
 
 

 

 

นายชัยณรงค   เอือ้นไธสงค 
หัวหนางานกิจการนักเรียน 

 

งานกิจการนักเรียน 
๑. การวางแผนงานกิจการนักเรียน 
    ๑.๑ การรวบรวมขอมูลมีระบบรับฟงเสียงนักเรียนและจัดทําระเบียบขอบังคับ
เก่ียวกับงานกิจการนักเรียน 
    ๑.๒ การทําแผนงานกิจการนักเรียน 
๒. การบริหารกิจการนักเรียน 
    ๒.๑ การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบและกําหนดพันธกิจงานกิจการนักเรียน 
    ๒.๒ การประสานงานกิจการนักเรียนกับเครือขายภายนอกโรงเรียน 
    ๒.๓ การสงเสริมงานกิจกรรมนักเรียน 
๓. การสงเสริมและพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรมจริยธรรม 
    ๓.๑ การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย 
    ๓.๒ การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรม 
    ๓.๓ การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาดานความรับผิดชอบตอสังคม 
    ๓.๔ การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
    ๓.๕ การยกยองใหกําลังใจแกนักเรียนผูประพฤติดี 
๔. การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
    ๔.๑ การจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนการเสริมทักษะและคุมครองนักเรียน 
    ๔.๒ การรูจักนักเรียนรายบุคคล      ๔.๕ การปองกันและแกไขปญหานักเรียน 
    ๔.๓ การคัดกรองนักเรียน             ๕. การดําเนินสงเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
      ิ ั ั ี   ิ ํ ิ ิ

คณะกรรมการสถานศึกษา 

นายไพฑูรย  ทวีแสง 
หัวหนางานชุมชนและภาคีเครือขาย 

 

งานชุมชนและภาคีเครือขาย 

๑. การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียน 

   กับชุมชนและภาคีเครือขาย 

    ๑.๑ การรวบรวม และวิเคราะหขอมูลของ 

          ชุมชนและภาคีเครือขาย 

    ๑.๒ การดําเนินงานสรางความสัมพันธ   

         ระหวางโรงเรียนกับชุมชนและภาคี   

         เครือขาย 

๒. การใหบริการชุมชน 

๓. การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน 

    ๓.๑ โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน 

    ๓.๒ โรงเรียนใหความรวมมือในการพัฒนา 

           ชุมชน 

๔. การไดรับการสนับสนุนกับชุมชน 

    ๔.๑ การจัดต้ังองคกร เพื่อสนับสนุน

โรงเรียน 

       ๔.๒ โรงเรียนไดรับการสนับสนุนจาก

ชมชน 

งานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมายกลุม
บริหารท่ัวไป 
๔.๑ งานยานพาหนะ 
๔.๒ งานกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ
การศึกษา 
๔.๓ งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
๔.๔  งานสํานักงานผูอํานายการ
สถานศึกษา 
๔.๕ งานรักษาความปลอดภัยอาคาร
เรียน   
๔.๖ งานเสนอความเห็นเก่ียวกับเรื่อง
การจัดต้ังยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษา 
๔.๗ งานปองกันและแกไขยาเสพติด   
๔.๘ งานคณะสี   
๔.๙ งานแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษ
นักเรียน 
๔.๑๐  งานประสานราชการกับสวน
ภูมิภาคและสวนทองถิ่น 

    

งานบริการอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดลอม 
๑. การบริการอาคารสถานที่และ
สภาพแวดลอม 
๒. การบริการอาคารเรียน 
๓. การบริการหองเรียน 
๔. การบริการหองบริการ 
๕. การบริการหองพิเศษ 
๖. การบริการอาคารประกอบ 
๗. การใหบริการนํ้าด่ืม 
๘. การสงเสริมสุขภาพอนามัย 
๙. การสื่อสารและการ
ประชาสัมพันธ 
๑๐. การสรางและเผยแพรเกียรติ
ประวัติของโรงเรียน 
๑๑. การประเมินผลการดําเนินงาน
บริการอาคารสถานที่และ
สภาพแวดลอม 
 
 
 

นายพิษณุ  คําภู 
หัวหนางานบริการอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดลอม 

 

นายธรรมนูญ  มีเสนา 

ผูอํานวยการโรงเรียน  

นายเรืองยศ   สารกิจ 
ครู ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไป 

 



๔๓ 
 

 
 

๔. กลุมบริหารท่ัวไป 
 

คณะกรรมการกลุมบริหารท่ัวไป ประกอบดวย 
๑. นายเรืองยศ  สารกิจ    ครู ปฏิบัติงานหนาท่ีรองผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไป 

๒. นายพิษณุ  คําภู    หัวหนางานบริการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม 
๓.  นายชัยณรงค   เอื้อนไธสงค   หัวหนางานกิจการนักเรียน 
๔.  นายไพฑูรย   ทวีแสง    หัวหนางานชุมชนและภาคีเครือขาย 
๕. นายปฏิวัติ   นรสาร       ผูชวย 
๖. นางนภาลัย     บุรีวัฒน       ผูชวย 

   ๗. นางสาวกาญจนา  จิตใจกลา       ผูชวย 
๘. นายธนบดี   สอนสระคู      ผูชวย 
๙. นายกีรติ  ปรุงเกียรติ      ผูชวย 
๑๐. นายบรรจง  ทองกระจาย     ผูชวย  
๑๑. นายสันติ  ประภาสัย      ผูชวย 
๑๒. นายกรวีย  คงตน      ผูชวย 
๑๓. นางสาวปพชิญา ยงเพชร     ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสํานักงาน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย  
 
๑. งานบริการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม 

๑. นายพิษณุ   คําภู        หัวหนา 
๒. นายฉัตรดนัย  ลําดับจุด     ผูชวย 
๓. นายกีรติ  ปรุงเกียรติ                ผูชวย 
๔. นางนภาลัย   บุรีวัฒน        ผูชวย 
๕. นายบรรจง  ทองกระจาย      ผูชวย  
๖. นายศิริชัย   หมื่นเจริญ                  ผูชวย 
๗.  นายกรุง    เจริญสุข                ผูชวย 
๘. นายทองเบ้ิม   กิ่งแกว                ผูชวย 
๙. นายธีรศักด์ิ   ชัยสุวรรณ                                ผูชวย 

 ๑.๑ การบริการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม   
  ๑) การพัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม ประกอบดวย 

    ๑. นายพิษณุ   คําภู        หัวหนา 
    ๒. นายฉัตรดนัย  ลําดับจุด     ผูชวย 
    ๓. นายกีรติ  ปรุงเกียรติ     ผูชวย 



๔๔ 
 

 
 

    ๔. นางนภาลัย   บุรีวัฒน        ผูชวย 
    ๕. นายบรรจง  ทองกระจาย      ผูชวย  
    ๖. นายศิริชัย   หมื่นเจริญ      ผูชวย 
    ๗.  นายกรุง    เจริญสุข     ผูชวย 
    ๘. นายทองเบ้ิม   กิ่งแกว      ผูชวย 
    ๙. นายธีรศักด์ิ   ชัยสุวรรณ                            ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
   ปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวกับการกําหนดแผนการบริหารจัดการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมของโรงเรียน 
หรือจัดทําผังบริเวณโรงเรียน (Master Plan) ดูแล พัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมของโรงเรียนใหอยูใน
สภาพท่ีมั่นคง ปลอดภัย เหมาะสม พรอมท่ีจะใชประโยชน ติดตามและตรวจสอบการใชอาคารและสถานท่ี และ
สภาพแวดลอมของโรงเรียน เพื่อใหเกิดความคุมคา และเอื้อประโยชนตอการเรียนรู สํารวจความพึงพอใจจากผูท่ี
เกี่ยวของ สรุปประเมินผลและรายงานการใชอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมของโรงเรียน  
 ๒) การจัดบรรยากาศบริเวณโรงเรียน ประกอบดวย 
  ๑.  นายพิษณุ  คําภู      หัวหนา 
  ๒. นายกีรติ   ปรุงเกียรติ     ผูชวย 

