยั  เกตุโร 22 ประชุมกลุมสงเสรมิ บุคลากรโรงเรียน 
70 26-พ.ย.-55 13.30-16.30 ครูชลาลยั  เกตุโร 15 ตอนรับ สมส. บุคลากรโรงเรียน 

71 27-พ.ย.-55 14.35-17.00 ครูกัณทิมา  หวานระรื่น 20 
ประชุมคณะกรรมการกลุม
บริหารวิชาการ 

บุคลากรโรงเรียน 

72 29-พ.ย.-55 16.15-17.00 ครูกรรณิการ  อาจสิงห 23 
ประชุมคณะกรรมการจัดงาน
ศิลปหัถกรรม 

บุคลากรโรงเรียน 

73 30-พ.ย.-55 14.35-15.30 ครูชลาลยั  เกตุโร 16 ประชุมผูประกอบการรานคา บุคลากรโรงเรียน 
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หองรวงขาว (ตอ) 

ลําดับ ว/ด/ป เวลา ผูขออนุญาต 
จํานวน

คน 
รายละเอียด องคกร 

74 
4-ธ.ค.-55 16.15-16.00 ครูพจนีย  บุญลน 17 

ประชุมคณะกรรมฝายรักษา
ความปลอดภัย 

บุคลากรโรงเรียน 

75 6-ธ.ค.-55 15.25-17.00 ครูสาวิตร ี สุโขพันธ 23 ประชุมคณะกรรมการจัดนิทัศการ บุคลากรโรงเรียน 
76 7-ธ.ค.-55 15.25-17.00 ครูอุทัย  ธรรมมา 30 ประชุมครูประจาํช้ัน ม.2 บุคลากรโรงเรียน 
77 7-ธ.ค.-55 13.00-15.00 ครูพจนีย  บุญลน 25 ประชุมคณะกรรมการจราจร บุคลากรโรงเรียน 
78 13-ธ.ค.-55 15.25-16.00 ครูพจนีย  บุญลน 30 ประชุมครูท่ีปรึกษา ม.3 ม.6 บุคลากรโรงเรียน 
79 

18-ธ.ค.-55 14.35-17.00 
ครูกัณทิมา  หวาน
ระรื่น 

21 
ประชุมคณะกรรมการลุมบริหาร
วิชาการ 

บุคลากรโรงเรียน 

80 19-ธ.ค.-55 13.00-17.00 รองฯสวงษ รักษาวงค 30 ประชุมกรรมการสถานศึกษา บุคลากรโรงเรียน 
81 20-ธ.ค.-55 16.15-17.00 ครูพจนีย  บุญลน 20 ประชุมหัวหนาระดับนักเรียน บุคลากรโรงเรียน 
82 24-ธ.ค.-55 13.00-15.00 ครูพจนีย  บุญลน 15 ตอนรับคณะตรวจเยีย่ม QAD บุคลากรโรงเรียน 

หองโสตฯ1 

ลําดับ ว/ด/ป เวลา ผูขออนุญาต 
จํานว
นคน 

รายละเอียด องคกร 

1 
9-ม.ค.-55 10.00 -12.00 

โรงเรียนอางศลิา  
จ.อุบลราชธานี 45 เขาศึกษาดูงาน 

องคกรภายนอก 

2 22-ม.ค.-55 08.30 -12.00 พจอ.ธนบดี  จันทรมณี 120 จัดอบรมโครงการสหกรณนํ้ามัน บุคคลภายนอก 
3 25-ม.ค.-55 16.00 - 17.00 รองฯพีรยุทธ  ช่ืนฉํ่า 50 ประชุมคร ูม.1 ม.2 บุคลากรโรงเรียน 

4 20-มิ.ย.-55 08.00-16.00 ครูนวลนภา  ศรีพรม 120 
จัดอบรมโครงการสรางจิตรสํานึก
ตอสถาบันพระมหากษัตรีย 

  

5 26-มิ.ย.-55 08.30-16.00 ผอ.นพดล  แสนผูก 65 อบรมนักเรยีนระดับช้ัน ม.6 บุคคลภายนอก 
6 22-มิ.ย.-55 08.45-10.25 นางธนพร  บัวรัตน 50 ใชสอนนักเรียน บุคลากรโรงเรียน 