      ๓. นายบรรจง  ทองกระจาย      ผูชวย  
  ๔. นายศิริชัย  หมื่นเจริญ      ผูชวย 

       ๕. นายกรุง    เจริญสุข     ผูชวย 
  ๖. นายทองเบ้ิม  กิ่งแกว      ผูชวย 

       ๗. นายธีรศักด์ิ   ชัยสุวรรณ                         ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
   ปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวกับการการจัดบริเวณโรงเรียน มีความสะอาด รมรื่น สวยงาม ปลอดภัยและสะดวก ๗ 
เรื่องข้ึนไป(พิจารณาในเรื่องตอไปนี้) ๑. มีการจัดบริเวณเปนสัดสวน   ๒. มีความรมรื่น ๓. มีการตกแตงบริเวณ
สวยงาม  ๔. มีสถานท่ีเลน ออกกําลังกาย และพักผอน ๕. มีอากาศปลอดโลง ๖. ไมเปนแหลงมลพิษ    ๗. มี
บรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู๘. มีทางสัญจรเปนระเบียบ ๙. มีรั้วหรือเครื่องหมายแสดงแนวเขต  
๑๐. มีการใชและบํารุงรักษาใหมีความเปนระเบียบเรียบรอยและปลอดภัย 
 ๑.๒.  การบริการอาคารเรียน  
   ๑) การจัดบรรยากาศอาคารเรียน ประกอบดวย 

    ๑.นายฉัตรดนัย  ลําดับจุด    หัวหนา 
    ๒. นายกีรติ  ปรุงเกียรติ    ผูชวย 

       ๓. นายกรุง    เจริญสุข    ผูชวย 
    ๔. นายทองเบ้ิม    กิ่งแกว     ผูชวย 
                         ๕. นายธีรศักด์ิ   ชัยสุวรรณ                           ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 



๔๕ 
 

 
 

    ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การจัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน อาคารเรียนมีความสะอาดบรรยากาศใน
อาคารเรียน ๖ เรื่องข้ึนไป (พิจารณาในเรื่องตอไปนี้)  ๑. มีการตกแตงท่ีสวยงาม  ๒. มีแสงสวางท่ีเพียงพอ ๓. 
ประตูหนาตางอยูในสภาพท่ีดีมีอุปกรณยึดมั่นคง ๔. ระบบไฟฟาฟาประปา โทรศัพทอยูในสภาพเรียบรอยและใช
การไดดี  ๕. มีการดูแลสภาพสีของอาคารใหอยูในสภาพท่ีสะอาดเรียบรอย ๖. มีปายช่ือบอกอาคารและหองตางๆ  
๗. มีความเปนระเบียบ ๘. มีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู 
   ๒) การใชประโยชนจากอาคารเรียน ประกอบดวย 
    ๑. นายฉัตรดนัย  ลําดับจุด    หัวหนา 

 ๒. นายกีรติ  ปรุงเกียรติ      ผูชวย 
 ๓. นายกรุง    เจริญสุข     ผูชวย 

๔. นายทองเบ้ิม    กิ่งแกว      ผูชวย 
๕. นายธีรศักด์ิ   ชัยสุวรรณ                               ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
    ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การใชประโยชนจากอาคารเรียน จัดหองไดเพียงพอหรือมีการแกปญหาการขาด
แคลนไดอยางเหมาะสมและยังจัดหองบริการและหองพิเศษในอาคารเรียนไดมากกวารอยละ ๗๕ ของเกณฑ
มาตรฐาน 
   ๓) การดูแลบํารุงรักษาอาคารเรียน ประกอบดวย 
   ๑. นายฉัตรดนัย  ลําดับจุด    หัวหนา 

 ๒. นายกีรติ  ปรุงเกียรติ      ผูชวย 
 ๓. นายกรุง    เจริญสุข     ผูชวย 

๔. นายอุเทน  หอมหวล      ผูชวย 
๕. นายธีรศักด์ิ   ชัยสุวรรณ                               ผูชวย  

 ๕. นางสาวกนกศิลป  แผนทอง (อาคาร ๑)    ผูชวย 
 ๖. นายสุทธิพงษ  ปนะถา (อาคาร ๒)    ผูชวย 
  ๗. นายไพฑูรย  ทวีแสง (อาคาร ๓)    ผูชวย 
  ๘. นายวีระวัฒน  ดวงมณี (อาคาร ๔)    ผูชวย 
  ๙. นายปฎิวัติ  นรสาร (อาคาร ๕)     ผูชวย 
  ๑๐. นายวิญู  ศุภนัฐ (อาคาร๖)     ผูชวย 

 มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การดูแลบํารุงรักษาอาคารเรียน ใหคงสภาพมีระเบียบ มั่นคง แข็งแรง สวยงาม ใชการได
เอื้อตอการเรียนรู มีการซอมแซมปรับปรุงใหดีข้ึนและแตงต้ังผูรับผูรับชอบในการดูแลเปนลายลักษณอักษร 
   ๔) การรักษาความปลอดภัยในอาคารเรียน ประกอบดวย 
    ๑. นายศิริชัย  หมื่นเจริญ      หัวหนา 
                     ๒. นายฉัตรดนัย  ลําดับจุด                                ผูชวย 
       ๒. นายธีรศักด์ิ   ชัยสุวรรณ                               ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 



๔๖ 
 

 
 

 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ แตงต้ังผูรับผิดชอบเปนลายลักษณอักษร มีเครื่องมืออุปกรณในการปองกัน และรักษา
ความปลอดภัยท่ีใชการได มีการควบคุม ติดตามรักษาความปลอดภัยอาคารเรยีน และมีการฝกอบรมวิธีการรักษา 
ความปลอดภัยใหแกผูปฏิบัติหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 
 ๑.๓. การบริการหองเรียน  
   ๑) การจัดบรรยากาศในหองเรียน ประกอบดวย 

  ๑. นายกีรติ  ปรุงเกียรติ     หัวหนา 
  ๒. นายฉัตรดนัย  ลําดับจุด    ผูชวย 
 ๓. นายกรุง    เจริญสุข     ผูชวย 
  ๔. นายทองเบ้ิม  กิ่งแกว     ผูชวย  

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
    ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การจัดบรรยากาศและความสะอาดในหองเรียน ๕ เรื่องข้ึนไป (พิจารณาในเรื่อง
ตอไปนี้) ๑. มีแสงสวางเพียงพอ ๒. มีอากาศถายเทสะดวก ๓. มีการตกแตงท่ีสวยงามและมีบรรยากาศทางวิชาการ 
๔. ไมแออัด ๕. โตะเกาอี้และอุปกรณประจําหองมีสภาพดี ๖. มีส่ือและอุปกรณการสอนท่ีจําเปนประจําหอง ๗. มี
เครื่องอํานวยความสะดวกสบาย ความจําเปน เชน พัดลม คอมพิวเตอร ฯลฯ 
   ๒) การใชและการดูแลรักษาหองเรียน ประกอบดวย 

 ๑. นายกีรติ  ปรุงเกียรติ     หัวหนา 
  ๒. นายฉัตรดนัย  ลําดับจุด    ผูชวย 
 ๓. นายกรุง    เจริญสุข     ผูชวย 
  ๔. นายทองเบ้ิม  กิ่งแกว     ผูชวย 
           ๕. นายธีรศักด์ิ   ชัยสุวรรณ                               ผูชวย 
 ๕. นายอุเทน  หอมหวล      ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 

 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําแผนและระเบียบการใชและการดูแลรักษาหองเรียน ๕ เรื่องข้ึนไป (พิจารณา
ในเรื่องตอไปนี้) 
๑. มีแผน และระเบียบการใชหองเรียน  ๒. มีการมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบ  ๓. มีการใชหองตามแผนท่ีกําหนด 
๔. มีการดูแลรักษาใหอยูในสภาพท่ีดี   ๕. มีการติดตามประเมินอยางเปนระเบียบ  ๖. มีการจัดงบประมาณ
สนับสนุนอยางตอเนื่องโดยกําหนดในแผนปฏิบัติการ  ๗. มีการประกวดเพื่อยกยองชมเชย 
 ๑.๔. การบริการหองบริการ  
   ๑) การจัดบรรยากาศหองบริการ ประกอบดวย 
    ๑. นายศุภชัย  ผูกเกษร       หัวหนา 

๒. นายกรุง    เจริญสุข     ผูชวย 
๓. นายฉัตรดนัย  ลําดับจุด    ผูชวย 

    ๔. นางสาวโกสุม   ทิวคู         ผูชวย 
                     ๕.  นายศิริชัย  หมื่นเจริญ     ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 



๔๗ 
 

 
 

 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การจัดบรรยากาศหองบริการใหมีความสะอาดและเรียบรอย ๕ เรื่องข้ึนไป (พิจารณา
ในเรื่องตอไปนี้) ๑. มีแสงสวางท่ีเพียงพอ ๒. มีการตกแตงท่ีสวยงาม   ๓. มีเครื่องอํานวยความสะดวก เชน พัดลม 
คอมพิวเตอร ๔. มีอากาศถายเทสะดวก  ๕. ไมแออัด  ๖. มีปายนิเทศคําแนะนําการใชหอง ระเบียบปฏิบัติ และ
สถิติขอมูล 

 ๒) การใชและการบํารุงรักษาหองบริการ  ประกอบดวย 
    ๑. นายศุภชัย  ผูกเกษร       หัวหนา 
    ๒.นางสาวโกสุม   ทิวคู         ผูชวย 
    ๓. นายทองเบ้ิม  กิ่งแกว      ผูชวย 
                     ๔. นายศิริชัย  หมื่นเจริญ      ผูชวย 
    ๕. นายอุเทน  หอมหวล      ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําแผน ตาราง และระเบียบการใชและการบํารุงรักษาหองบริการ  ๖ เรื่องข้ึน
ไป (พิจารณาในเรื่องตอไปนี้) ๑. มีแผน ตาราง และระเบียบการใชหอง  ๒. มีการมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบเปน
ลายลักษณอักษร  ๓. มีการใชหองตามแผนและตารางท่ีกําหนด ๔. มีการดูแลรักษาใหอยูในสภาพท่ีดี  ๕. มีการจัด
งบประมาณสนับสนุนอยางตอเนื่องโดยกําหนดในแผนปฏิบัติการ  ๖. มีการบันทึกสถิติการใชหอง  ๗. มีการติดตาม
ประเมินอยางเปนระบบ ๘. มีการเก็บรวมผลงานเพื่อการประชาสัมพันธ 
***หองบริการ หมายถึง หองท่ีโรงเรียนจัดเพื่อเปนสถานท่ีทํางานของกลุมบริหารงานและงานตางๆ รวมท้ัง
ใหบริการและอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดประสบการณเรียนรู การศึกษาเพิ่มเติมแกนักเรียน เชน หอง
ผูบริหารโรงเรียน หองบริหารวิชาการ หองสมุด หองแนะแนว หองพยาบาล หองศูนยวิทยบริการ เปนตน  
 ๑.๕ การบริการหองพิเศษ  
 ๑) การจัดบรรยากาศหองพิเศษ ประกอบดวย 
   ๑.นางนภาลัย  บุรีวัฒน     หัวหนา 

   ๒.นางสาวโกสุม  ทิวคู           ผูชวย   

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
    ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดบรรยากาศหองพิเศษใหมีความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย ๖ เรื่องข้ึนไป 
(พิจารณาในเรื่องตอไปนี้) ๑. มีแสงสวางท่ีเพียงพอ  ๒. มีการตกแตงท่ีสวยงามและมี บรรยากาศ ท่ีเอื้อตอการ
เรียนรู   ๓. มีเครื่องอํานวยความสะดวก เชน พัดลม คอมพิวเตอร ๔. มีอากาศถายเทสะดวก  ๕. ไมแออัด  ๖. มี
ปายบอกวิธีทํางานแนะนําเทคนิควิธีการใชเครื่องมือ  ๗. มีปายเตือนเรื่องความปลอดภัย  ๘. มีอุปกรณรักษาความ
ปลอดภัย  ๙. มีปายแนะนําการบํารุงรักษาเครื่องมือ 
  ๒) การใชและการดูแลรักษาหองพิเศษ ประกอบดวย 
   ๑. นางนภาลัย  บุรีวัฒน     หัวหนา 

   ๒. นางสาวโกสุม  ทิวคู           ผูชวย   

   ๓. นายทองเบ้ิม  กิ่งแกว      ผูชวย 
  ๔. นายอุเทน  หอมหวล      ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 



๔๘ 
 

 
 

 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําแผน ตาราง และระเบียบการใชและการดูแลรักษาหองพิเศษ ๖ เรื่องข้ึนไป
(พิจารณาในเรื่องตอไปนี้) ๑. มีแผน ตาราง และระเบียบการใชหอง  ๒. มีการมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบเปนลาย
ลักษณอักษร  ๓. มีการใชหองตามแผนและตารางท่ีกําหนด ๔. มีการดูแลรักษาใหอยูในสภาพท่ีดี  ๕. มีการจัด
งบประมาณสนับสนุนอยางตอเนื่องโดยกําหนดในแผนปฏิบัติการ  ๖. มีการบันทึกสถิติการใชหอง  ๗. มีการติดตาม
ประเมินอยางเปนระบบ ๘. มีการประกวดการดูแลรักษาการพัฒนาเพื่อยกยองชมเชย  ๙. มีการเก็บรวมผลงาน
เพื่อการประชาสัมพันธ 
***หองพิเศษ หมายถึง หองท่ีโรงเรียนจัดเพื่อเปนสถานท่ีสําหรับจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนพิเศษเพิ่มเติมจากการ
เรียนการสอนตามปกติ โดยมีส่ือและอุปการณการสอนเพื่อการทดลอง ฝกปฏิบัติงาน ไวสําหรับ นักเรียน เชน 
หองปฏิบัติการเคมี ชีววิทยา ฟสิกส และศูนยการเรียนรูตางๆ 
 
 ๑.๖. การบริการอาคารประกอบ  
   ๑.๖.๑ อาคารฝกงานหรือหองปฏิบัติงาน  
     ๑) การจัดอาคารฝกงานหรือหองปฏิบัติการ ประกอบดวย 

   ๑. นายกรุง    เจริญสุข                 หัวหนา 
   ๒. นายกีรติ  ปรุงเกียรติ    ผูชวย 
            ๓. นายศิริชัย  หมื่นเจริญ              ผูชวย 
    ๔. นายทองเบ้ิม   กิ่งแกว      ผูชวย 
                     ๕. นายธีรศักด์ิ   ชัยสุวรรณ                     ผูชวย 

๖. นายอุเทน  หอมหวล     ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดใหมีอาคารโรงฝกงานหรือหองปฏิบัติงานไดครบถวนตามเกณฑมาตรฐาน
อยางนอยรอยละ ๗๕ 
      ๒) การใชและบํารุงรักษาอาคารฝกงานหรือหองปฏิบัติการ ประกอบดวย 

   ๑. นายกรุง    เจริญสุข                 หัวหนา 
   ๒. นายกีรติ  ปรุงเกียรติ    ผูชวย 
            ๓. นายศิริชัย  หมื่นเจริญ              ผูชวย 
    ๔. นายทองเบ้ิม   กิ่งแกว      ผูชวย 
                     ๕. นายธีรศักด์ิ   ชัยสุวรรณ                     ผูชวย 
  ๖. นายอุเทน  หอมหวล     ผูชวย 
   

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทํา แผน ตารางการใชและระเบียบการใชและบํารุงรักษาอาคารโรงฝกงานหรือ
หองปฏิบัติงานใหเปนระเบียบ ๕เรื่องข้ึนไป(พิจารณาในเรื่องตอไปนี้) ๑. มีแผน ตาราง และระเบียบการใชอาคาร 
๒. มีการมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบเปนลายลักษณอักษร  ๓. มีการใชหองตามแผนและตารางท่ีกําหนด  ๔. มีการ
จัดสภาพอาคารประกอบตามหลักการจัด และมีการดูแลรักษาใหอยูในสภาพดี ๕. มีการจัดงบประมาณสนับสนุน



๔๙ 
 

 
 