7 
15-16 มิ.ย. 55 08.30-16.00 ผอ.เบญจรงค  บรรเริงเสนาะ 60 

อบรมครผููสอนภาษาอังกฤษ 
ช้ันป.1-6 

โรงเรียนวัดไผลอม 

8 21-มิ.ย.-55 8.45-10.25 ครูธนพร  บัวรัตน   สอนนักเรียน ม.3 บุคลากรโรงเรียน 
9 23-มิ.ย.-55 9.00-16.00 ครูอําไพ  พนภัยพาล   อบรมโครงการงามอยางไทย บุคลากรโรงเรียน 
10 20-มิ.ย.-55 08.00-16.00 ครูนวลนภา  ศรีพรม   

จัดอบรมโครงการ "สรางจิตสํานัก
ตอสถาบันพระมหากษัตรย 

  

11 1-ก.ค.-55 12.00-16.30 นางกรวรา  สุวรรณพิทักษ 50 ประชุมโครงการกูคลื่นคืนชาต ิ บุคคลภายนอก 
12 

11-ก.ค.-55 
08.30 - 
16.00 

ครูระวีนันท  กมลผาสุขช่ืน 130 ประชุมครูแกนนําตอตานยาเสพติด บุคลากรโรงเรียน 

13 
10-ก.ค.-55 

14.35 - 
15.25 

ครูอุทัยวรรร  อินศิร ิ 150 
อบรมโครงการ "ขนสงสัญจร 
สอนนองใชรถใชถนน" 

  

14 30-ก.ค.-55 14.30-15.30 ครูชลาลยั  แกวศรีไตร 30 ประชุมผูขับรถรับสงนักเรียน บุคลากรโรงเรียน 
15 

20-ก.ค.-55 12 ครูพจนีย  บุญลน 55 
ประชุมปรึกษาหารือ เดิน - ว่ิง 
ทางไกลตานภัยยาเสพตดิ 
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หองโสตฯ1 

ลําดับ ว/ด/ป เวลา ผูขออนุญาต 
จํานวน

คน 
รายละเอียด องคกร 

16 
12-ก.ค.-55 15.25-16.00 ครูมณีมัญชุ  เฉลิมสัตย 35 

ประชุมครู นักเรียน งานคุณธรรม 
จริยธรรม 

บุคลากรโรงเรียน 

17 10-ก.ค.-55 14.30-17.00 ครูกัณทิมา  หวานระรื่น 14 ประชุมหัวหนาระดับสาระ บุคลากรโรงเรียน 
18 7-8/7/1955 08.00-16.00 ครูพรรณี  ลาภเวที   จัดอบรมพัฒนาหลักสูตร บุคลากรโรงเรียน 
19 4-ก.ค.-55 15.00-16.30 ครูชลาลัย  แกวศรีไตร 8 ตอนรับคณะกรรมการ สกสค.  บุคลากรโรงเรียน 
20 5-ก.ค.-55 14.15-17.30 ครูสุธิตา  ธุระกิจ 25 ประชุมครู ม.1 บุคลากรโรงเรียน 
21 5-ก.ค.-55 14.15-17.30 ครูชลาลัย  แกวศรีไตร 10 ประชุมกลุมสงเสริมฯ บุคลากรโรงเรียน 
22 4-ก.ค.-55 14.35-15.25 ครูชลาลัย  แกวศรีไตร   ประชุมครู ม.6 บุคลากรโรงเรียน 
23 

2-ก.ค.-55 15.30-16.00 ครูมาลี  เพ่ิมทอง 13 
ประชุมมอบหมายงาน
ประชาสัมพันธ 

บุคลากรโรงเรียน 

24 2-ก.ค.-55 09.00-11.00 ครูชลาลัย  แกวศรีไตร 20 ประชุมผูปกครองกรณีพิเศษ บุคลากรโรงเรียน 
25 2-4 ส.ค. 55 09.00-16.00 ครูณัฐพร  มังคละคีรี   ติว GAT ใหนักเรียน ม.6 บุคลากรโรงเรียน 
26 

14-ส.ค.-55 09.30 - 11.00 ครูสุชาดา  สุทธิธาทิพย   
ประชุมนักเรียนและผูปกครองทํา
สัญญากูยืมกองทุน กยศ. 

บุคลากรโรงเรียน 

27 22-ส.ค.-55 14.35-16.15 ครูอรนุช  สีสด   ประชุมระดับชั้น ม.6 บุคลากรโรงเรียน 
28 

23-ส.ค.-55 14.35-16.00 
ครูระวีนันท  กมลผาสุข
ชื่น   

แนะแนวการศึกษา บุคลากรโรงเรียน 

29 
7-ก.ย.-55 13.00-16.30 

ครูสมจินตนา  เอี่ยม
กําแพง 

100 
อบรมความรูเกี่ยวกับเทคนิคการ
ถายภาพ 

บุคลากรโรงเรียน 

30 12-ก.ย.-55 14.30-15.45 ครูธนพร  บัวรัตน 100 สอนนักเรียน ม.2 บุคลากรโรงเรียน 
31 15-ก.ย.-55 08.30 - 15.00 ครูโชติกา  เปยมออน   สอนเสริมวิชาภาษาไทย บุคลากรโรงเรียน 
32 

17-ก.ย.-55 15.00-16.00 ครูพจนีย  บุญลน 
20 

ประชุมคณะกรรมการจัดงานบาน
คายสัญจร 

บุคลากรโรงเรียน 

33 
20-ก.ย.-55 08.00-16.40 ครูอรนุช  สีสด 

  
สอนและสอบวิชาภาไทยเชิง
วิเคราะห 1 

บุคลากรโรงเรียน 

34 8-12 ต.ค.55 08.30-12.00 ครูธนพร  บัวรัตน 80   บุคลากรโรงเรียน 
35 29-ต.ค.-55 14.35-16.15 ครูอรนุช  สีสด 160 ประชุมนักเรียนชั้น ม.6/3-ม.6/6 บุคลากรโรงเรียน 
36 30-ต.ค.-55 14.30-15.30 ครูธนพร  บัวรัตน 120 สอนเนรนารี ม.3 บุคลากรโรงเรียน 
37 30-ต.ค.-55 15.30-16.30 ครูอุทัย ธรรมมา 30 ประชุมนักศึกษาวิชาทหาร บุคลากรโรงเรียน 
38 31-ต.ค.-55 15.30-16.30 ครูอุทัย ธรรมมา 40 ประชุมผูบังคับบัญชาลูกเสือ ม.2 บุคลากรโรงเรียน 
39 

5-26/11/1955 14.35-16.15 ครูอรนุช  สีสด 
นร.ม.6
ท้ังหมด 

ติว O-NET ใหนักเรียน ม.6 บุคลากรโรงเรียน 

40 13-พ.ย.-55 15.25-16.15 ครูอําไพ  พนภัยพาล 80 ติว O-NET ใหนักเรียน ม.3 บุคลากรโรงเรียน 
41 16-พ.ย.-55 14.35-16.00 ครูพสิษฐ  ดานเนาลา 90 สอบนักเรียนท่ีไมผานนักธรรมตรี บุคลากรโรงเรียน 
42 

28-พ.ย.-55 15.30-16.00 ครูกรรณิการ  อาจสิงห 30 
ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ
ธรรมมะ 

บุคลากรโรงเรียน 

43 
13-ธ.ค.-55 15.25-16.00 ครูกรรณิการ  อาจสิงห 19 

ประชุมคณะกรรมการจัดการสอน
EMP 

บุคลากรโรงเรียน 

44 17-ธ.ค.-55 16.00-17.00 ครูอุทัย ธรรมมา 130 ประชุมลูกเสือ,เนรนารี บุคลากรโรงเรียน 
45 26-ธ.ค.-55 08.00-15.30 ครูพัชรินทร  ศรัณยุตม 10   บุคลากรโรงเรียน 
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หองโสตฯ 2 

ลําดับ ว/ด/ป เวลา ผูขออนุญาต 
จํานวน

คน 
รายละเอียด องคกร 

1 15-ม.ค.-55 07.30 - 16.00 ครูอรนุช  สีสด 47 จัดกิจกรรมวันครู 2555 บุคลากรโรงเรียน 