อยางตอเนื่องโดยกําหนดในแผนปฏิบัติการ  ๖. มีการบันทึกสถิติการใชหอง  ๗. มีการติดตามประเมินอยางเปน
ระบบ ๘. . มีการเก็บรวมผลงานเพื่อการประชาสัมพันธ 
   ๑.๖.๒ อาคารโรงอาหาร  
     ๑) การจัดอาคารโรงอาหาร ประกอบดวย 
      ๑. นายกีรติ  ปรุงเกียรติ     หัวหนา 
      ๒. นางสาวโกสุม  ทิวคู    ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดใหโรงอาหารมีครุภัณฑประจําโรงอาหาร อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช และ
เครื่องอํานวยความสะดวก และมีสภาพการจัดใหบริการอยางใหเหมาะสม 
     ๒) การใชและบํารุงรักษาอาคารโรงอาหาร ประกอบดวย 
      ๑. นายกีรติ  ปรุงเกียรติ     หัวหนา 
      ๒. นางสาวโกสุม  ทิวคู    ผูชวย 
      ๓. นายทองเบ้ิม  กิ่งแกว    ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชและบํารุงรักษาอาคารโรงอาหาร ๓ เรื่องข้ึนไป(พิจารณาในเรื่องตอไปนี้) ๑. มี
แนวปฏิบัติวาดวยการใชโรงอาหาร   ๒. มีการมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบเปนลายลักษณอักษร  ๓. มีการดูแล
รักษาใหถูกสุขลักษณะ และอยูในสภาพท่ีดี  ๔. มีการจัดงบประมาณสนับสนุนอยางตอเนื่องโดยกําหนดใน
แผนปฏิบัติการ ๕. มีการติดตามประเมินอยางเปนระบบ 
***สภาพท่ีดี หมายถึง ๑. มีความถูกหลักอนามัย  ๒. มีความเปนระเบียบ  ๓. มีแสงสวางเพียงพอ  ๔. มีการ
ตกแตงท่ีสวยงาม   ๕. มีโตะเกาอี้ใหนักเรียนและครูใหรับทานอาหาร  ๖. มีเครื่องอํานวยความสะดวก เชน พัดลม 
คอมพิวเตอร  ๗. มีอากาศถายเทสะดวก  ๘. มีท่ีรองรับขยะและเศษอาหารอยางถูกหลักและเพียงพอ   
๙. มีระบบทําความสะอาดและบําบัดน้ําเสียท่ีดี  ๑๐. ปราศจากเสียงรบกวน 
   ๑.๖.๓ อาคารหอประชุม/หองประชุม  
     ๑) การจัดอาคารหอประชุม/หองประชุม ประกอบดวย 
      ๑. นายศิริชัย  หมื่นเจริญ    หัวหนา 
      ๒. นายทองเบ้ิม  กิ่งแกว    ผูชวย 
                             ๓. นายธีรศักด์ิ   ชัยสุวรรณ                      ผูชวย  
      ๔. นายอุเทน  หอมหวล     ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดอาคารหอประชุม/หองประชุม มีครุภัณฑอุปกรณอํานวยความสะดวกประจํา
หอง มีบุคลากรผูรับผิดชอบ และมีการจัดการตามสภาพใหบริการอยางเหมาะสม 
     ๒) การใชและบํารุงรักษาอาคารหอประชุม/หองประชุม ประกอบดวย 
      ๑. นายศิริชัย  หมื่นเจริญ    หัวหนา 
      ๒. นายทองเบ้ิม  กิ่งแกว    ผูชวย 
                             ๓. นายธีรศักด์ิ   ชัยสุวรรณ                      ผูชวย  



๕๐ 
 

 
 

      ๔. นายอุเทน  หอมหวล     ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําแผน ตาราง และระเบียบการใชหอประชุม/หองประชุมและบํารุงรักษา
อาคารหอประชุม/หองประชุม ๕ เรื่องข้ึนไป(พิจารณาในเรื่องตอไปนี้)  
๑. มีแผน ตาราง และระเบียบการใชหอประชุม/หองประชุม   ๒. มีการมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบเปนลายลักษณ
อักษร  ๓. มีการใชหอประชุม/หองประชุมตามแผนและตารางท่ีกําหนด  ๔. มีการดูแลรักษาใหอยูในสภาพดี ๕. มี
การจัดงบประมาณสนับสนุนอยางตอเนื่องโดยกําหนดในแผนปฏิบัติการ  ๖. มีการบันทึกสถิติการใชหอประชุม/
หองประชุม  ๗. มีการติดตามประเมินอยางเปนระบบ  
   ๑.๖.๔ การบริหารอาคารพลศึกษา/หองพลศึกษา  
     ๑) การจัดอาคารพลศึกษา/หองพลศึกษา ประกอบดวย 
      ๑. นางสาวโกสุม  ทิวคู        หัวหนา 
      ๒. นายทองเบ้ิม  กิ่งแกว    ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดอาคารพลศึกษา/หองพลศึกษา มีอุปกรณ เครื่องใชประกอบ อุปกรณอํานวย
ความสะดวกครบถวนสมบรูณ ใหมีผูรับผิดชอบ และมีสภาพเหมาะสมในการจัดกิจกรรมและการใหบริการ 
     ๒) การใชและดูแลรักษาอุปกรณอาคารพลศึกษา/หองพลศึกษา ประกอบดวย 
      ๑. นางสาวโกสุม  ทิวคู        หัวหนา 
      ๒. นายทองเบ้ิม  กิ่งแกว    ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําแผน ตารางการใชและระเบียบการใชอาคารใชและดูแลรักษาอุปกรณอาคาร
พลศึกษา/หองพลศึกษา  มีการมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบเปนลายลักษณอักษร  มีการใชอาคารตามแผนและ
ตารางท่ีกําหนด    การดูแลรักษาใหอยูในสภาพดี มีการติดตามประเมินอยางเปนระบบ 
   ๑.๖.๕ อาคารหองน้ํา-สวม  
     ๑) การจัดอาคารหองน้ํา-หองสวม ประกอบดวย 
      ๑. นายบรรจง  ทองกระจาย   หัวหนา 
      ๒. นางสาวโกสุม ทิวคู     ผูชวย 
      ๓. นายทองเบ้ิม  กิ่งแกว    ผูชวย 
      ๔. นายอุเทน  หอมหวล     ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดอาคารหองน้ํา-สวมท่ีสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีปริมาณเพียงพอ มีการจัดบุคลากร
ดูแลรับผิดชอบ จัดสภาพหองน้ําใหบริการอยางเหมาะสม 
     ๒) การใชและดูแลรักษาอาคารหองน้ํา-หองสวม ประกอบดวย 
      ๑. นายบรรจง  ทองกระจาย   หัวหนา 
      ๒. นางสาวโกสุม ทิวคู    ผูชวย 
      ๓. นายทองเบ้ิม  กิ่งแกว    ผูชวย 



๕๑ 
 

 
 

      ๔. นายอุเทน  หอมหวล     ผูชวย    
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชดูแลรักษาหองน้ํา-หองสวม มีการมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบ มีระบบดูแลรักษา
ใหอยูในสภาพท่ีดี มีแผนการบํารุงรักษาใหสามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีการกํากับ ควบคุมดูแล
อยางเปนระบบ 
 ๑.๗ การใหบริการน้ําด่ืม ประกอบดวย 

      ๑. นายศิริชัย   หมื่นเจริญ     หัวหนา 
      ๒. นายทองเบ้ิม   กิ่งแกว       ผูชวย 
 ๓. นายอุเทน  หอมหวล      ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดชุดอุปกรณกรองน้ําเพื่อ ผลิตน้ําด่ืม ท่ีถูกสุขลักษณะและเพียงพอกับจํานวน
ผูบริโภค มีการตรวจสอบถังบรรจุน้ํา ชุดอุปกรณผลิตน้ําด่ืม มีการตรวจสอบคุณภาพน้ําเปนประจํา และมีการ
รณรงคใหความรูและเห็นคุณคาของการผลิตและบริโภคน้ําด่ืมท่ีสะอาด  
 ๑.๘ การสงเสริมสุขภาพอนามัย ประกอบดวย 

      ๑. นางสาวโกสุม   ทิวคู          หัวหนา 
                ๒. นายบรรจง  ทองกระจาย     ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําแผน กิจกรรมสงเสริมสุขภาพอนามัย มีการตรวจสุขภาพอนามัยประจําป มี
การประสานการดําเนินงานในการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพอนามัยอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอมีการสงตอไปยัง
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และนําผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการสงเสริมสุขภาพอนามัยอยางตอเนื่อง 
 ๑.๙ การสื่อสารและการประชาสัมพันธ  
 ๑) การจัดการสื่อสาร ประกอบดวย 
   ๑. นายศุภชัย  ผูกเกษร      หัวหนา 
   ๒. นางสาวกนกศิลป  แผนทอง     ผูชวย  
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนงานและโครงการประชาสัมพันธ ของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของ
บุคคล ชุมชนองคกร  สถาบันและส่ือมวลชนในทองถ่ิน ศึกษาความตองการในการเผยแพรขาวสารขอมูล  และ
ผลงานของสถานศึกษา 

๒) การดําเนินงานดานการสื่อสาร และประชาสัมพันธ ประกอบดวย 
 ๑. นายศุภชัย  ผูกเกษร     หัวหนา 

 ๒. นางสาวกนกศิลป  แผนทอง     ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบส่ือสาร และประชาสัมพันธในโรงเรียน ทําแนวปฏิบัติ และใหบริการการ
ส่ือสารและประชาสัมพันธ ประเมินผลการจัดการส่ือสาร และประชาสัมพันธ และนําผลการประเมินมาปรับปรุง 
พัฒนาการจัดการส่ือสาร และประชาสัมพันธ 



๕๒ 
 

 
 

๑.๑๐ การสรางและเผยแพรเกียรติประวัติของโรงเรียน 
 ๑) การกําหนดอุดมการณของโรงเรียน เพื่อสรางเสริมคุณธรรมลักษณะนิสัย และความ
ประพฤติ ประกอบดวย 
  ๑.นายศุภชัย  ผูกเกสร     หัวหนา 

๒. นางนภาลัย  บุรีวัฒน     ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกําหนดยุทธศาสตรตามอุดมการณท่ีเปนรูปธรรม กําหนดวิธีการ และแนวปฏิบัติ
เพื่อใหเปนไปตามอุดมการณ เผยแพรใหเปนท่ีทราบโดยท่ัวไป และเก็บหลักฐานท่ีปรากฏใหเห็นผลการปฏิบัติตาม
อุดมการณนั้น 

๒) การสราง และเผยแพรเกียรติประวัติ ประกอบดวย 
  ๑.นายศุภชัย  ผูกเกษร     หัวหนา 
  ๒.นางสาวกนกศิลป  แผนทอง     ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสงเสริมใหสราง และเผยแพรเกียรติประวัติ ๕ดาน ดังตอไปนี้ ๑)ดานวิชาการ ๒) 
ดานคุณธรรมจริยธรรม ๓) ดานกีฬา ๔) ดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ๕)ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน 
 ๑.๑๑ งานประเมินผลการดําเนินงานบริการอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม  ประกอบดวย 

        ๑. นายพิษณุ  คําภู      หัวหนา 
        ๒. นายกรุง  เจริญสุข     ผูชวย 
        ๓. นายฉัตรดนัย  ลําดับจุด     ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการประเมินผลการดําเนินงานบริการอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอม โดยมีหลักฐานให

ตรวจสอบได  มีการประเมินผลในระดับหนอยงานยอยภายในโรงเรียน  มีการประเมินในรูปแบบของคณะกรรมการ  
มีการวิเคราะหและนําผลการวิเคราะหไปใชในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานบริการอาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดลอม        

 
๒. งานกิจการนักเรียน 

๑. นายชัยณรงค   เอื้อนไธสง      หัวหนา 
๒. นายไพฑูรย   ทวีแสง        ผูชวย 
๓. นายปฎิวัติ   นรสาร        ผูชวย 
๔. นายบรรจง  ทองกระจาย       ผูชวย 
๕. นายธนบดี    สอนสระคู       ผูชวย 
๖. นายสันติ   ประภาสัย       ผูชวย 
๗. นางสาวกาญจนา  จิตใจกลา     ผูชวย 
๘. นายกรวีย  คงตน      ผูชวย 



๕๓ 
 

 
 

๙. นางสาวปพชิญา ยงเพชร     ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน/ โครงสราง/งาน/กิจการนักเรียน กําหนดหนาท่ีผูรับผิดชอบ จัดทํา
ขอบขายภารกิจ งานกิจการนักเรียนตามโครงสรางกิจการงานนักเรียน 

๒.๑ การวางแผนงานกิจการนักเรียน  
๑) การรวบรวมขอมูลมีระบบการรับฟงเสียงนักเรียน และจัดทําระเบียบขอบังคับเก่ียวกับงาน

กิจการนักเรียน ประกอบดวย 
   ๑. นางสาวปพชิญา ยงเพชร     หัวหนา 
   ๒. นายไพฑูรย    ทวีแสง      ผูชวย 
   ๓. นายปฏิวัติ  นรสาร      ผูชวย 
  ๔. นางสาวกาญจนา  จิตใจกลา    ผูชวย 
   ๕. นายกรวีย  คงตน       ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูลและจัดทําระเบียบ แนวปฏิบัติทางราชการเกี่ยวกับงานกิจการ
นักเรียนท่ีเปนปจจุบัน รวบรวมขอมูลจากระบบหรือชองทางการรับฟงเสียงของนักเรียนอยางเปนข้ันตอน จัดทํา
เอกสารคูมือครูหรือคูมือนักเรียนข้ึนใชในโรงเรียน มีการเผยแพรใหผูเกี่ยวของทราบ มีการปรับปรุงระเบียบและ
แนวปฏิบัติใหเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ 
              ๒) การทําแผนงานกิจการนักเรียน ประกอบดวย 
 ๑. นายชัยณรงค  เอื้อนไธสงค     หัวหนา 
  ๒. นายไพฑูรย  ทวีแสง      ผูชวย 
  ๓. นายปฏิวัติ  นรสาร      ผูชวย 
 ๔. นางสาวกาญจนา  จิตใจกลา    ผูชวย 
  ๕. นายกรวีย  คงตน       ผูชวย 
 ๖. นางสาวปพชิญา ยงเพชร    ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําขอมูล แผนงานกิจการนักเรียนเปนลายลักษณอักษร จัดใหผูมีผูรับผิดชอบใน

การปฏิบัติตามแผน มีการดําเนินการตามแผน และมาการติดตามประเมินผล 
      ๒.๒ การบริหารงานกิจการนักเรียน  
              ๑) การกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบและกําหนดพันธกิจงานกิจการนักเรียน ประกอบดวย 
   ๑. นายชัยณรงค  เอื้อนไธสงค    หัวหนา 

  ๒. นายไพฑูรย  ทวีแสง     ผูชวย 
  ๓. นายปฎิวัติ  นรสาร        ผูชวย 
  ๔. นางสาวกาญจนา  จิตใจกลา    ผูชวย 
  ๕. นายกรวีย  คงตน       ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 



๕๔ 
 

 
 

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบงานกิจการนักเรียน มีการทําแผนภูมิ 
พรรณนางานใหครบทุกงานตามแผนภูมิงานกิจการนักเรียน และมีการประชาสัมพันธเผยแพร ทบทวน
ประสิทธิภาพการทํางานตามระบบ 
              ๒) การประสานงานกิจการนักเรียนกับเครือขายภายนอกโรงเรียน ประกอบดวย 
 ๑. นายกรวีย  คงตน     หัวหนา 
 ๒. นายชัยณรงค เอื้อนไธสงค    ผูชวย 
 ๓. นายไพฑูรย  ทวีแสง     ผูชวย 
 ๔. นางสาวกาญจนา  จิตใจกลา    ผูชวย 
  ๕. นางสาวปพชิญา ยงเพชร    ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานกิจการนักเรียนตางๆภายในโรงเรียน เครือขายผูปกครองและ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับเยาวชน อยางตอเนื่องและมีการประเมินและติดตามผลการปฏิบัติงาน 
              ๓) การสงเสริมงานกิจกรรมนักเรียน ประกอบดวย 
  ๑. นายสันติ  ประภาสัย     หัวหนา 

 ๒. นายไพฑูรย  ทวีแสง     ผูชวย 
 ๓. นางสาวกาญจนา  จิตใจกลา     ผูชวย 

๔. นายบรรจง  ทองกระจาย    ผูชวย 
 ๕. นายกรวีย  คงตน       ผูชวย 
 ๖. นางสาวปพชิญา ยงเพชร    ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสงเสริมงานกิจการนักเรียน วางแผน กําหนดแนวทางการสงเสริมการจัดกิจกรรม

นักเรียน โดยสนับสนุนใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกระบวนการวางแผน มีการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูจาก
ประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหทําได ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูท่ีหลากหลายตามความถนัดและความ
สนใจของนักเรียน  มีการนิเทศกํากับติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และนําผลประเมินไปปรับปรุงพัฒนาจัด
กิจกรรมนักเรียนอยางตอเนื่อง 
      ๒.๓ การสงเสริมและพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  
              ๑) การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย ประกอบดวย 
   ๑. นายชัยณรงค   เอื้อนไธสงค    หัวหนา 

  ๒. นายไพฑูรย  ทวีแสง     ผูชวย 
  ๓. นายพิษณุ   คําภู       ผูชวย 
  ๔. นายปฏิวัติ  นรสาร      ผูชวย 
 ๕. นายธนบดี    สอนสระคู    ผูชวย 
 ๖. นางสาวกาญจนา  จิตใจกลา    ผูชวย 
 ๗. นายบรรจง  ทองกระจาย    ผูชวย 
 ๘. นายกรวีย  คงตน       ผูชวย 



๕๕ 
 

 
 

 ๙. นางสาวปพชิญา ยงเพชร    ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย มีหลักฐานการจัด

กิจกรรมเปนประจําและตอเนื่อง มีผลท่ีเดนชัด และเผยแพรผลงานใหเปนท่ีปรากฏ 
***กิจกรรมสงเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย ไดแก การตรงตอเวลา ความสะอาด การแตงกาย 
การเขาแถว การแสดงความเคารพ การปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและแนวทางการปฏิบัติของโรงเรียน 
              ๒) การจัดกิจกรรมสงเสริมพฒันาดานคุณธรรม จริยธรรม ประกอบดวย 
  ๑. นายธนบดี    สอนสระคู     หัวหนา 
  ๒. นายสันติ   ประภาสัย       ผูชวย 
  ๓. นายปฏิวัติ  นรสาร      ผูชวย 
 ๔. นายชัยณรงค   เอื้อนไธสงค    ผูชวย 