2 16-มิ.ย.-55 09.00-16.00 ครูณัฐพร  มัคละคีรี 100 สอนพิเศษนักเรียน ม.6,ม.5 บุคลากรโรงเรียน 

3 27-ก.ค.-55 08.30-16.00 ครูณรงค จันทรมหา 105 อบรมบูรนาการภาษาอังกฤษ บุคลากรโรงเรียน 

4 25-ก.ค.-55 09.00-12.00 รองฯพีรยุทธ  ชื่นฉ่ํา 10 ตรวจเยี่ยม QAD บุคลากรโรงเรียน 

5 23-ก.ค.-55 16.15 - 17.15 ครูสุวาลี  ลีลาวานิชกิจ 30 ประชุมครูจางสอน บุคลากรโรงเรียน 

6 18 - 20 ก.ค. 55 07.00 - 16.00 ครูสันทนี  อิทธิพงษ 40 จัดอบรมครูภาษาไทย บุคลากรโรงเรียน 

7 
3-ส.ค.-55 08.00-16.00 ครูอําไพ  พนภัยพาล   

จัดโครงการสงประกวด คปภ. 
ระดับประเทศ 

บุคลากรโรงเรียน 

8 
ส.ค.-ก.ย. 55 08.30-16.00 ครูภัสพร  วรรณพกษ   

ครูสมยศ  ศรีสุภา ใชสอน
นักเรียน 

บุคลากรโรงเรียน 

9 14-ส.ค.-55 14.00-16.00 ครูกัณทิมา  หวานระรื่น 20 ประชุมกลุมบริหารวิชาการ บุคลากรโรงเรียน 

10 21-ส.ค.-55 14.00 - 17.00 ครูกัณทิมา  หวานระรื่น   ประชุมกลุมสาระ บุคลากรโรงเรียน 

11 
17-ก.ย.-55 14.35-18.00 ครูอรนุช  สีสด   

สอนนักเรียนนักเรียนม.6/2 ม.
6/4 

บุคลากรโรงเรียน 

12 29ต.ค.-20 ก.พ. 
56 

ทุกๆจ.พ.ศ. คาบ9 
ครูประสงค  มนต
ประสิทธ์ิ 

80 สอนคณิตศาสตร ม.5/1,5/2 บุคลากรโรงเรียน 

 
โรงอาหาร 

ลําดับ ว/ด/ป เวลา ผูขออนุญาต 
จํานวน

คน 
รายละเอียด องคกร 

1 21-ธ.ค.-55 11.00-13.00 นายชูชาติ  เจริญชาต ิ 9 แสดงตนตรีคนพิการทางสายตา วงเพ่ือน 

สถานท่ีอ่ืนๆ 

ลําดับ ว/ด/ป เวลา ผูขออนุญาต 
จํานวน

คน 
รายละเอียด องคกร 

1 28-ม.ค.-55 16.00 - 18.00  ตํารวจบานคาย   
จัดการแขงขันฟุตบอล 
กระชับมิตร ระหวางสภ.บานคาย 

บุคคลภายนอก 

2 28-26 ก.ค. 55 15.30-17.00 ครูศิริพงศ  เงินบุคคล   แขงขันฟุตบอล SCG บุคคลภายนอก 

4 14-ก.ย.-55 13.30-23.30 รองฯสวงษ  รักษาวงค 150 
แขงขันฟุตบอล และกินเล้ียงใน
หอประชุม 

บุคคลภายนอก 

5 23-ส.ค.-55 13.00- 15.00 ครูพัชรินทร  ศรัณยุตย   จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร บุคคลภายนอก 
6 24-พ.ย.-55 08.00-16.00 ชมรมพุทธศาสตรสากล 200 ตอบปญหาธรรมมะทางกาวหนา บุคคลภายนอก 

7 21-ธ.ค.-55 08.30-16.30 ครูระวีนันท  กมลผาสุขชื่น   200 แนะแนวอาชีพ 
บุคลากร
โรงเรียน 

8 12-ธ.ค.-55 08.30-15.00 บริษัท ปตท. 
นร.ท้ัง

โรงเรียน 
กิจกรรมพลังงานสัญจรเปดโลกสัญจร บุคคลภายนอก 

 