 ๕. นายไพฑูรย  ทวีแสง     ผูชวย 
 ๖. นายพิษณุ   คําภู       ผูชวย 
 ๗. นางสาวกาญจนา  จิตใจกลา    ผูชวย 
 ๘. นายกรวีย  คงตน       ผูชวย 
 ๙. นางสาวปพชิญา ยงเพชร    ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม มีหลักฐานการจัดกิจกรรมท่ีเปน
ลายลักษณอักษร  มีการจัดกิจกรรมเปนประจําและตอเนื่อง มีผลท่ีเดนชัด และเผยแพรผลงานใหเปนท่ีปรากฏ 
***กิจกรรมสงเสริมพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม ไดแก กิจกรรมท่ีสอดคลองกับคุณลักษณะอันพึงประสงค ๘ 
ประการตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ. ศ. ๒๕๕๑ คือ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ช่ือสัตยสุจริต มีวินยั 
ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางาน รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ 
              ๓) การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาดานความรับผิดชอบตอสังคม ประกอบดวย 
  ๑. นายธนบดี    สอนสระคู    หัวหนา 
  ๒. นายชัยณรงค  เอื้อนไธสง    ผูชวย 
  ๓. นายไพฑูรย  ทวีแสง     ผูชวย 

๔. นางสาวกาญจนา  จิตใจกลา    ผูชวย 

๕. นายกรวีย  คงตน       ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาดานความรับผิดชอบตอสังคม มีหลักฐานการจัดกิจกรรม
ท่ีเปนลายลักษณอักษร  มีการจัดกิจกรรมเปนประจําและตอเนื่อง มีผลท่ีเดนชัด และเผยแพรผลงานใหเปนท่ี
ปรากฏ 
***กิจกรรมสงเสริมพัฒนาดานความรับผิดชอบตอสังคม ไดแกการบําเพ็ญตนใหเปนประโยชน การปฏิบัติตาม
กฎหมาย  การพัฒนาสาธารณสถาน ฯลฯ 
              ๔) กิจกรรมสงเสริมพฒันาการใชเวลาวางใหเปนประโยชน  ประกอบดวย 



๕๖ 
 

 
 

  ๑. นายสันติ  ประภาสัย      หัวหนา 
  ๒. นายบรรจง  ทองกระจาย    ผูชวย 
  ๔. นางสาวโกสุม  ทิวคู     ผูชวย 
  ๕. นางสาวกนกศิลป  แผนทอง    ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการใชเวลาวางใหเปนประโยชน  มีหลักฐานการจัด
กิจกรรมท่ีเปนลายลักษณอักษร  มีการจัดกิจกรรมเปนประจําและตอเนื่อง มีผลท่ีเดนชัด และเผยแพรผลงานให
เปนท่ีปรากฏ 
              ๕) การยกยองใหกําลังใจแกนักเรียนผูประพฤติดี ประกอบดวย 
  ๑.นายสันติ  ประภาสัย      หัวหนา 
  ๒. นายไพฑูรย  ทวีแสง     ผูชวย 
  ๓. นายชัยณรงค เอื้อนไธสงค     ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกําลังใจแกนักเรียนผูประพฤติดี มีหลักฐาน แนวปฏิบัติ การใหกําลังใจท่ีเปนลาย
ลักษณอักษร  มีเผยแพรเกียรติประวัติของนักเรียนประพฤติดีใหปรากฏและมีการบันทึกเกียรติประวัติของนักเรียน
ใหเปนหลักฐานและเปนปจจุบัน 
      ๒.๔ การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน  
              ๑) การจัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน การเสริมทักษะและคุมครองนักเรียน ประกอบดวย 
   ๑. นายปฏิวัติ   นรสาร     หัวหนา 

  ๒. นายไพฑูรย   ทวีแสง      ผูชวย 
  ๓. นางสาวกาญจนา  จิตใจกลา    ผูชวย 

๔. นายกรวีย  คงตน       ผูชวย 

๕. นายชัยณรงค เอื้อนไธสงค     ผูชวย 
 ๖. ครูท่ีปรึกษาทุกคน     ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน มีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานมี

แผนงาน โครงสราง เปนลายลักษณอักษร มีการดําเนินงานตามแผน  มีการประเมินผลการดําเนินงานและนําผล
การประเมินไปใชในการพัฒนางาน และมีการดําเนินงานการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนรวมกบัเครือขายท่ี
เกี่ยวของ 
              ๒) การรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล ประกอบดวย 
  ๑. นางสาวกาญจนา  จิตใจกลา    หัวหนา 
   ๒. นายไพฑูรย   ทวีแสง      ผูชวย 
   ๓. นายกรวีย  คงตน       ผูชวย 

  ๔. นายชัยณรงค เอื้อนไธสงค     ผูชวย  
   ๕. ครูท่ีปรึกษาทุกคน     ผูชวย 



๕๗ 
 

 
 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล มีการมอบหมายใหครูดูแลผูรับผิดชอบกลุมนักเรียนเปน

ลายลักษณอักษร  ครูดําเนินการศึกษานักเรียนครบทุกคน  มีเอกสารหลักฐานขอมูลนักเรียนท่ีสามารถตรวจสอบ
ได และมีการวิเคราะหขอมูลเพื่อจัดกลุมนักเรียน 
              ๓) การคัดกรองนักเรียน ประกอบดวย 
  ๑. นางสาวกาญจนา  จิตใจกลา    หัวหนา 

๒. นายกรวีย  คงตน       ผูชวย 

๓. นายชัยณรงค เอื้อนไธสงค     ผูชวย 

 ๔. ครูท่ีปรึกษาทุกคน     ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคัดกรองนักเรียน มีการใชเครื่องมือสําหรับใชในการคัดกรองนักเรียน  มีการประชุม
ช้ีแจงเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการคัดกรองนักเรียน  ครูคัดกรองตามแนวปฏิบัติ  จัดต้ังคณะกรรมการรวมพิจารณา
ผล มีการจําแนกนักเรียนอยางชัดเจนและครอบคลุมทุกกลุม 
              ๔) การสงเสริมและพัฒนานักเรียน ประกอบดวย  
  ๑. นางสาวกาญจนา  จิตใจกลา    หัวหนา 
  ๒. นายชัยณรงค  เอื้อนไธสง     ผูชวย 
  ๓.  นายปฏิวัติ  นรสาร     ผูชวย 
  ๔. นายไพฑูรย  ทวีแสง     ผูชวย 

 ๕. นายบรรจง  ทองกระจาย    ผูชวย 
๖. นายกรวีย  คงตน       ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน  มีขอมูลนักเรียนท่ีควรสงเสริมและพัฒนา  มี
การกําหนดและดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ดําเนินงานรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  มีการติดตาม
ประเมินผลและนําผลการประเมินไปใชปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงาน 
              ๕) การปองกันและแกไขปญหานักเรียน  ประกอบดวย 
  ๑. นายชัยณรงค เอื้อนไธสงค    หัวหนา 

  ๒. นายปฏิวัติ   นรสาร     ผูชวย 
 ๓. นายไพฑูรย  ทวีแสง     ผูชวย 
 ๔. นางสาวกาญจนา  จิตใจกลา    ผูชวย 
 ๕. นายบรรจง  ทองกระจาย    ผูชวย 

๖. นายศิริชัย  หมื่นเจริญ     ผูชวย 
๗. นายกรวีย  คงตน       ผูชวย 

๘. ครูท่ีปรึกษาทุกคน     ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 



๕๘ 
 

 
 

 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดําเนินงานปองกันการแกไขปญหานักเรียน  มีขอมูลเกี่ยวกับนักเรียนท่ีมีปญหาท่ี
เปนกลุมเส่ียงและกลุมมีปญหา กําหนดแนวทาง วิธีปองกันและแกไข  มีหลักฐานการปองกันและแกไขตามวิธีท่ี
กําหนดไว  มีการแกปญหารวมกับบุคคลท่ีเกี่ยวของ  ติดตามประเมินผล นําผลการประเมินไปใชปรับปรุง และ
พัฒนาการดําเนินการแกไขปญหา 
              ๖) การสงตอนักเรียน ประกอบดวย 
  ๑. นายปฏิวัติ    นรสาร     หัวหนา 

  ๒. นายชัยณรงค เอื้อนไธสงค    ผูชวย 
 ๓. นางสาวกาญจนา  จิตใจกลา    ผูชวย 

๔. นายกรวีย  คงตน       ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสงตอนักเรียน  มีขอมูลนักเรียนท่ีควรไดรับการสงตอ มีแนวปฏิบัติในการสงตอ
นักเรียนท้ังภายในและนอกโรงเรียน  มีการสงตอนักเรียนตามแนวปฏิบัติท่ีกําหนดไว ประสานความรวมมือกับ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ   มีการติดตามประเมินผลและนําผลการประเมินไปใชปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงาน 
      ๒.๕ การดําเนินสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ประกอบดวย 
   ๑. นายสันติ   ประภาสัย       หัวหนา 

  ๒. นางนภาลัย  บุรีวัฒน        ผูชวย 
 ๓. นางสาวกาญจนา  จิตใจกลา    ผูชวย 

๔. นายกรวีย  คงตน       ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้  
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการช้ีแจงเผยแพรประชาธิปไตยในโรงเรียน  มีการจัดทําแผนงาน/โครางการสงเสริม

ประชาธิปไตยในโรงเรียนเปนประจํา  มีการนิเทศ กํากับติดตาม ประเมินผลและพัฒนาอยางตอเนื่อง และจัด
บรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอยางเดนชัดเปนแบบอยางแกโรงเรียนอื่นได 
      ๒.๖ การประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน ประกอบดวย 
   ๑. นายชัยณรงค  เอื้อนไธสงค    หัวหนา 

  ๒. นายปฏิวัติ    นรสาร     ผูชวย 
  ๓. นางสาวกาญจนา  จิตใจกลา    ผูชวย 
  ๔. นายบรรจง  ทองกระจาย    ผูชวย 
  ๕. นายสันติ  ประภาสัย       ผูชวย 
 ๖. นายไพฑูรย  ทวีแสง     ผูชวย 

๗. นายกรวีย  คงตน       ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินผลงานกิจการนักเรียนโดยมีหลักฐานใหตรวจสอบได  มีการประเมินผลใน
ระดับหนอยงานยอยภายในโรงเรียน  มีการประเมนิในรูปแบบของคณะกรรมการ  มีการวิเคราะหและนําผลการ
วิเคราะหไปใชในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานกิจการนักเรียน 
๓. งานชุมชนและภาคีเครือขาย  



๕๙ 
 

 
 

๑. นายไพฑูรย  ทวีแสง      หัวหนา 
๒. นายธนบดี  สอนสระคู        ผูชวย 
๓. นายบรรจง  ทองกระจาย     ผูชวย 
๔. นายกรวีย  คงตน        ผูชวย 
๕. นายศิริชัย   หมื่นเจริญ        ผูชวย 
๖. นางสาวปพชิญา ยงเพชร     ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูลพื้นฐาน วิเคราะหมูลสภาพแวดลอมของชุมชนและภาคีเครือขาย 
แตงต้ังผูรับผิดชอบเปนลายลักษณอักษร 
 
      ๓.๑ การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือขาย 
              ๑) การรวบรวม และวิเคราะหขอมูลของชุมชนและภาคีเครือขาย ประกอบดวย  
  ๑. นายไพฑูรย  ทวีแสง     หัวหนา 

 ๒. นายธนบดี  สอนสระคู       ผูชวย 
  ๓. นายศิริชัย   หมื่นเจริญ       ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูลพื้นฐาน วิเคราะหมูลสภาพแวดลอมของชุมชนและภาคีเครือขาย 
แตงต้ังผูรับผิดชอบเปนลายลักษณอักษร จัดระบบฐานขอมูล สารสนเทศ พัฒนาขอมูลใหครบถวนและเปนปจจุบัน 
              ๒) การดําเนินงานสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือขาย  ประกอบดวย 
  ๑. นายกรวีย  คงตน     หัวหนา 

 ๒. นายไพฑูรย  ทวีแสง       ผูชวย 
  ๓. นายศิริชัย  หมื่นเจริญ       ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสงเสริม สนับสนุน วางแผน สรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนและภาคี

เครือขาย ใหชุมชน ภาคเครือขายและผูมีสวนเกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการวางแผน ดําเนินการตามแผน 
ประเมินและติดตามผล 
      ๓.๒ การใหบริการชุมชน ประกอบดวย 
  ๑. นายไพฑูรย  ทวีแสง      หัวหนา 

 ๒. นายชัยณรงค  เอื้อนไธสง      ผูชวย 
  ๓. นายบรรจง  ทองกระจาย    ผูชวย 
 ๔. นายธนบดี   สอนสระคู    ผูชวย 

๕.  นายกรวีย  คงตน     ผูชวย 
 ๖. นายศิริชัย   หมื่นเจริญ       ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 



๖๐ 
 

 
 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหบริการชุมชนอยางนอย ๔ ดานข้ันไป และชุมชนมีความพึงพอใจในการรับ
บริการ(พิจารณาจากเรื่องตอไปนี้)  ๑. การใหบรหิารดานวิชาการ(การใหความรู การจัดกิจกรรม การจัดนิเทศ
หองสมุด หรือการใหขอมูลขาวสารทางวิชาการสาขาตางๆ)  ๒. การใหบริการดานอาคารสถานท่ี ๓. การใหบรกิาร
ดานวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ   ๔. การใหบริการดานบุคลากร    ๕. การใหบริการดานอื่นๆ 
      ๓.๓ การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน  
              ๑) โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อพฒันาชุมชน ประกอบดวย 

  ๑. นายไพฑูรย  ทวีแสง         หัวหนา 
  ๒. นายธนบดี   สอนสระคู    ผูชวย 
  ๓. นายบรรจง  ทองกระจาย    ผูชวย 

๔. นายศิริชัย   หมื่นเจริญ       ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการขาวสารแกชุมชน จัดทําหลักฐานการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน ชุมชนให

ความสนใจและมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม ปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมพฒันาชุมชน 
              ๒) โรงเรียนใหความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาชุมชน ประกอบดวย 

  ๑. นายไพฑูรย  ทวีแสง       หัวหนา 
  ๒. นายธนบดี  สอนสระคู     ผูชวย 
  ๓. นายศิริชัย   หมื่นเจริญ        ผูชวย                                       

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหความรวมมือและสรางหลักฐานการรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาชุมชนและมี

ผลงานปรากฏ โรงเรียนเขารวมกิจกรรมกับชุมชนอยางตอเนื่อง สรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
      ๓.๔ การไดรับการสนับสนุนกับชุมชน   
              ๑) การจัดต้ังองคกร เพื่อสนับสนุนโรงเรียน ประกอบดวย 

  ๑. นายศิริชัย   หมื่นเจริญ        หัวหนา 
  ๒. นายธนบดี   สอนสระคู     ผูชวย 
  ๓. นายชัยณรงค  เอื้อนไธสง    ผูชวย 
 ๔. นายไพฑูรย     ทวีแสง      ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดต้ังองคกร สรางหลักฐานการจัดต้ังองคกรท่ีไมใชนิติบุคคล และนิติบุคคล เพื่อ

สนับสนุนโรงเรียน สรางผลงานท่ีสนับสนุนโรงเรียนและองคนั้นยังไดรับความรวมมือ สนับสนุนจากชุมชน 
***องคกร หมายถึง กลุมบุคคลท่ีทํางานอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อชวยเหลือโรงเรียน เชน ชมรม สมาคม มูลนิธิ ฯลฯ 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับการสนับสนุนเกี่ยวกับชุมชน โดยมีหลักฐานท่ีตรวจสอบไดและสอดคลองกับความ
ตองการของโรงเรียน ชุมชนใหความรวมมือ สนับสนุนอยางหลากหลายและตอเนื่อง 
              ๒) โรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากชุมชน ประกอบดวย 

 ๑. นายธนบดี   สอนสระคู     หัวหนา 
  ๒. นายไพฑูรย    ทวีแสง        ผูชวย 



๖๑ 
 

 
 

  ๓. นายชัยณรงค  เอื้อนไธสง    ผูชวย 
 ๔. นายศิริชัย   หมื่นเจริญ       ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 

 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บหลักฐานการรับการสนับสนุนจากชุมชน และการรวมมือกับชุมชน ในดาน
วิชาการ ดานทรัพยากร ดานบริการ  
      ๓.๕ การประเมินผลการดําเนินงานชุมชนและภาคีเครือขาย ประกอบดวย 

  ๑. นายไพฑูรย    ทวีแสง         หัวหนา 
  ๒. นายธนบดี   สอนสระคู       ผูชวย 
  ๓. นายชัยณรงค  เอื้อนไธสง     ผูชวย 
  ๔. นายศิริชัย   หมื่นเจริญ        ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินผลการดําเนินงานชุมชนและภาคีเครือขายโดยมีหลักฐานท่ีตรวจสอบได 

ประเมินผลในระดับหนวยงานยอยภายในโรงเรียนในรูปแบบของคณะกรรมการ วิเคราะหผลการประเมิน นําผล
การวิเคราะหไปใชในการปรับปรุง พัฒนาดําเนินงาน ชุมชนและภาคีเครือขาย 
 
๔. งานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมายกลุมบริหารท่ัวไป 
      ๔.๑ งานยานพาหนะ ประกอบดวย  

  ๑. นายพิษณุ     คําภู        หัวหนา 
  ๒. นายทองเบ้ิม   กิ่งแกว       ผูชวย 
  ๓. นายอุเทน  หอมหวล       ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้   
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมดูแลรถยนตโรงเรียนใหปลอดภัยแกผูขับข่ี ควบคุมการเบิกจายน้ํามัน

เช้ือเพลิงรถยนตและรถตัดหญา จัดทําทะเบียนการใชรถยนตโรงเรียน ซอมแซมบํารุงรถยนตใหอยูในสภาพท่ีพรอม
จะใชงานอยูตลอดเวลา  
 ๔.๒ งานไฟฟาในโรงเรียน  ประกอบดวย 
    ๑. นายกรุง  เจริญสุข      หัวหนา 
             ๒. นายธีรศักด์ิ  ชัยสุวรรณ                                     ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบํารุงรักษา  ซอมแซมงานไฟฟาในโรงเรียน 
 ๔.๓  งานลูกจางประจํา  ประกอบดวย 
   ๑. นายพิษณุ  คําภู      หัวหนา 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการกําหนดภาระงานของงานลูกจางประจํา 
      ๔.๔ งานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ประกอบดวย  
   ๑. นางนภาลัย   บุรีวัฒน         หัวหนา 



๖๒ 
 

 
 

๒. นางสาวกาญจนา  จิตใจกลา      ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้   

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดําเนินการเกี่ยวกับการกูยืมเงินเพื่อการศึกษาของนักเรียนตามข้ันตอนระเบียบของ
กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา  จัดสงขอมูลเกี่ยวกับยอดเงินคาเลาเรียนและ /หรือคาใชจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับ
การศึกษาไดรับจริงจากผูกูยืมเงินแตละรายใหกับกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา  
      ๔.๕ งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน ประกอบดวย  
   ๑. นางนภาลัย   บุรีวัฒน         หัวหนา 
   ๒. นางสาวกาญจนา  จิตใจกลา     ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้   

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดําเนินการติดตอประสานงานกับสํานักงานประกันอุบัติเหตุ  แนะนํา/ใหความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการทําประกันอุบัติเหตุตลอดจนการเบิกคาสินไหมทดแทนแกนักเรียน จัดสงขอมูลเกี่ยวกับการ
รับสินไหมทดแทนแกสํานักงานประกัน 
      ๔.๖  งานสํานักงานผูอํานายการสถานศึกษา ประกอบดวย 

   ๑. นายธนบดี      สอนสระคู      หัวหนา 
   ๒. นางสาวกาญจนา  จิตใจกลา     ผูชวย 
   ๓. นายศิริชัย   หมื่นเจริญ          ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้   
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษา ประสานงาน ประชาสัมพันธ 

อํานวยความสะดวก ในการปฏิบัติงานของผูอํานวยการ 
      ๔.๗ งานเสนอความเห็นเก่ียวกับเร่ืองการจัดต้ังยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษา 

 ๑. นายเรืองยศ  สารกิจ      หัวหนา 
 ๒. นายไพฑูรย   ทวีแสง      ผูชวย 
 ๓. นายพิษณุ  คําภู      ผูชวย 
 ๔. นายชัยณรงค  เอื้อนไธสงค     ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเสนอขอมูลและความตองการในการยุบรวมเลิกหรือเปล่ียนสภาพสถานศึกษาไปยัง

เขตพื้นท่ีการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
      ๔.๘ งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  ประกอบดวย 
 ๑. นายไพฑูรย  ทวีแสง       หัวหนา 
 ๒. นายปฏิวัติ   นรสาร        ผูชวย 
 ๓. นายพิษณุ   คําภู      ผูชวย 
  ๔. นายฉัตรดนัย  ลําดับจุด      ผูชวย 
  ๕. นายชัยณรงค   เอื้อนไธสงค      ผูชวย 
  ๖. นายธนบดี   สอนสระคู       ผูชวย 
  ๗. นางสาวโกสุม   ทิวคู           ผูชวย 



๖๓ 
 

 
 

   ๘. นายสันติ  ประภาสัย      ผูชวย 
 ๙. นางสาวกาญจนา  จิตใจกลา     ผูชวย 
 ๑๐. นายศิริชัย  หมื่นเจริญ       ผูชวย 
 ๑๑. นายบรรจง  ทองกระจาย     ผูชวย 
  ๑๒. นายกรวีย  คงตน        ผูชวย 
 ๑๓. ครูท่ีปรึกษาทุกคน       ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการกําหนดแผนงานเพื่อแกปญหายาเสพติดในโรงเรียน  ประสานงานและรวมมือกับ
หนวยงานตางๆ เพื่อกําหนดแผนงานเพื่อแกปญหายาเสพติดในโรงเรียน  กําหนดกิจกรรมตางๆ เพื่อปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียน 
      ๔.๙ งานคณะสี  ประกอบดวย 
 ๑. นางสาวโกสุม  ทิวคู         หัวหนา 

  ๒. นายไพฑูรย  ทวีแสง      ผูชวย 
 ๓. นายชัยณรงค   เอื้อนไธสงค      ผูชวย 
 ๔. นายปฏิวัติ  นรสาร      ผูชวย 
  ๕. นายสันติ  ประภาสัย      ผูชวย  
   ๖. นางสาวศิริลักษณ  ราษี      ผูชวย 
 ๗. นายจักรกฤช  เกษามา     ผูชวย      

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดแบงนักเรียน / คณะครูเพื่อแยกออกเปนคณะ เพื่อสะดวกในการทํากิจกรรมตาง 

ๆ จัดกิจกรรมตาง ๆ ใหกับนักเรียนไดทํารวมกันเพื่อสงเสริมใหเกิดความรักความสามัคคีในหมูคณะ เก็บรวบรวม
การจัดกิจกรรมตาง ๆ ท่ีไดทําเพื่อเปนขอมูลของโรงเรียนตอไป 
      ๔.๑๐ งานแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน ประกอบดวย 
 ๑. นายชัยณรงค  เอื้อนไธสงค       หัวหนา 

  ๒. นายปฏิวัติ   นรสาร        ผูชวย 
  ๓. นายพิษณุ   คําภู      ผูชวย 

  ๔. นายไพฑูรย  ทวีแสง      ผูชวย  
 ๕. นายกรวีย  คงตน      ผูชวย 

 ๖. ครูท่ีปรึกษาทุกคน          ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม สงเสริม ปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

ลงโทษนักเรียนตามระเบียบ วาดวยการลงโทษนักเรียน ประสานงานระบบดูแลชวยเหล่ือนักเรียน และครูท่ีปรึกษา
เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  
      ๔.๑๑ งานทัศนศึกษา  ประกอบดวย 
          ๑. นายบรรจง  ทองกระจาย     หัวหนา 



๖๔ 
 

 
 

      ๒. นางสาวกาญจนา  จิตใจกลา    ผูชวย 
      ๓. นางนภาลัย    บุรีวัฒน        ผูชวย     

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการแผนการดําเนินการทัศนศึกษาและการศึกษาแหลงเรียนรู โดยการศึกษาขอมูล 

และความคุมคาท่ีมีตอการพัฒนาการศึกษาของผูเรียน 
 ๔.๑๒  งานประสานราชการกับสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน ประกอบดวย 

      ๑. นายธนบดี   สอนสระคู     หัวหนา 
      ๒. นายไพฑูรย    ทวีแสง      ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการประสานความรวมมือกับหนวยงานราชการสวนภูมิภาคในการจัดและพัฒนา

การศึกษาของสถานศึกษา  ประสานความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและสถานศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในการจัดและพัฒนาการศึกษารวมกัน 
 

 

 
 

 
 


	๔. กลุ่มบริหารทั่วไป
	คณะกรรมการกลุ่มบริหารทั่วไป ประกอบด้วย
	๑. นายเรืองยศ  สารกิจ    ครู ปฏิบัติงานหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
	มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
	ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสำนักงาน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
	มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
	๑. นายฉัตรดนัย  ลำดับจุด    หัวหน้า
	มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
	๑. นายฉัตรดนัย  ลำดับจุด    หัวหน้า
	ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนงานและโครงการประชาสัมพันธ์ ของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนองค์กร  สถาบันและสื่อมวลชนในท้องถิ่น ศึกษาความต้องการในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล  และผลงานของสถานศึกษา
	๒) การดำเนินงานด้านการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย

