
 

 

 

 

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านลาดวทิยา อ าเภอบ้านลาด จังหวดัเพชรบุรี 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
     



ค ำน ำ 

              เพ่ือให้การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต  ตามกระบวนการ  ITA  Online  เป็นรูปธรรม  
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามนโยบายการบริหารงาน ด้านการปฏิบัติงาน  โดยยึดหลักความโปร่งใสใน
สถานศึกษา เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม และการเผยแพร่ข้อมูลเพ่ือแสดงถึงความโปร่งใสในการ
บริหารงานและด าเนินงานในสถานศึกษา เป็นคู่มือและเป็นมาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติงาน  ทั้ง ๕  ฝ่าย 
คือ 

๑.  การปฏิบัติงานบริหารงานฝ่ายวิชาการ 
๒.  การปฏิบัติงานบริหารงานฝ่ายอ านวยการ 
๓.  การปฏิบัติงานบริหารงานฝ่ายงานนโยบายและแผน 
๔.  การปฏิบัติงานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชน 
๕.  การปฏิบัติงานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป 

  ทั้งนี้ข้อมูลเอกสารได้จัดท าเพ่ือรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษา (Integrity  and Transparency  Assessment :  ITA)    โครงการโรงเรียนสุจริต  “ การ
ประเมิน  กระบวนการ ITA  Online  ของโรงเรียนสุจริต”  ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๔   

 

 

                                                           คณะกรรมการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 
                                                                          โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 
 
 
 
 

  



สำรบัญ 
หน้า     

 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานตามโครงสร้างของโรงเรียนบ้านลาดวิทยา   
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔        ๑ 
ก าหนดหน้าที่และแนวทางปฏิบัติงาน       ๒ 
โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายวิชาการ       ๓ 
คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายบริหารวิชาการ      ๔ 
โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายอ านวยการ       ๑๖ 
คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายอ านวยการ       ๑๗

 โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายนโยบายและแผน      ๒๗
 คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายนโยบายและแผน      ๒๙ 

โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชน     ๓๔ 
 คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชน     35

 โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป       ๔๘ 
คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายบริหารทั่วไป       ๔๙
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๒           
ก าหนดหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

 

ประกอบด้วย 
 

๑. นายอาวุธ   ทัศนา ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒  นายอุดมศักดิ์ ทั่งเหล็ก รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวสุชัญญา ปรียานนท์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 

๔. นายสิทธิคุณ เกลื่อนกลาด ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 

๕. นายภานุวัฒน ์ เกตสุริวงค์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 

๖. นางสาวชุติมา เขียวข า ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 

๗. นายท านอง อ่ิมทั่ว ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 

8. นางปัณณธร เหลืองอร่าม ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 

9. นายธาน ี อรุณโรจน์ ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 

10. นางสาวประสบสุข สุขโข ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 

11. นางสาววันวิสาข์ พริ้มพราย รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
 
 

มีหน้าที ่ดังนี้  
๑) ก าหนดนโยบาย ระเบียบและแนวปฏิบัติต่างๆ ของโรงเรียนบ้านลาดวิทยา 
๒) แก้ไขปัญหา อุปสรรค ในการบริหารงานของโรงเรียน และควบคุมส่งเสริมให้ครูและบุคลากร         

มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๓) สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียน 
๔) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

 
  



งานฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ 

นายอาวุธ  ทัศนา 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

นายอุดมศักดิ์  ทั่งเหล็ก 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายวิชาการ 
 ๓ 

 
 
 
          
 
 
 

                                           
 
 
                                                                                                               
                                                                                                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้                                   งาน/กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. งานสารบรรณและสารสนเทศ 
2. งานหลักสูตรสถานศึกษา 
3. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
และนิเทศการเรียนการสอน 
4. งานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
5. งานวัดผลประเมินผลการเรียน 
6. งานระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล 
7. งานทะเบียนและเทียบโอน 
8. งานห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
9. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
10.งานแนะแนวการศึกษา 
11.งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 

1. ภาษาไทย 
2. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. คณิตศาสตร์ 
5. ภาษาต่างประเทศ 
6. พลศึกษาและสุขศึกษา 
7. ศิลปศึกษา 
8. การงานอาชีพ 

1. งานห้องสมุด 
2. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    2.1 กิจกรรมแนะแนว 
    2.2 กิจกรรมชุมนุม 
    2.3 กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี 
    2.4 กิจกรรมยุวกาชาด 
    2.5 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
    2.6 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

12.งานการศึกษาพิเศษและการเรียนรวม 
13.งานทวิศึกษาและหลักสูตรอาชีพ 
ระยะสั้น 
14.งานพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
15.งานสถานศึกษาพอเพียง 
16.งานดนตรี นาฏศิลป์และโยทวาทิต 
17.งานกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
18.งานสะเต็มศึกษา 
19.งานห้องเรียนโครงการพิเศษ 
20.รับนักเรียน 
21.งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 
22.งานนโยบายและงานอ่ืนๆ 



๔ 
๑.  คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายบริหารวชิาการ 

  

นายอุดมศักดิ์   ทั่งเหล็ก   ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารวิชาการ 
นายท านอง         อ่ิมทั่ว ต าแหน่ง ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารวิชาการ 

 

   ๑.๑  คณะกรรมกำรที่ปรึกษำฝ่ำยบริหำรวิชำกำร 
๑. นายอาวุธ   ทัศนา ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นายอุดมศักดิ์ ทั่งเหล็ก รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 

๓  นางสาววันวิสาข ์ พริ้มพราย รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 

๔. นางสาวสุชัญญา ปรียานนท์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 

๕. นายสิทธิคุณ เกลื่อนกลาด ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 

๖. นายภานุวัฒน ์ เกตสุริวงค์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 

๗. นางสาวชุติมา เขียวข า ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 

8. นางปัณณธร  เหลืองอร่าม ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 

9. นางสาวประสบสุข สุขโข ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 

10. นายธาน ี อรุณโรจน์ ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 

11. นางสิริมา ประกอบผล หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย กรรมการ 

12. นางสาววไลลักษณ์ พัสดร หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ กรรมการ 

13.นางสาวณัฏฐณิชชญา กุลทัศน์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ฯ กรรมการ 

14. นางโศรดา อัมพิลาศรัย หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ กรรมการ 

15. นางสาวญาณาทิพ ขุนจร หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ กรรมการ 

16. นายสมฤกษ์ รัตนเย็นใจ หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ กรรมการ 

17. นายชูเกียรติ เกษดี หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ กรรมการ 

18. นางสาวสุภาวดี ก้านทอง หัวหน้างานแนะแนว กรรมการ 

19. นางสาวปุณยวีร์  จินดานุช หัวหน้างานห้องสมุด กรรมการ 

20. นางกาญจนา ฉ่ าแสง หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการ 

21. นายท านอง อ่ิมทั่ว ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 

22. นางสาวเบญจวรรณ                ยั่งยืน หัวหน้างานส านักงานและสารสนเทศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้ำที ่ ให้ค าแนะน า ปรึกษา  อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารวิชาการ 
๑. บริหารงานฝ่ายวิชาการตามนโยบายของสถานศึกษา  ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน     
    ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น  
 ๒. บริหารและจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
 ๓. บริหารหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนรู้โดยค านึงถึงผู้เรียนเป็นส าคัญ อย่างมีคุณภาพและ  
    มีประสิทธิภาพ  



๕ 
 ๔. ประสานการด าเนินงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการพัฒนาคุณภาพ  
         การศึกษา  
 ๕. ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ครอบครัว องค์กร   
         หน่วยงานและสถาบันต่างๆ 
 ๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 ๑.๒  คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินงำน 
 ๑.๒.๑ งานส านักงานและสารสนเทศ 
  ๑. นางสาวเบญจวรรณ ยั่งยืน ประธานกรรมการ 
  ๒. นางจุไรรัตน์ พุ่มนาค กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้ำที ่ดังนี้ 
 ๑. จัดระบบงานธุรการ สารบรรณ หนังสือหรือเอกสารทางราชการ และค าสั่งในฝ่าย 
  ๒. จัดส านักงานวิชาการให้เป็นศูนย์วิชาการ จัดท าข้อมูลสารสนเทศกลุ่มบริหารงานวิชาการ  บุคลากรในสาย   
           งานกลุ่มวิชาการ ประชาสัมพันธ์งานกลุ่มงานวิชาการ  
  ๓. ดูแลงานในด้านแผนงาน การเงินของงาน/โครงการ เงินสวัสดิการกลุ่ม งบประมาณประจ าปี ของงาน 
               ส านักงานกลุ่มงานวิชาการ และงบประมาณประจ าปีกลุ่มงานวิชาการ  
 ๔. จัดท าบัญชีพัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์กลุ่มงานวิชาการ และอ านวยความสะดวกการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ 
                 ประจ าปีของงานบริหารทรัพย์สินของโรงเรียน ประสานงานจัดซื้อ จัดจ้าง ซ่อมบ ารุงรักษาพัสดุกลุ่มงานวิชาการ  
 ๕. สรุปผลการปฏิบัติงานกลุ่มงานวิชาการและประสานงานทุกงานในกลุ่มงานวิชาการเพ่ือสรุปผลการ 
              ปฏิบัติงานในรอบปีการศึกษา  
 ๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ๑.๒.๒ งานหลักสูตรสถานศึกษา 
๑. นางสาวภัคภร อุบลน้อย ประธานกรรมการ 
๒. นายไฉน ไชยนา กรรมการ 
๓. นางสาวนฤมล ศรีสุข กรรมการ 
๔. นางสาวศศิธร อินทรยงค์ กรรมการ 
๕. นางสาวประสบสุข สุขโข กรรมการ 
๖. นายธีรพล แสนกลม กรรมการ 
๗. นายกันตพงศ์ อินทมาตย์ กรรมการ 
๘. นางรุ่งรว ี เกตสุริวงค์ กรรมการ 
๙. นางสาวสุภารัตน ์ ไชยอนุกูล กรรมการ 
๑๐. นางสาวนพมนต์ พรหมประเสริฐ กรรมการ 
๑๑. นางสาววิรารัตน ์ รอดยิ้ม กรรมการ 
๑๒. นางสาววราภรณ์ โตโสภณ กรรมการ 
๑๓. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกท่าน กรรมการและเลขานุการ 



๖ 
มีหน้ำที ่ดังนี้ 

          ๑. จัดท าศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา ตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
              พ.ศ.๒๕๕๑ โรงเรียนมาตรฐานสากล  ทวิศึกษา ส ารวจข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับสภาพปัญหา     

    และความต้องการของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น 
          ๒. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ภารกิจเป้าหมาย     

    คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายรวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา         
    ขั้นพ้ืนฐาน 

          ๓. จัดให้มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรขึ้นใช้เองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและ 
    สังคมและเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอ่ืน 

          ๔. จัดท าหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา  
               มีความรู้และคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
          ๕.จัดให้มีวิชาต่างๆครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  
          ๖. จัดให้มีวิชาต่างๆครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานหลักสูตรเทียบโอน  

    ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
๗. จัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาเพ่ือนาไปจัดทารายวิชาพ้ืนฐานหรือรายวิชาเพ่ิมเติม   
    จดัท าค าอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือจัดประสบการณ์และจัด     
    กิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนประเมินผลและปรับปรุง 
๘.  เพ่ิมเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาให้สูงและลึกซึ้งมากข้ึนส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้แก่  
     การศึกษาด้านศาสนา ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา อาชีพ การศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ ผู้บกพร่อง  
     พิการและการศึกษาทางเลือก  
๙.  จัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาเพ่ือน าไปจัดท ารายวิชาพ้ืนฐานหรือรายวิชา 
     เพ่ิมเติม จัดท าค าอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือจัดประสบการณ์ 
     และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนประเมินผลและปรับปรุง  
๑๐. เพ่ิมเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาที่สอดคล้องสภาพปัญหา ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง 
      ชุมชน สังคมและโลก  
๑๑. มีการประเมินการใช้และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้และ 
     หลักสูตรรายวิชา รายงานผล  
๑๒. วางแผน ด าเนินการ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้เหมาะสมตามความสนใจและแผนการเรียน  
๑๓. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานบริหารหลักสูตรเสนองาน/โครงการงบประมาณประจ าปีของงาน 
      หลักสูตรสถานศึกษา 

  ๑๔. จัดท าหนังสือราชการ ค าสั่งและแบบบันทึกที่ใช้ในงานหลักสูตรสถานศึกษา  
๑๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

๑.๒.๓ งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้และนิเทศการเรียนการสอน 
๑. นางโศรดา  อัมพิลาศรัย ประธานกรรมการ 
๒. นายชูเกียรติ เกษดี กรรมการ 
๓. นายท านอง อ่ิมทั่ว กรรมการและเลขานุการ 

 

 



๗ 
มีหน้ำที ่ดังนี้ 

๑. จัดท าตารางการนิเทศ และปฏิทินปฏิบัติงานการนิเทศให้ทุกกลุ่มสาระทราบ  
๒. ด าเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลาย และเหมาะสมกับโรงเรียน  

   ๓.  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์การจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนกับ    
    สถานศึกษาอ่ืน หรือเครือข่ายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
๔. ติดตามประสานงานกบเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงาน วิชาการ  

        และการเรียนการสอนของโรงเรียน  
๕. ประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนิเทศ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับโรงเรียน  
๖. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน ทุกภาคเรียน  
๗. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงาน ทุกภาคเรียน  
 

๑.๒.๔ งานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
๑. นายไฉน ไชยนา ประธานกรรมการ 
๒. นายท านอง อ่ิมทั่ว กรรมการ 
๓. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกท่าน  กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้ำที ่ดังนี้ 

๑. ดูแลการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกช่วงชั้น ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้โดย  
    เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาคุณธรรมน าความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
๒.  ศึกษาวิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับ 
     หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือเป็นหนังสือแบบเรียนเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
๓. จัดหาหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ ให้ครูผู้สอนได้ศึกษาและ 
    น าไปท าแบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน  
๔. ตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึกหัด  
     ใบงาน ใบความรู้เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน  
๕. จัดกิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการต่าง ๆให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  
๖. จัดท าปฏิทินงานการเรียนการสอน  
๗. จัดตารางเรียน ตารางสอนในแต่ละภาคเรียน  
๘.. ดูแลอัตราก าลังครู การเข้าสอน การสับเปลี่ยนคาบสอน การสอนแทน และรวบรวมเอกสารการ 
     รายงานเสนอผู้บริหาร  
๙. จัดท าหนังสือราชการคาสั่งและแบบบันทึกท่ีใช้ในการเรียนการสอน  
๑๐. ส่งเสริมให้มีการใช้สื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้  
๑๑. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
๑๒. ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  
๑๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๑.๒.๕ งานวัดผลประเมินผลการเรียน 
๑.  นายท านอง   อ่ิมทั่ว ประธานกรรมการ 
๒.  นางปัญญา  นงค์นวล กรรมการ 



๘ 
๓.  นางรุ่งรวี   เกตสุริวงค์ กรรมการ 
๔.  นางสาวเจือจันทน์   อ่ิมส าราญ  กรรมการ 
๕.  นางขวัญตา   นาครักษา  กรรมการ 
๖.  นางเจนจิรา   เบญจวชิรเชิด กรรมการ 
๗.  นางสาวประสบสุข   สุขโข  กรรมการ 
๘.  นางสาววิรารัตน์   รอดยิ้ม กรรมการ 
๙.  นางสาวสภุาวดี   ก้านทอง กรรมการ 
๑๐. นายอดิศักดิ์   เบ็ญจศลิ กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้ำที ่ดังนี้ 
๑. วางแผนดูแลและด าเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้               
     เครื่องมือ วัดผลประเมินผล การสอบ การตัดสินผลการเรียนและการสรุปผลสัมฤทธิ์ทาง       
     การเรียน ก ากับติดตามผลการเรียนของนักเรียน และพัฒนากระบวนการวัดผล  
๒. ก าหนดระเบียบการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโดย 
    ให้สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ  
๓. จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
๔. จัดให้มีการประเมินผลการเรียนทุกช่วงชั้นและจัดให้มีการซ่อมเสริมกรณีท่ีมีผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 
     การประเมิน  
๕. จัดให้มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมิน  
๖. จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผลเพื่อใช้ในการอ้างอิง ตรวจสอบ และใช้ประโยชน์ใน 
    การพัฒนาการเรียนการสอน  
๗. ดูแลและด าเนินการเกี่ยวกับกรณีนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ การสอบทดแทน การแก้ผลการเรียน  
    การเรียนซ้ าให้เป็นปัจจุบัน  
๘. ติดตามนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน แจ้งผู้ปกครอง เพื่อช่วยแก้ปัญหากับทางโรงเรียนกรณี 
    นักเรียน ไม่มีสิทธิ์สอบ ผลการเรียน 0 , ร , มส และ มผ ที่คาดว่าจะไม่จบหลักสูตร  
๙. ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประสานงานกับผู้ปกครอง 
    นักเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
๑๐.ด าเนินงานประสานงานการจัดสอบวัดคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาและระดับประเทศ  
๑๑. ให้ความรู้ด้านการวัดผลและประเมินผลแก่บุคลากร  
๑๒. จัดท าแบบบันทึกท่ีใช้ในงานวัดผลประเมินผล  
๑๓. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มงานวัดผลประเมินผล  
๑๔. เสนองาน / โครงการ งบประมาณประจ าปีของงานวัดผลประเมินผล  
๑๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๑.๒.๖ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC. 
๑. นางสาวดุจฤดี   ประเสริฐสวัสดิ์ ประธานกรรมการ 
๒. นายกันตพงศ์ อินทมาตย์ กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้ำที ่ดังนี้ 
๑. จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลลงในระบบDMC เพ่ือการจัดท าสถิติข้อมูลสารสนเทศ  



๙ 
๒. รายงานข้อมูลตามปฏิทิน DMC ในระยะเวลาที่ก าหนด  
๓. รายงานผลการยืนยันข้อมูลแก่ผู้อ านวยการโรงเรียน  

๑.๒.๗ งานทะเบียนและเทียบโอน 
๑. นายไฉน ไชยนา ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวภัคภร  อุบลน้อย กรรมการ 
๓. นางสาวศศิธร อินทรยงค์ กรรมการ 
๔. นางสาววิรารัตน ์ รอดยิ้ม กรรมการ 
๕. นายกันตพงศ์ อินทมาตย์ กรรมการ 
๖. นางสาวดุจฤดี ประเสริฐสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้ำที ่ดังนี้ 

๑. วางแผนด าเนินการลงทะเบียนนักเรียนจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มงานทะเบียนและเทียบโอน 
ผลการเรียน 

๒. ดูแลด าเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษา รับมอบตัวนักเรียน ข้อมูลนักเรียน จัดท าสถิติจ านวน 
นักเรียน การลงทะเบียนวิชาเรียน การลาออก การพักการเรียนและการจ าหน่ายนักเรียน  

๓. ติดตามนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน แจ้งผู้ปกครอง เพื่อช่วยแก้ปัญหากับทางโรงเรียนกรณี 
    นักเรียนไม่จบหลักสูตรตามก าหนดเวลา  
๔. จัดท าหลักฐานการศึกษา ทะเบียนนักเรียน  
๕. ด าเนินการตรวจสอบวุฒิทางการศึกษา  
๖. ให้บริการข้อมูลเพ่ือใช้ในการใช้สิทธิพิเศษในการศึกษาต่อ  
๗. เทียบโอนประสบการณ์ ผลการเรียนและอนุมัติผลการเรียน  
๘. จัดท าข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนทุกภาคเรียน ประสานงานกับส านักงานเขตพ้ืนที่  
    การศึกษา และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
๙. เป็นคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ เทียบระดับการศึกษาทั้งในระบบ   
    นอกระบบและตามอัธยาศัยการเทียบโอนผลการเรียนหลักสูตรเทียบโอนประกาศนียบัตรวิชาชีพ    
    เพ่ือเสนอกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการเพ่ือเสนอให้ผู้บริหารอนุมัติการเทียบโอน  
๑๐. เสนองาน/โครงการ งบประมาณประจ าปีของกลุ่มงานทะเบียนนักเรียนและเทียบโอนผลการเรียน 
๑๑. จัดเก็บหลักฐานของนักเรียนทุกระดับชั้นอย่างเป็นระบบสะดวกต่อการให้บริการ  
๑๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

๑.๒.๘ งานห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑. นางปุณยวีร์ จินดานุช ประธานกรรมการ 
๒. นางนิตยา  สวัสดิ์ภิรมย ์ กรรมการ 
๓. นายสนเทพ นิลผึ้ง กรรมการ 
๔. นางสาวเจือจันทน์ อ่ิมส าราญ กรรมการ 
๕. นางสาวสิริลัคน ์ เกตุเอ่ียม กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้ำที ่ดังนี้ 
๑. วางแผนการปฏิบัติงานห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามนโยบาย  



๑๐ 
๒. ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานห้องสมุดอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  
๓. ด าเนินการพัฒนาห้องสมุดเป็นห้องสมุด ๓ ดี (๓D) และแหล่งสืบค้นสาระความรู้ทางอินเตอร์เน็ท  
๔. จัดซื้อจัดหาหนังสือ วัสดุครุภัณฑ์ ตรวจสอบวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด  
๕. จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  
๖. บริหารจัดการงานเทคนิคห้องสมุด ลงทะเบียน วิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือ สื่อ บันทึกเข้า 
    ฐานข้อมูลห้องสมุด 
๗. ตรวจสอบการท าบรรณานุกรม (รายชื่อหนังสือใหม่) ตรวจสอบ ลงทะเบียน วารสาร  
    หนังสือพิมพ์ และสื่ออ่ืนๆทุกชนิด 
๘. ให้บริการพื้นฐาน ยืม คืนหนังสือ จองหนังสือ จัดเก็บ  
๙. จัดท าสถิติการให้บริการของห้องสมุดประจ าทุกเดือน 
๑๐. จัดบรรยากาศห้องสมุดเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
๑๑. ก ากับดูแล ให้บริการ สืบค้นข้อมูลความรู้ทางอินเตอร์เน็ต ในห้องสมุดICT  
๑๒. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้อ านวยการทุกภาคเรียน  
๑๓. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 
 

๑.๒.๙ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

๑. นางกาญจนา ฉ่ าแสง ประธานกรรมการ 
๒. นายสนเทพ นิลผึ้ง กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้ำที ่ให้ค าแนะน า ปรึกษา  อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารวิชาการ 
๑. รวบรวมระเบียบ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดกิจกรรมชุมนุมนักเรียน กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 

กิจกรรมยุวกาชาด กิจกรรมสาธารณประโยชน์ หรือกิจกรรมอ่ืนใด ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

๒. จัดท าแผนงาน แผนปฏิบัติการประจ าปี ปฏิทินปฏิบัติงาน สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานของ
กิจกรรมชุมนุมนักเรียน กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมยุวกาชาด กิจกรรมสาธารณประโยชน์ หรือ
กิจกรรมอื่นใด ที่ส่งเสริมทั้งงานวิชาการ และวิชาชีพภายในโรงเรียน  

๓. ก าหนดกลุ่มผู้เรียน อาจารย์ที่ปรึกษา และระบบบริหารจัดการกิจกรรมชุมนุมนักเรียน กิจกรรมลูกเสือ -
เนตรนารี กิจกรรมยุวกาชาด กิจกรรมสาธารณประโยชน์  

๔. ประสานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมชุมนุมนักเรียน กิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมยุวกาชาด กิจกรรมสาธารณประโยชน์  

๕. จัดกิจกรรมตามโครงสร้างของหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทั้งการจัดการเรียนรู้ และการจัดบริการ
ต่าง ๆ อย่างครบถ้วน  

๖. ประสาน การจัด และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งใน และนอกห้องเรียน ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
หน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ 

๗. ติดตาม และประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการจัดกิจกรรมชุมนุมนักเรียน กิจกรรมลูกเสือ-เนตร
นารี กิจกรรมยุวกาชาด กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ทั้งภายในโรงเรียน และหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ 



๑๑ 
๘. ประสาน ติดตามการปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียน ที่ต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ า ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๙. ประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ เกี่ยวกับกิจกรรมชุมนุมนักเรียน กิจกรรม

ลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมยุวกาชาด กับโรงเรียนหรือเครือข่ายงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภายในเขต
พ้ืนที่การศึกษา และหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ 

๑๐. ประสานการด าเนินงาน กับการปรึกษาเพ่ือช่วยเหลือนักเรียน ที่มีปัญหาในด้านต่างๆ ที่ส่งผลกระทบ   
      ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๑๑. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๑.๒.๑๐ งานแนะแนวการศึกษา 
๑. นางสาวสุภาวดี ก้านทอง ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุทธิน ี กล่ ากล่อมจิตร์ กรรมการ 
๓. นางสาววิรารัตน ์ รอดยิ้ม กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ดังนี้ 
๑. จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในโรงเรียน โดยเชื่อมโยง  

กับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียนการสอน 
๒. จัดให้มีการแนะแนวการศึกษาเพ่ือประชาสัมพันธ์การเรียนต่อกับโรงเรียนทั้งในและนอกเขตพ้ืนที่บริการ 

โดยความร่วมมือของครูทุกคน  
๓. จัดให้มีบริการแนะแนวและการปรึกษาเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาในด้านต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อ 

การเรียนรู้ของนักเรียน 
๔. ติดตามและประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาในโรงเรียน 
๕. ประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษากับ    
     โรงเรียนหรือเครือข่ายการแนะแนวภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ 
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

๑.๒.๑๑ งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
๑. นายท านอง อ่ิมทั่ว ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวเบญจวรรณ ยั่งยืน กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ ดังนี้ 
๑. วางแผนการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
๒. น าเสนอแนวทางการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา         
    ขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชนและนักเรียน 
3. จัดท าแผนและปฏิทินงาน โดยค านึงถึงความเป็นเลิศทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอน       
    เทียบเคียงมาตรฐานสากล และการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  
๔. ประสานงานกับคณะท างานในการวางแผนการด าเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามหลักสูตร เป้าหมาย 
    และตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล ทั้ง ๕ ด้าน ประกอบด้วย เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา  
   ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
๕. ประเมินผล ปรับปรุงแก้ไขพัฒนางาน  
๖. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานต่อผู้อ านวยการ 



๑๒ 
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๑.๒.๑๒ งานการศึกษาพิเศษและการเรียนรวม 
๑. นางเสาวนุช นุชพันธุ์ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวเบญจวรรณ ยั่งยืน กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ดังนี้ 
๑. ส ารวจ คัดกรอง ประเมินความสามารถพ้ืนฐานนักเรียนพิการและด้อยโอกาส  
๒. จัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล เพ่ือสอนเสริมและดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิการและด้อยโอกาสทุกคน 
๓. จัดหาสื่อ เทคโนโลยี และจัดทาแผนการเรียนรู้เฉพาะบุคคล จัดการเรียนรู้โดยค านึงถึงศักยภาพและ  
    ความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งในและนอกเวลา ที่เหมาะสมกับเด็กพิการและด้อยโอกาส  
4. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้อานวยการทุกภาคเรียน 

 
๑.๒.๑๓ งานทวิศึกษาและหลักสูตรอาชีพระยะสั้น 

๑. นายไฉน ไชยนา ประธานกรรมการ 
๒. นายท านอง อ่ิมทั่ว กรรมการ 
๓. นางสาววราภรณ ์ โตโสภณ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ดังนี้ 
๑. ประชาสัมพันธ์และร่วมมือในการด าเนินการรับสมัครนักเรียนในโครงการทวิศึกษา 
๒. ประสานการด าเนินงานภายในและเครือข่ายความร่วมมือภายนอกกับสถานศึกษา ในด้านการ 
    จัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล การโอนผลการเรียน การส าเร็จการศึกษาและอ่ืนๆ 
    ที่เก่ียวข้อง  
๓. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรทวิศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมกับวิทยาลัยการ 
    อาชีพบ้านลาด และวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี 
๔. ดูแลช่วยเหลือนักเรียนรอบด้านในโครงการทวิศึกษา  
๕. น าเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นในการด าเนินงานรวมถึงผู้เรียนในโครงการเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาอย่าง  
    รวดเร็วทันท่วงที 
๖. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในโครงการทวิศึกษาเพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจ รายงานผล   
    การด าเนินการ ร่วมมือแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดข้ึน 
๗. รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร  
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

๑.๒.๑๔ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
๑. นางสาวประสบสุข สุขโข ประธานกรรมการ 
๒. นายเมธา  ขันเงิน กรรมการ 
๓. นางลักษิกา  โกยสุขโข กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้ำที ่ดังนี้ 
๑. ประสานงานกับคณะท างานในการวางแผนการด าเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามหลักสูตร เป้าหมายและ  
     ตัวชี้วัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพฯ “โครงการสวน   
     พฤกษศาสตร์โรงเรียน”  



๑๓ 
๒. วางแผนและด าเนินงาน“โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”ในโรงเรียน  
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม และปฏิทินงาน  
๔. สรุป และรายงานผลการด าเนินงาน  
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

๑.๒.๑๕ งานสถานศึกษาพอเพียง 
๑. นางสาววไลลักษณ์ พัสดร ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวณิชาวรรณ  บุญรอด กรรมการ 
๓. นางลักษิกา โกยสุขโข กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้ำที ่ ดังนี้ 
๑. จัดท าแผนงานปฏิบัติงานประจ าปีตามนโยบายน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง             
    มาขับเคลื่อนในสถานศึกษา  
๒. ก าหนดวิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์/เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรการ เป็นแนวทางใน  
    การบริหารสถานศึกษาและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
๓. จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านวิชาการ เพ่ือส่งเสริมให้น าหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงโดย 
    ให้ความส าคัญกับความเป็นท้องถิ่นความเป็นไทยและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  
๔. ด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ของแผนงานวิชาการทุกขั้นตอนและทุกกิจกรรม ตามความ 
    เหมาะสมและมีความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติตามความจ าเป็นและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง  
๕. ติดตามผลการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการท่ีส่งเสริม การบูรณาการหลัก 
    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รับผิดชอบการติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติ   
    งานประจ าปี  
๖. รายงาน/แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงผลการแก้ไข/ปรับปรุง/พัฒนา การด าเนิน โครงการ/  
    กิจกรรมตามที่ได้ด าเนินการแล้ว  
๗. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๑.๒.๑๖ งานดนตรี นาฏศิลป์ และโยทวาทิต 
๑. นายสมฤกษ์ รัตนเย็นใจ ประธานกรรมการ 
๒. นายวัชรพงษ์  น่วมมะโน กรรมการ 
๓. นางสาววิรารัตน ์ รอดยิ้ม กรรมการ 
๔. นายอุดมชัย ใจซ่ือกุล กรรมการ 
๕. นางสาวปัทมา ตรีสันเทียะ กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้ำที ่ ดังนี้ 
๑. จัดท าและด าเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนางานดนตรีพ้ืนเมือง นาฏศิลป์ และโยทวาทิต  
   เพ่ือการเรียนการสอนและบริการสังคม 
๒. ฝึกซ้อมนักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้มีความพร้อมในการเผยแพร่กิจกรรมการแสดงผลงาน 
    ทั้งในและนอกสถานศึกษาและผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
๓. สรุป และรายงานผลการด าเนินงาน  



๑๔ 
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๑.๒.๑๗ งานกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
๑. นายสิทธิคุณ เกลื่อนกลาด ประธานกรรมการ 
๒. นายรพีพงษ์  พูลชนะ กรรมการ 
๓. นายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิล กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้ำที ่ ดังนี้ 
๑. จัดท าและด าเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในประเภทกีฬาที่คัดเลือกสามารถน าสู่ความเป็นเลิศ 
๒. พัฒนาทักษะ ฝึกซ้อม ต่อยอดนักกีฬา ในประเภทกีฬาที่มีชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 
๓. สรุป และรายงานผลการด าเนินงาน  
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๑.๒.๑๘ งานสะเต็มศึกษา 
๑. นางสาวณัฏฐณิชชญา กุลทัศน์ ประธานกรรมการ 
๒. นางโศรดา  อัมพิลาศรัย กรรมการ 
๓. นางสาวณัฐกฤตา ส าเภาทอง กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้ำที ่ดังนี้ 
1.วางแผนงานการบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ “สะเต็มศึกษา”ใน ๔ วิชา ทั้งด้าน
วิทยาศาสตร์ (S:Science) เทคโนโลยี(T:Tecnology) คณิตศาสตร์(M:Matermatics) ประยุกต์ด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กับกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม(E:Engineering)  
๒. ขยายผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง “สะเต็มศึกษา” ในทุกกลุ่มสาระ  
๓. ขยายผลบูรณาการเทคนิคการสอนแบบสะเต็มศึกษา ๖ ขั้นตอน ในทุกกลุ่มสาระ  
๔. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม และปฏิทินงาน 
๕. สรุป และรายงานผลการด าเนินงาน  
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
๑.๒.๑๙ งานห้องเรียนโครงการพิเศษ (เน้นคณิตค านวณ-วิทยาศาสตร์) 
๑. นางโศรดา    อัมพิลาศรัย    ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวณัฏฐณิชชญา กุลทัศน์     กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้ำที ่ดังนี้ 
๑. วางแผนหรือโครงการ ร่วมกับงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน 
๓. จัดกิจกรรม ที่ส าคัญตามนโยบายของโครงการห้องเรียนพิเศษ 
๔. สรุปผลโครงการรายงานผู้อ านวยการสถานศึกษา เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 



๑๕ 
๑.๒.๒๐ งานรับนักเรียน 
๑. นายกันตพงศ์   อินทมาตย์                                ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวดุจฤดี   ประเสริฐสวัสดิ์                          กรรมการและเลขานุการ  

 
มีหน้ำที ่ดังนี้ 

1. ส ารวจนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ ให้มีข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
๒. วางแผนการรับนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา ให้สอดคล้องกับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
๓. ด าเนินการรับนักเรียนตามแผน ท าแบบฟอร์มและเอกสารการรับนักเรียนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
๔. ติดตามนักเรียนที่มีอายุในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับในเขตบริการให้ได้เข้าเรียนทุกคน 
๕. จัดท าข้อมูลสถิติ ก าหนดเกณฑ์การรับนักเรียนประจ าปีการศึกษา ด าเนินการรับนักเรียนและรายงานผล  
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๖. ด าเนินการ รวบรวมข้อมูล จัดท าเอกสารการย้ายเข้าและย้ายออกของนักเรียน 
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๑.๒.๒๑ งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
๑. นายวชิรพงศ์          กัลยาณไพศาล   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวภัคภร    อุบลน้อย   กรรมการ 
๓. นางปุณยวีร์ จินดานุช                                         กรรมการ 
๔. นายอุดมชัย            ใจซื่อกุล                                     กรรมการ 
๕. นางสาวสุภาวดี   ก้านทอง                                       กรรมการ 
๖. นางสาวนพมนต์   พรหมประเสริฐ                          กรรมการ 
๗. นายธีรพล   แสนกลม                                       กรรมการ 
๘. นายรพีพงษ์   พูลชนะ                                          กรรมการ 
๙. นางสาวเต็มฟ้า         เขียวมณี                                         กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้ำที ่ดังนี้ 
๑. จัดท า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน 
๒. ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนและ 
    การบริหารงานวิชาการ 
๓.  ส่งเสริม สนับสนุนการผลติ พัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน และการประกวดสื่อ นวัตกรรมของครู
๔.  ประสานการจัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนางานด้านวิชาการ 
๕.  จัดท าทะเบียน สื่อ นวัตกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้และสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน 
๖.  รวบรวมข้อมูล สถิติการใช้สื่อ นวัตกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน  
๗.  ควบคุม ดูแล ให้บริการ และจัดท าสถิติการใช้ห้องวิทยบริการ  
๘. ประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
๙. ประสานงานการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศทางวิชาการเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๑๐.ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการด าเนินงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง    
การศึกษาและแหล่งเรียนรู้  
1๑.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

......................................................... .................................................................................... ............... 



นายอาวุธ  ทัศนา 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

นางรุ่งรวี   เกตสุริวงค ์

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายอ านวยการ 

นางสาววันวิสาข์  พริ้มพราย 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายอ านวยการ 

 
 ๑๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายอ านวยการ 

1. นายอาวุธ   ทัศนา    ผู้อ านวยการโรงเรียน  
2. นางสาววันวิสาข์  พริ้มพราย    รองผู้อ านวยการโรงเรียน  
3. นายอุดมศักด์ิ   ทั่งเหล็ก   รองผู้อ านวยการโรงเรียน  
4. นางสาวสุชัญญา   ปรียานนท์  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  
5. นายสิทธิคุณ   เกลื่อนกลาด  ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน  
6. นายภานุวัฒน์   เกตสุริวงค์   ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน  
7. นายท านอง  อิ่มทั่ว  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
8. นางสาวประสบสุข   สุขโข  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
9. นายธานี    อรุณโรจน์  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
10. นางปัณณธร   เหลืองอร่าม  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
11. นางรุ่งรวี   เกตสุริวงค์  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียน

งานสารบรรณ 

1. นางเสาวนุช       นุชพันธุ์   หัวหนา้ 
2. นางสาวอาภาพร   สมีหวัง  เลขานุการ
  

งานสารสนเทศและแผนปฏบิัติการ 

1. นางปัทมา    อุบลนอ้ย          หัวหน้า 
2. นางสาวอาภาพร   สมีหวัง      เลขานกุาร
  

งานบริหารพัสด ุ

1. นางสาวณฐักฤตา    ส าเภาทอง      หัวหนา้ 
2. นายธีรพล แสนกลม      ผู้ชว่ย 
2. นางสาวอณัศยา      บวบเมอืง     เลขานกุาร
  

งานบริหารการเงินและบญัชี 

1. นางรุ่งรวี   เกตสุริวงค์      หวัหน้า 
2. นางสาวณัฐกฤตา    ส าเภาทอง      เลขานุการ

  

งานบริหารบุคคล 

1. นางสาวจรัสชนม์  พูลพิพัฒน ์    หวัหนา้ 
2. นางสาวสุภารัตน์  ไชยอนกุูล    ผู้ชว่ย 
3. นางสาวเบญจมาศ  สังข์ด้วง    เลขานกุาร

  

การพิจารณายกเว้นเงินบ ารุงการศึกษา 

1. นางสาวนพมนต์  พรหมประเสริฐ     หัวหนา้ 
2. นางรุ่งฤทัย        สะสวย       เลขานุการ 

การจัดสรรเงินปัจจัยพื้นฐานการศึกษา 

1. นางสาวนพมนต์  พรหมประเสริฐ      หวัหน้า 
2. นางสาวสุภาวดี    ก้านทอง         ผู้ชว่ย 
3. นางสาวสุทธิน ี   กล่ ากล่อมจิตร์        เลขานุการ 

การจัดสรรเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน 

1. นางสาวนพมนต์  พรหมประเสริฐ     หัวหนา้ 
2. นางรุ่งฤทัย         สะสวย        ผู้ช่วย 
3. นางเสาวนุช       นุชพันธุ ์        เลขานุการ 

งานบริหารการบญัช ี

1. นางรุ่งฤทัย           สะสวย          หัวหน้า 
2. นางรุ่งรวี             เกตสุริวงค์          ผู้ช่วย 
3. นางสาวนพมนต์    พรหมประเสริฐ      เลขานุการ 

โครงสร้างการบริหารฝ่ายอ านวยการ 



๑๗ 

๒.  คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายอ านวยการ 
 

 
 

    ๒.๑  คณะกรรมกำรที่ปรึกษำฝ่ำยอ ำนวยกำร 
       

๑. นายอาวุธ   
2.นางสาววันวิสาข ์

ทัศนา 
พริ้มพราย 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 

๒  นายอุดมศักดิ์ ทั่งเหล็ก รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
๓. นางสาวสุชัญญา ปรียานนท์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 

๔. นายสิทธิคุณ เกลื่อนกลาด ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 

๕. นายภานุวัฒน ์ เกตสุริวงค์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 

๖. นายท านอง 
7.นางสาวประสบสุข 
8. นายธาน ี

อ่ิมทั่ว 
สุขโข 
อรุณโรจน์ 

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียน 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

9. นางปัณณธร เหลืองอร่าม ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 

10. นางสาวชุติมา เขียวข า ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 

11. นางสาวนพมนต์ พรหมประเสริฐ ครู คศ.1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

         มีหน้ำที ่ ให้ค าแนะน า ปรึกษา  อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของฝ่ายอ านวยการ 
 

   ๒.๒  คณะกรรมกำรบริหำรงำนฝ่ำยอ ำนวยกำร   
๑.  นางสาววันวิสาข์        พริ้มพราย            ประธานกรรมการ 
๒.  นางรุ่งรว ี เกตสุริวงค ์                กรรมการ 
๓.  นางจิตติมา  ทิมศรี     กรรมการ 
๔.  นางเสาวนุช    นุชพันธุ์                    กรรมการ 
๕.  นางสาววราภรณ์ โตโสภณ    กรรมการ 
๖.  นางสาวจรัสชนม์    พูลพิพัฒน์           กรรมการ   
๗.  นางปัทมา อุบลน้อย                   กรรมการ 
๘.  นางปุณยวีร ์ จินดานุช           กรรมการ 
๙.  นางสาวณัฐกฤตา    ส าเภาทอง           กรรมการ 
๑๐.นางรุ่งฤทัย    สะสวย                กรรมการ 
๑๑..นางสาวสภุารัตน์  ไชยอนุกูล          กรรมการ 
๑๒.นางสาวเบญจมาศ สังข์ด้วง    กรรมการ 
๑๓.นางสาวเต็มฟ้า เขียวมณี             กรรมการ  
๑๔.นางสาวอณัศยา บวบเมือง           กรรมการ 
๑๕.นางสาวชุติมา เขียวข า                  กรรมการและเลขานุการ 
๑๖.นางสาวนพมนต์    พรหมประเสริฐ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๗.นางสาวอาภาพร  สมีหวัง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

     

นางสาววันวิสาข์   พริ้มพราย ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายอ านวยการ 
นางสาวชุติมา   เขียวข า     ต าแหน่ง ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายอ านวยการ 



 
 ๑๘ 

มีหน้ำที่ ดังนี้ 
     ๑. เป็นที่ปรึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในการก าหนดนโยบายการด าเนินงานของฝ่าย 
   ๒. วางแผนก าหนดแนวปฏิบัติ ด าเนินกิจกรรม/งาน ให้สอดคล้องกับแนวนโยบาย 
   ๓. จัดสายระบบงานทุกงานในฝ่าย ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการให้บริการ 
   ๔. เสนอแนะและให้ค าปรึกษางานในฝ่ายอ านวยการประกอบการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร 

๕. ร่วมประชุมเพ่ือรับทราบข้อมูลแนวปฏิบัติต่างๆให้ทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งร่วมวางแผนในการพัฒนางาน
ตามปฏิทินปฏิบัติงานทุกครั้ง 

   ๖. ก ากับ ดูแล งานในฝ่ายอ านวยการให้เป็นไปตามระเบียบ 
   ๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

    ๒.๓ งำนบริหำรฝ่ำยอ ำนวยกำร 
   ๑. นางสาววันวิสาข์ พริ้มพราย    ประธานกรรมการ 
    ๒. นางสาวชุติมา   เขียวข า        กรรมการ 

   3. นางเสาวนุช  นุชพันธุ์     กรรมการและเลขานุการ 
 

 มีหน้ำที่ ดังนี้ 
๑. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารฝ่ายอ านวยการ ติดตามดูแลการบริหารงานธุรการให้ด าเนินไปด้วยความ

เรียบร้อยถูกต้องมีประสิทธิภาพ 
๒. ช่วยผู้อ านวยการในการบริหารงานต่าง ๆ ในงานบริหารฝ่ายอ านวยการ 
๓. เสนอความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานต่าง ๆ ในงานบริหารฝ่าย

อ านวยการ เพ่ือเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนพิจารณาสั่งการ 
๔. ควบคุมดูแล ติดตาม แนะน า ชี้แจง ตรวจสอบการปฏิบัติงาน  ในงานบริหารฝ่ายอ านวยการ 
    ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ   
๕. ด าเนินการวางแผน เสนอแผนงาน ควบคุมโครงการและปฏิทินของงานบริหารฝ่ายอ านวยการ ให้เป็นไป

ตามจุดเน้น วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์  สอดคล้องกับแผนงานของโรงเรียน 
๖. อ านวยความสะดวกท่ัวไปแก่ ครู นักเรียน ลูกจ้าง ตลอดจนบุคคลภายนอกตามความเหมาะสม  
๗. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนพัฒนางานต่าง ๆ ในงานบริหารฝ่ายอ านวยการ ให้ด าเนินการด้วยความ

เรียบร้อยราบรื่น  
๘. ประสานงานกับผู้อ านวยการโรงเรียน เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและพัฒนางานของโรงเรียน  
๙. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

     ๒.๔  งำนส ำนักงำนธุรกำร 
   ๒.๔.๑  งำนสำรบรรณ 
           1. นางเสาวนุช       นุชพันธุ์     ประธานกรรมการ 
            2. นางสาวอาภาพร  สมีหวัง      กรรมการและเลขานุการ 
 
  มีหน้ำที่ ดังนี้ 

๑. จัดท าทะเบียนหนังสือรับ หนังสือส่ง และบันทึกข้อความเอกสารหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน บันทึกเสนอ งานโต้ตอบหนังสือราชการ 

๒. ด าเนินการตามระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My office. ประสานกับฝ่ายต่างๆเกี่ยวกับการพิมพ์หนังสือ
ราชการ 

๓. รวบรวม การจัดเก็บหนังสือ การท าลายเอกสารหนังสือทางราชการตามระเบียบงานสารบรรณ  



๑๙ 
๔. ท าทะเบียนคุมค าสั่งโรงเรียน 
๕. ด าเนินการเกี่ยวกับการขอมีบัตรประจ าตัวข้าราชการ สมาชิกคุรุสภา ช.พ.ค. ช.พ.ส. 
๖. ออกหนังสือรับรองเงินเดือนบุคลากรในโรงเรียน 
๗. พัฒนางานโดยใช้กระบวนการกิจกรรม ๕ ส. 
๘. จัดพิมพ์วาระการประชุมฝ่ายบริหาร การประชุมครูประจ าเดือนต่างๆ 
๙. บันทึกการประชุมฝ่ายบริหาร การประชุมครูประจ าเดือนต่าง 
๑๐. จัดพิมพ์เอกสารต่างๆจากผู้อ านวยการในการแจกให้กับหัวหน้าฝ่าย คร-ูอาจารย์ในที่ประชุม 
๑๑. แจ้งนัดหมายการประชุมฝ่าย การประชุมครูแต่ละครั้ง 
๑๒. ประสานงานกับฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระต่างๆ ในเรื่องการประชุม หนังสือราชการ  

การติดตามงานต่างๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๑๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย                             

                 

    ๒.๔.๒  งำนสำรสนเทศและแผนปฏิบัติกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร 
                      ๑. นางปัทมา       อุบลน้อย     ประธานกรรมการ 
                      ๒. นางสาวอาภาพร สมีหวัง       กรรมการและเลขานุการ 
 

   มีหน้ำที่ ดังนี้ 
                    ๑. ประสานงานในฝ่ายอ านวยการ เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติแต่ละงาน 
   ๒. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศฝ่ายอ านวยการ 
      ๓.  สรุปรวบรวม เผยแพร่ สารสนเทศในการบริหารจัดการ 
   4.  สรุปรวบรวมแผนปฏิบัตงิานของฝ่ายอ านวยการ  
    

     ๒.๔.๓  งำนปฏิคมต้อนรับและบริกำร 
        1. นางจิตติมา   ทิมศรี      ประธานกรรมการ 
                       2. นางสาววราภรณ ์ โตโสภณ     กรรมการ  
 3. นางสาวเต็มฟ้า        เขียวมณี      กรรมการ 
                       4. นางสาวอาภาพร สมีหวัง     กรรมการและเลขานุการ 
 

    มีหน้ำที ่ดังนี้ 
     ๑. ให้การต้อนรับดูแลการจัดเลี้ยงการประชุมต่างๆและคณะศึกษาดูงาน 
     ๒. ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครองนักเรียนที่มาติดต่อราชการในโรงเรียน 
     ๓. ดูแลส านักงานอ านวยการโรงเรียนโดยประสานงานกับหัวหน้างานอาคารสถานที่ 
     ๔. งานอ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

     ๒.๕  งำนบุคลำกร 
                 ๑.  นางสาวจรัสชนม์    พูลพิพัฒน์              ประธานกรรมการ  
                 ๒.  นางสาวสุภารัตน์   ไชยอนุกูล       กรรมการ 
   3.  นางสาวเบญจมาศ สังข์ด้วง       กรรมการและเลขานุการ   

          
๒.๕.๑ งานวินัยและการรักษาวินัย  

มีหน้าที่ ดังนี้ 

     ๑.  บันทึกการลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการครู ลูกจ้างประจ า ครูอัตราจ้างและลูกจ้าชั่วคราว 

 



๒๐ 

๒. จัดท าหลักฐาน ใบลา การขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา การขออนุญาตไปราชการ 

๓. สรุปสถิติการลา มาสายของข้าราชการครู ลูกจ้างประจ า ครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว 

       ๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

  

๒.๕.๒  งานอัตราก าลัง 

มีหน้าที่ ดังนี้ 

๑. ด าเนินการรวบรวมข้อมูลและจัดท าทะเบียนประวัติการศึกษา ปีเกษียณ วุฒิการศึกษา       
ของข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า 

๒. วางแผนจัดเตรียมอัตราก าลัง ทดแทนบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ และจัดท าข้อมูล 

ของบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ เพ่ือรายงานกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

๓. จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา และน าเสนอแผน  

   อัตราก าลังเพ่ือความเห็นชอบจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ

๔. บันทึกข้อมูลข้าราชการครูผ่านระบบออนไลน์ 

๕. ด าเนินการรวบรวมเอกสารการย้ายของข้าราชการครู เสนอผู้บริหาร/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๖. ด าเนินการสรรหา จัดท าสัญญาจ้างและค าสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว 

๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

 

๒.๕.๓  งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

            ๒.๕.๓.๑ งานพัฒนาบุคลากร  

มีหน้าที่ ดังนี้ 

๑. ด าเนินการประสานงานกับผู้อ านวยการสถานศึกษา ครูในสถานศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิอื่น 

จากภายนอก เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

 ๒. ด าเนินการรวบรวมข้อมูลการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๓. ด าเนินการจัดการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรตามโครงการศึกษาดูงาน เพ่ือให้ข้าราชการครูลูกจ้างประจ า    

ครูอัตราจ้างและลูกจ้าชั่วคราว ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนอื่น 

๔. ด าเนินการจัดท าเอกสารการลาศึกษาต่อของข้าราชการครูและรายงานผลการศึกษาต่อของข้าราชการครู 

๕. ด าเนินการจัดท าเอกสารเพ่ือประเมินขอเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู 

๖. ด าเนินการจัดท าเอกสารประเมินเพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า 

๗. ด าเนินการจัดท าเอกสารประเมิน เพ่ือเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 

๘. ด าเนินการรวบรวมเอกสารข้าราชการครูเพ่ือยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

๙. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

           ๒.๕.๓.๒ เครื่องรำชอิสริยำภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมำลำ 
มีหน้าที่ ดังนี้ 



๒๑ 

๑. ด าเนินการส ารวจคุณสมบัติของข้าราชการครูและจัดท าทะเบียนเพ่ือด าเนินการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์  และ

เหรียญจักรพรรดิมาลา 

   ๒. จัดท าทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 

      ๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆที่ได้รับมอบหมา 
 

๒.๕.๔  สวัสดิการและสร้างขวัญก าลังใจบุคลากร 

มีหน้ำที่ ดังนี้ 
๑. วางแผนและด าเนินการจัดงาน และจัดเตรียมของขวัญ เพ่ือแสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่ได้เลื่อนวิทยา

ฐานะ และแสดงความยินดีแก่บุคลากรในโอกาสส าเร็จการศึกษาที่สูงขึ้น 

๒. วางแผนและด าเนินการจัดงาน และจัดเตรียมของขวัญเพ่ือต้อนรับบุคลากรที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่และส่ง
บุคคลากรที่ย้ายไปด ารงต าแหน่งที่อ่ืน 

๓. วางแผนและด าเนินการจัดหาของขวัญในโอกาสวันคล้ายเกิดของครูและบุคลากร 

๔. วางแผนและด าเนินจัดหาของเยี่ยมบุคลากรในกรณีป่วยเข้าโรงพยาบาล  
๕. วางแผนและด าเนินการจัดงาน และจัดเตรียมของขวัญ ในงานวันเกษียณอายุราชการ 

๖. วางแผนและด าเนินการจัดงาน และจัดเตรียมของขวัญ ในงานวันส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ 
๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

 
    ๒.๖ กลุ่มงำนกำรเงินและบัญชี 

 ๑.  นางรุ่งรว ี  เกตสุริวงค์    ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางสาวชุติมา    เขียวข า        กรรมการ 

    3.  นางสาวณัฐกฤตา ส าเภาทอง    กรรมการและเลขานุการ 
 
   มีหน้ำที่ ดังนี้   

๑. ควบคุมการปฏิบัติงานพัสดุ งานการเงิน-บัญชี 
   ๒. รับแนวปฏิบัติจากผู้บริหารเพื่อสั่งการ ดูแล ก ากับ ติดตามงานในกลุ่มงานที่รับผิดชอบ 
   ๓. ควบคุมเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆของงานพัสดุ งานการเงิน-บัญชี 

๔. ประสานงานการเงิน เบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณกับส านักงานเขตพ้ืนที่  การศึกษา 
   ๕.. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
             

             ๒.๖.๑ งำนระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนเพื่อกำรศึกษำ 
              ๒.๖.๑.๑ กำรจัดกำรทรัพยำกร 
                         1. นางสาวชุติมา เขียวข า      ประธานกรรมการ 
       2. นางรุ่งรวี  เกตสุริวงค์    กรรมการและเลขานุการ 
           มีหน้ำที ่ดังนี้ 

๑. ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในสถานศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบรายการ
ทรัพย์สินของสถานศึกษาเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

๒. วางระบบการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับบุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
๓. สนับสนุนให้บุคลากรและสถานศึกษาร่วมมือกันใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย   



           

               ๒๒ 
                      ๒.๖.๑.๒  งำนจัดหำรำยได้และผลประโยชน์ 
          1. นางรุ่งรว ี  เกตสุริวงค์    ประธานกรรมการ 
                2. นางสาวนพมนต์  พรหมประเสริฐ   กรรมการและเลขานุการ 
 

   มีหน้ำที่ ดังนี้ 
 ๑. วิเคราะห์ศักยภาพของสถานศึกษาท่ีด าเนินการจัดหารายได้และสินทรัพย์ในส่วนที่ 

จะน ามาซึ่งรายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษาที่ด าเนินการจัดหารายได้และบริหารรายได้และ
ผลประโยชน์ของสถานศึกษาเพ่ือจัดท าทะเบียนข้อมูล 

๒. จัดท าแนวปฏิบัติหรือระเบียบของสถานศึกษาเพ่ือจัดหารายได้และหารายได้และผลประโยชน์ตามแต่ละ
สภาพของสถานศึกษา โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

  ๓. จัดหารายได้และผลประโยชน์และจัดท าทะเบียนคุม เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

  ๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
     ๒.๖.๑.๓ กำรพิจำรณำยกเว้นเงินบ ำรุงกำรศึกษำ 
         ๑.  นางสาวนพมนต์  พรหมประเสริฐ   ประธานกรรมการ 
         ๒.  นางรุ่งฤทัย  สะสวย     กรรมการและเลขานุการ 
 

    มีหน้ำที่ ดังนี้ 
    ๑.  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณายกเว้นเงินบ ารุงการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
    ๒.  รายงานผู้อ านวยการทราบเพ่ือแจ้งเจ้าหน้าที่ในการยกเว้นเงินบ ารุงการศึกษาต่อไป 
    ๓.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
              ๒.๖.๑.๔  กำรจัดสรรเงินปัจจัยพื้นฐำนกำรศึกษำและเงินทุนกำรศึกษำ 
       ๑.  นางสาวนพมนต์   พรหมประเสริฐ   ประธานกรรมการ 
                          ๒.  นางสาวสุภาวดี    ก้านทอง     กรรมการ 
        ๓.  นางสาวสุทธินี     กล่ ากล่อมจิตร์    กรรมการและเลขานุการ 
   

   มีหน้ำที่ ดังนี้ 
   ๑.  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการและจัดสรรเงินปัจจัยพื้นฐานการศึกษาและทุนการศึกษา  
   ๒. รายงานผู้อ านวยการทราบเพ่ือด าเนินการเบิกเงินจ่ายให้กับนักเรียนต่อไป 
   ๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
              ๒.๖.๑.๕ กำรจัดสรรเงินค่ำเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์กำรเรียน 
       ๑. นางสาวนพมนต์      พรหมประเสริฐ   ประธานกรรมการ 
       ๒. นางสาวชุติมา    เขียวข า     กรรมการ 
       ๓. นางรุ่งฤทัย      สะสวย     กรรมการ 
       5. นางเสาวนุช   นุชพันธุ์    กรรมการและเลขานุการ 
              
    
 



 ๒๓ 
             มีหน้ำที ่ดังนี้ 

๑.  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินและจัดสรรเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนให้เป็นไป
ตามนโยบายของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

   ๒. รายงานผู้อ านวยการทราบเพ่ือด าเนินการเบิกเงินจ่ายให้กับนักเรียนต่อไป 
   ๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
     ๒.๖.๒ งำนบริหำรกำรเงิน 
       ๑.  นางรุ่งรวี   เกตสุริวงค์       ประธานกรรมการ 
       ๒.  นางสาวชุติมา เขียวข า    กรรมการ 
       ๓.  นางรุ่งฤทัย   สะสวย    กรรมการ 
       ๔.  นางสาวเบญจมาศ สังข์ด้วง    กรรมการ 
       ๕.  นางสาวอาภาพร สมีหวัง     กรรมการ 
       6.  นางสาวนพมนต์     พรหมประเสริฐ   กรรมการและเลขานุการ 
 

  มีหน้ำที่ ดังนี้ 
๑. ด าเนินการเกี่ยวกับการเบิกจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การ
น าส่งเงิน การโอนเงิน การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีทุกประเภท ขยายเวลาการเบิกจ่าย ขอใช้เงินเหลือจ่ายให้
เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 
๒. ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสด และเงินฝากธนาคาร โดยงานงานเงินคงเหลือประจ าวัน   
และพิสูจน์ยอดฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภททั่วไป และทะเบียนคุม 
๓. จัดท าหลักฐานการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร 
๔. การเบิก – จ่ายเงินทุกประเภทให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๕. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ใบส าคัญ การเบิกจ่ายเงินทุกประเภท 
๖. รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดท าเรื่องขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณประจ าปี  
๗. วิเคราะห์รายจ่ายของโรงเรียน เพื่อปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ 
๘. เบิกจ่ายเงินงบประมาณประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษา 
๙. ด าเนินการเกี่ยวกับการรับ –จ่าย เงินบริจาคท่ีมีวัตถุประสงค์ต่าง ๆ 
10. จัดท าแผนปฏิบัติงานและโครงการส าหรับกลุ่มงานการเงินและบัญชี 
๑1.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

           
๒.๖.๓  งำนบริหำรกำรบัญชี 

    ๑.  นางรุ่งฤทัย    สะสวย     ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางสาวชุติมา  เขียวข า     กรรมการ 
    ๓.  นางรุ่งรวี    เกตสุริวงค์       กรรมการ 
    4.  นางสาวเบญจมาศ  สังข์ด้วง    กรรมการ 
    ๔.  นางสาวนพมนต์         พรหมประเสริฐ    กรรการและเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่ ดังนี้ 
     ๑. จัดท าบัญชีการเงินทั้งงบประมาณและรายได้สถานศึกษาตามระเบียบบัญชี 
     ๒. จัดท าทะเบียนคุมการเก็บเงิน และจ่ายเงิน รายได้สถานศึกษา 
    



๒๔ 
   ๓. บันทึกบัญชีประจ าวันให้ครอบคลุมการรับเงินงบประมาณ การรับรายได้จากการขายสินค้า หรือการ

ให้บริการ การรับเงินรายได้สถานศึกษา  การจ่ายเงินงบประมาณ การจ่ายเงินงบประมาณให้ยืม การ
จ่ายเงินนอกงบประมาณให้ยืม การซื้อวัสดุ หรือสินค้าคงเหลือ เงินทดรองจ่าย เงิน    มัดจ า และค่าปรับ 
การรับเงินบริจาค  

   ๔. สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันท าการ สรุปรายรับ หรือรายจ่ายผ่านไปบัญชี แยกประเภท เงินสดเงินฝาก
ธนาคาร และเงินฝากคลัง ส าหรับรายการอื่น และรายการในสมุดรายวันทั่วไปให้ผ่าน รายการเข้าบัญชีแยก
ประเภท ณ วันท าการสุดท้ายของเดือน   
๕. ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสด และเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือประจ าวัน และพิสูจน์
ยอดฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของ บัญชีแยกประเภททั่วไป และการตรวจสอบความ
ถูกต้องของบัญชีย่อยและทะเบียน 

   ๖. แก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชี จากการที่เขียนข้อความผิด หรือตัวเลขผิดจากการ
บันทึกตัวเลขผิดช่องบัญชีย่อยแต่ยอดรวมถูก โดยการขีดฆ่าข้อความ หรือตัวเลขผิดลงลายมือช่อย่อก ากับ 
พร้อมวัน เดือน ปี แล้วเขียนข้อความหรือตัวเลขท่ีถูกต้อง 

   ๗. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ใบส าคัญรับเงิน ในการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท 
   ๘. เมื่อรับเงินอุดหนุน เงินบริจาค หรือเงินรายได้อ่ืน ออกใบเสร็จรับเงินตามแบบที่กรมบัญชีกลาง   ก าหนด 
   ๙. จัดท าทะเบียนคุมการรับและการจ่ายใบเสร็จและรายงานเขตพ้ืนที่การศึกษาภายในวันที่ ๓๐   
    ตุลาคมของทุกปี 
   ๑๐. จัดท ารายงานประจ าเดือนและรายงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป  
   ๑๑.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย     

  
    ๒.๗ งำนบริหำรพัสดุและสินทรัพย์ 
 

            ๒.๗.๑  งานบริหารพัสดุ 
           ๑.  นางสาวณัฐกฤตา  ส าเภาทอง    ประธานกรรมการ 
      2.  นายธีรพล   แสนกลม   กรรมการ 
      3.  พัสดุฝ่ายและกลุ่มสาระฯ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ   กรรมการ 
   4. นางสาวอณัศยา  บวบเมือง   กรรมการและเลขานุการ 

       มีหน้าที ่ดังนี้ 
     ๑. จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับกลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์  
     ๒. วิเคราะห์สภาพงานพัสดุและสินทรัพย์และระเบียบ  กฎหมาย  แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง  
     ๓. จัดระบบงาน  ลดขั้นตอนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ สถิติข้อมูลตามระบบสารสนเทศงาน 
       พัสดุและสินทรัพย์  โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสม  
     ๔. จัดระบบและข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ รัดกุมและโปร่งใสถูกต้องตามระเบียบ 
       ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  
          ๕. จัดท าระบบบัญชีต้นทุน  และวางแผนจัดหาประมาณการเสื่อมราคา  เพ่ือให้ได้สินทรัพย์ที่มีอยู่ 
       อย่างคุ้มค่าท่ีสุด  

๖. วิเคราะห์และจัดท ากรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง  เพ่ือตรวจดูกิจกรรมที่ต้องใช้พัสดุ  และเป็นไป  ตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดตามมาตรฐานกลาง 

          ๗. จัดท าเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์  สิ่งก่อสร้างที่เป็นแบบมาตรฐาน 



๒๕ 
๘. ตั้งคณะกรรมการขึ้นก าหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการในกรณีที่ไม่เป็นแบบมาตรฐาน โดยด าเนินการให้
เป็นไปตามระเบียบ 

    ๙. ขออนุมัติจัดซื้อ – จัดจ้าง  โดยประสานงานกับงานการเงินและบัญชี  ตรวจสอบงบประมาณ   
รายละเอียด  เกณฑ์ราคามาตรฐาน  ประกาศ  จ่าย/ขาย  แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ  และการก าหนด
รูปแบบรายการตามระเบียบพัสดุ 

  ๑๐. จัดท ารายงานขอซื้อ – ขอจ้าง , หนังสืออนุมัติสั่งซื้อ – สั่งจ้าง  และแต่งตั้งคณะกรรมการ  
 ๑๑. ลง  e – GP  ยอดเงินเกิน  ๕,๐๐๐  บาท  ทั้งผ่านและไม่ผ่าน  ระบบ  (GF)  

๑๒. จัดท าร่างสัญญา  พร้อมตรวจสอบหลักประกันสัญญา และตรวจรับงาน ให้มอบเรื่องแก่เจ้าหน้าที่การเงินวางฎีกา
เบิกงานเพ่ือจ่ายแก่ผู้ขาย/ผู้จ้าง  
๑๓. จัดท า  (PO), ตรวจรับ, ท าขอเบิก, ท าอนุมัติจ่ายในระบบ (GF)  ติดตามใบเสร็จยอดจ่ายตรง 
๑๔. ให้บริการเบิก – จ่าย  วัสดุครุภัณฑ์แก่บุคลากรฝ่ายต่างๆ  ในสถานศึกษา  
๑๕. ประสานงานกับห้าง/ร้าน/บริษัท  เพ่ือต่อรองราคา  ตกลงราคา  ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
๑๖. จัดท ารายละเอียดการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์  
๑๗. ควบคุมและตรวจสอบ การใช้งบประมาณของกลุ่มบริหาร/กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้   ตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี  
 ๑๙. ปรับซ่อมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้  
 ๒๐. ตรวจสอบและจ าหน่ายพัสดุประจ าปี  หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินที่หมดสภาพหรือไม่ได้ใช้  
       ประโยชน์ให้เป็นไปตามระเบียบ  
   ๒๑. รายงานสรุปผลการด าเนินงานพัสดุต่อผู้บริหารสถานศึกษา  
 ๒๒. ปฏิบัติงานอืน่ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

  ๒.๗.๒  งานสินทรัพย์ 
  1. นางสาวณัฐกฤตา ส าเภาทอง    ประธานกรรมการ 
  2. นายธีรพล  แสนกลม    กรรมการและเลขานุการ 
 

    มีหน้าที ่ดังนี้ 
 ๒.๗.๒.๑ จัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์  โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้  

    ๑)  ตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากรขึ้นส ารวจวัสดุ  ครุภัณฑ์  ที่ดิน  อาคารและสิ่งก่อสร้าง 
ทั้งหมดเพ่ือทราบสถานการณ์ใช้งาน  

    ๒)  จ าหน่าย บริจาคหรือขายทอดตลาด ให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีที่หมดสภาพหรือ 
ไม่ได้ใช้ประโยชน์  

  ๓)  จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินที่เป็นวัสดุ  ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน  ทั้งที่ซื้อหรือจัดหาจากเงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณ  ตลอดจนที่ได้จากการบริจาคที่ยังไม่ได้บันทึกคุมไว้ โดยบันทึกทะเบียนคุมราคา 
วัน  เวลาที่ได้  

๒.๗.๒.๒ จดทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุส าหรับที่ดิน  อาคาร  และสิ่งก่อสร้างในกรณีที่ยังไม่ด าเนินการ 
๒.๗.๒.๓ จัดท าระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษา ซึ่งอาจใช้โปรแกรมระบบทะเบียนคุม 



๒๖ 
สินทรัพย์ก็ได้  

๒.๗.๒.๔ ล าดับเลขรหัส  วัสดุถาวร  และครุภัณฑ์ตามบัญชีและทะเบียนให้ชัดเจน  
๒.๗.๒.๕ ตรวจสอบ/รายงานพัสดุคงเหลือและช ารุดทุกสิ้นกันยายนและมีนาคมของทุกปี  
๒.๗.๒.๖ ก ากับ ควบคุม ดูแล แก้ปัญหาและพัฒนาปรับปรุงงาน ให้เป็นไปตามกฎระเบียบและเกณฑ์  
๒.๗.๒.๗ ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี 
๒.๗.๒.๘ จัดท าระเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน  
๒.๗.๒.๙ ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

     ๒.๘.  งานยานพาหนะ 
    ๑. นางสาวณัฐกฤตา    ส าเภาทอง   ประธานกรรมการ 
        2. นางสาวอาภาพร  สมีหวัง    กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่ดังนี้             
๑. อ านวยความสะดวก จัดให้บริการใช้รถยนต์ของโรงเรียนในงานราชการตามระเบียบราชการ 

   ๒. ดูแล บ ารุง รักษา ด าเนินการซ่อมบ ารุงยานพาหนะของโรงเรียนตามความจ าเป็นเพื่อใช้งานได้อย่างปลอดภัย 
   ๓. ท าเรื่องเบิกจ่ายการใช้น้ ามัน และบ ารุงรักษายานพาหนะทุกคัน 
        ๔. จัดท าทะเบียนรถยนต์ บันทึกข้อมูลและประวัติการใช้และบ ารุงรักษาของรถยนต์แต่ละคัน 

๕. ติดต่อประสานงานขอใช้ยานพาหนะจากหน่วยงาน และองค์กรภายนอก กรณีโรงเรียนไม่สะดวกอ านวยความ
สะดวกได ้

๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
 

 
  

............................................................................................................................. ...............................

. 



 

 

นายอาวุธ  ทัศนา 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

นางปัณณธร  เหลืองอร่าม 

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
ฝ่ายงานนโยบายและแผน 

นางสาวสุชัญญา  ปรียานนท์ 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
ฝ่ายงานนโยบายและแผน 

 

 

๒๗ 

1. นายอาวธุ   ทัศนา    ผู้อ านวยการโรงเรียน   
2. นางสาววันวิสาข ์ พริ้มพราย   รองผู้อ านวยการโรงเรียน  
3. นายอุดมศักดิ์   ทั่งเหล็ก   รองผู้อ านวยการโรงเรียน  
4. นางสาวสุชัญญา   ปรียานนท ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  
5. นายสิทธิคุณ   เกลื่อนกลาด ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน  
6. นายภานุวัฒน์   เกตสุริวงค์   ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน  
7. นายท านอง  อิ่มทั่ว  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียน  
8. นางสาวประสบสุข  สุขโข  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียน  
9. นายธานี   อรุณโรจน์  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
10. นางปัณณธร   เหลืองอร่าม ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียน  
11. นางรุ่งรวี   เกตสุริวงค์  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
   

คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายงานนโยบายและแผน 

งานแผนงาน 

1. นางปัณณธร  เหลืองอร่าม   หัวหนา้ 
2. นางสุนิษา     เอี่ยมพนัธ์     เลขานกุาร
  

งานระบบเทคโนโลยีข้อมูลและสารสนเทศ 

1. นางปัทมา    อุบลนอ้ย           หวัหน้า 
2. นางนิตยา     สวัสดิ์ภิรมย์       เลขานุการ
  

งานตรวจสอบภายใน 

1.นางสาวเบญจมาศ    สังขด์้วง   หัวหน้า 
2.นางสาวณฐักฤตา     ส าเภาทอง  เลขานุการ  

งานควบคุมภายใน 

1. นางปัทมา      อุบลน้อย          หัวหน้า 
2. นางสุนิษา      เอี่ยมพนัธ์          เลขานกุาร

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

1. นางเจนจริา      เบญจวชริเชดิ    หัวหน้า 
2. นางสาวดจุฤดี   ประเสรฐิสวัสดิ ์    เลขานกุาร
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๒๘ 



    ๓.๑  คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
๑. นายอาวุธ   ทัศนา ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุชัญญา ปรียานนท์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
๓. นายอุดมศักดิ์ ทั่งเหล็ก รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
๔. นางสาววันวสิาข์ พริ้มพราย รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
๕. นายสิทธิคุณ เกลื่อนกลาด ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
๖. นายภานุวัฒน ์ เกตสุริวงค์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
๗. นางสาวรุ่งรว ี เกตสุริวงค์ ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
๘. นายท านอง 
๙. นางสาวประสบสขุ 

๑๐. นายธานี 

อ่ิมทั่ว 
สุขโข 
อรุณโรจน์       

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียน 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

๑๑. นางปัณณธร    เหลืองอร่าม หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน กรรมการและเลขานุการ 

๑๒.นางสุนิษา  เอ่ียมพันธ์ ผู้ช่วยงานนโยบายและแผนงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ให้ค าแนะน า ปรึกษา  อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของฝ่ายงานนโยบายและแผนงาน 
 
   ๓.๒ งานบริหารฝ่ายงานนโยบายและแผน 
                      นางสาวสุชัญญา    ปรียานนท์   ประธานกรรมการ 
        นางปัณณธร       เหลืองอร่าม             กรรมการและเลขานุการ  
    มีหน้าที่ ดังนี้ 
           ๑. ควบคุม ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
           ๒. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพระบบงานนโยบายและแผน 
           ๓. ส่งเสริมวิเคราะห์ประสานงาน ตรวจสอบความถูกต้อง ในการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
           ๔. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจในงานนโยบายและแผน 
           ๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆที่ได้รับมอบหมาย 
 

   ๓.๒.๑ งานแผนงาน 
       ๑. นางปัณณธร    เหลืองอร่าม       ประธานกรรมการ 

๒. นางบุญพา    เกษดี     กรรมการ 
       ๓. นางกาญจนา           ฉ่ าแสง     กรรมการ 

๔. นางสาวนพมนต์ พรหมประเสริฐ    กรรมการ 

                                                             
 
 
  นางสาวสุชัญญา    
  นางปัณณธร      เหลืองอร่าม     ต าแหน่ง ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายงานนโยบายและแผนงาน 

คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายงานนโยบายและแผนงาน 
 

     ปรียานนท ์ ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายงานนโยบายและแผน 
 

๓.  คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายงานนโยบายและแผนงาน 
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๓๐ 
๕. นางจุไรรัตน์            พุ่มนาค      กรรมการ 
๖. นายไฉน   ไชยนา       กรรมการ 

  ๗. นางเจนจิรา             เบญจวชิรเชิด    กรรมการ 
 ๘. นางปัทมา   อุบลน้อย     กรรมการ 

๙. นางสาววิรารัตน ์ รอดยิ้ม     กรรมการ 
   ๑๐. นางสาวณัฐกฤตา      ส าเภาทอง    กรรมการ 

๑๑. นางสาวสุภารัตน์ ไชยอนุกูล       กรรมการ 
   ๑๒. นางสาวสุทธินี  กล่ ากล่อมจิตร์     กรรมการ 
  ๑๓. นางสาวนฤมล ศรีสุข     กรรมการ 

๑๔. นางนิตยา  สวัสดิ์ภิรมย ์    กรรมการ 
  ๑๕. นายอดิศักดิ์  เบ็ญจศิล    กรรมการ 

  ๑๖. นางสาวเต็มฟ้า เขียวมณี     กรรมการ 
                     ๑๗. นางสุนษิา  เอ่ียมพันธ์          กรรมการและเลขานุการ   
    
    มีหน้าที่ ดังนี้ 

          ๑. วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือสถานศึกษา ได้แก่เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                     ๒. วเิคราะห์ประสานงานในการจัดท างาน/โครงการของฝ่าย/กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของโรงเรียนและของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                     .๓. ช่วยเหลอืประสานงานในการก ากับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม การรายงานผลและประเมินโครงการ/
กิจกรรมของฝ่าย/กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ 

    ๔. สรุปผลการด าเนินงาน/โครงการของฝ่าย/ทุกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ 
                      ๕. วิเคราะห์ความเหมาะสมและพิจารณาปรับแก้รายละเอียดของงาน/โครงการของฝ่าย/กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ

ฯ 
                      ๖. ควบคุมและตรวจสอบการใช้งบประมาณประเภทต่าง ๆของโรงเรียนให้เป็นไปตามแผนของงาน/โครงการ 
    ๗. จัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน 
    ๘. ประชุมเพ่ือติดตามการปฏิบัติงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อ ๑ เดือน  
    ๙. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆที่ได้รับมอบหมาย 
 ๓.๒.๒ งานระบบเทคโนโลยีข้อมูลและสารสนเทศของโรงเรียน 
  ๑. นางปัทมา               อุบลน้อย             ประธานกรรมการ 

๒. นางสาววราภรณ ์ โตโสภณ              กรรมการ 
๓. นางสาวเบญจวรรณ ยั่งยืน              กรรมการ 
๔. นางสาวณิชาวรรณ บุญรอด              กรรมการ 

  ๕. นางสาวสุภาวดี ก้านทอง              กรรมการ 



  ๓๑ 
                     ๖. นางสาววิรารัตน์ รอดยิ้ม              กรรมการ 
  ๗. นายรพีพงษ์  พูลชนะ              กรรมการ 
  ๘. นางนิตยา                สวสัดิ์ภิรมย์          กรรมการและเลขานุการ 
 
 มีหน้าที่ ดังนี้ 
   ๑. ประสานงานกับสารสนเทศของฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
                     ๒. วางแผนด าเนินงานสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 
   ๓. จัดระบบและเก็บข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 
                     ๔. เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติของฝ่ายต่าง ๆน าเสนอโรงเรียนเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์อย่างน้อย ๑ ฉบับ ใน ๑ ปี

การศึกษา 
   ๕. เผยแพร่สถิติ ข้อมูล สารสนเทศแก่บุคลากรทั้งในและนอกโรงเรียน 
   ๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆที่ได้รับมอบหมาย 
 
 ๓.๒.๓ งานประกันคุณภาพการศึกษา 
     ๑.  นางเจนจิรา             เบญจวชิรเชิด    ประธานกรรมการ 

๒.  นายท านอง   อ่ิมทั่ว     กรรมการ 
๓.  นางสาวสภุาวดี      ก้านทอง    กรรมการ 
๔.  นายสิทธิคุณ    เกลื่อนกลาด    กรรมการ 
๕.  นางสาวประสบสุข     สุขโข     กรรมการ 
๖.  นางปัทมา   อุบลน้อย    กรรมการ 
๗.  นางสาวเบญจมาศ      สงัข์ด้วง    กรรมการ 
๘.  นางสาวไลลักษณ์   พัสดร     กรรมการ 
๙.  นางสาวนพมนต์         พรหมประเสริฐ    กรรมการ 
๑๐. นางสาวดุจฤดี          ประเสริฐสวัสดิ์          กรรมการและเลขานุการ 

 
    มีหน้าที่ ดังนี้ 
                     ๑. จัดตั้งคณะท างานตามโครงสร้างของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประเมิน 
                     ๒. จัดท าข้อมูลสารสนเทศผลการศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบ ต่อ

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   ๓. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศให้เขตพ้ืนที่การศึกษา และสาธารณะชนรับทราบ 
   ๔. จัดระบบโครงสร้างองค์กร ให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
                     ๕. ก าหนดเกณฑ์การประเมิน เป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดของ

กระทรวง เป้าหมายความส าเร็จของพ้ืนที่การศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 



                   . ๓๒ 
                     ๖. วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผล      

     ตามเป้าหมายความส าเร็จของการศึกษา 
                      ๗. ด าเนินการพัฒนาตามแผนและติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน เพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง 
    ๘. ประสานให้ความร่วมมือ กับหน่วยงานดังนี้ 
                       - สถานศึกษาอ่ืน และหน่วยงานอื่นในการปรับปรุง และพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ตามระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา  
                      - ส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมินสถานศึกษาเพ่ือเป็นฐาน

ในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
                     ๙. การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษาและพัฒนาปรับปรุงวิชาการ    ให้เป็นไป

ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
   ๑๐. งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๓.๒.๔. งานควบคุมภายใน 
 ๑. นางปัทมา อุบลน้อย     ประธานกรรมการ 
 ๒. นางเจนจิรา เบญจวชิรเชิด    กรรมการ 
 ๓. นางรุ่งฤทัย สะสวย     กรรมการ 
 ๔. นางสาวประสบสุข    สุขโข กรรมการ 
 ๕. นางสาววิรารัตน์  รอดยิ้ม กรรมการ 
 ๖. นางลักษิกา โกยสุขโข กรรมการ 
 ๗. นางสุนิษา เอ่ียมพันธ์           กรรมการและเลขานุการ 
   มีหน้าที ่ดังนี้ 

๑. ทบทวน ตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพระบบและวิธีการปฏิบัติงานภายในโรงเรียน 
๒. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของทุกหน่วยงานย่อยในโรงเรียน เพ่ือน ามาใบ้ประกอบการตัดสินใจ การวาง

แผนพัฒนา ปรับปรุง คุณภาพของโรงเรียน 
๓. รายงานหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีส่าวนได้เสียกับการจัดการศึกษา 
๔. เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาแบบยั่งยืน 

วิธีการประเมิน 
๑. การประเมินความเสี่ยง ดังนี้ 

๑) ระบบปฏิบัติงานของโรงเรียนที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน 
๒) วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องจักรกล 
๓) อาคารสถานที่และความปลอดภัย 
๔) การจัดกาเรียนรู้ในโรงเรียน 
๕) การพัฒนาด้านต่าง ๆ ของบุคลากรในโรงเรียน 

๒. ตรวจสอบขั้นตอนของการปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาระบบ 
๓. ปรับปรุงกรบวนการทั้งระบบให้เหมาะสม คล่องตัว 



๓๓ 
๔. รายงานผลและวิธีการปรับปรุง เปรียบเทียบ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ 
๕. จัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติประกันวามเสี่ยงของการปฏิบัติงาน 

 
๓.๒.๕. งานตรวจสอบภายใน 
 ๑. นางสาวเบญจมาศ สังข์ด้วง     ประธานกรรมการ 
 ๒. นางเจนจิรา              เบญจวชิรเชิด    กรรมการ 
 ๓. นางปัณณธร  เหลืองอร่าม    กรรมการ 
 ๔. นางสุนิษา  เอ่ียมพันธ์    กรรมการ 
 ๕. นางสาวอณัศยา         บวบเมือง    กรรมการ 
 ๖. นางสาวณัฐกฤตา ส าเภาทอง          กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้าที่  ดังนี้ 
  ๑. ตรวจสอบการจัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าปีของโรงเรียน 
  ๒. ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าปีงบประมาณที่ ตรวจสอบ 

ได้แก่เงินค่าใช้จ่ายรายหัว เงินปัจจัยส าหรับนักเรียนยากจน 
๓. ตรวจสอบการใช้จ่ายเกี่ยวกับรายการเงินค่าหนังสือเรียน,เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน,เงินค่า   
    อุปกรณ์การเรียนและเงินค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจ าปีงบประมาณท่ีได้รับ 

  ๔. ตรวจสอบการรับ - จ่าย ใบเสร็จรับเงิน การจัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินและการรายงานการ ใช้
ใบเสร็จรับเงินถูกต้องตามระเบียบ 

  ๕. ตรวจสอบการรับ – จ่ายวัสดุ การจัดท าบัญชีวัสดุ และการตรวจสอบพัสดุประจ าปี ให้ถูกต้องตามระเบียนที่
ก าหนด 

  ๖. ตรวจสอบการจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน การให้รหัสครุภัณฑ์และการตรวจสอบพัสดุประจ าปีถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ 

  ๗. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของตัวเงินสดในมือและหลักฐานแทนตัวเงิน และการท ารายงานเงิน
คงเหลือประจ าวันถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

  ๘. ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานการับ-จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด และการบันทึกรายการ
และการจัดท าบัญชีเป็นปัจจุบัน รวมทั้งการจัดท ารายงานทางการเงินเป็นไปตามก าหนดเวลา 

 

 

 

 

 

 

 



 

         
 

โครงสรา้งการบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชน 
คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักเรียนและชมุชน 

 

 นายอาวุธ ทัศนา 

 

  
นายสิทธิคุณ เกลื่อนกลาด 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 

นางสาวประสบสขุ สขุโข 

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียน 

ฝ่ายกิจการนักเรียนฯ 

งานส านักงานกิจการนักเรียนฯ 

1.นางสาวประสบสุข สุขโข      หัวหน้า 
2.นางสาวณิชาวรรณ บุญรอด  เลขานกุาร 

งานสารสนเทศฝ่ายกจิการนักเรยีนฯ 

1.นางสาวณิชาวรรณ บุญรอด  หัวหนา้ 
2.นางสาวประสบสุข สุขโข      เลขานกุาร 

งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1.นายชูเกียรติ   เกษดี     หัวหนา้ 
2.นางสุทธนิันท์ วงศ์ภักดี  เลขานกุาร 

1.นางสาวสุภาวดี ก้านทอง  หัวหน้า 
2.นางสาวนฤมล  ศรีสุข      เลขานกุาร 

งานระดับช้ัน 

1.นายอาวุธ         ทัศนา   ผู้อ านวยการโรงเรียน  

2.นายอุดมศกัดิ์  ทั่งเหลก็   รองผูอ้ านวยการโรงเรียน 

3.นางสาววนัวิสาข ์ พริ้มพราย   รองผูอ้ านวยการโรงเรียน 

4.นางสาวสุชญัญา  ปรียานนท ์  รองผูอ้ านวยการโรงเรียน  

5.นายสิทธิคุณ  เกลือ่นกลาด ผู้ชว่ยผู้อ านวยการโรงเรียน 

6.นายภานุวัฒน ์ เกตสรุิวงค ์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 

7.นายท านอง  อิ่มทัว่   ผู้ช่วยรองผูอ้ านวยการโรงเรียน 

8.นางสาวประสบสุข      สุขโข   ผู้ชว่ยรองผูอ้ านวยการโรงเรียน 

9.นายธาน ี        อรุณโรจน ์  ผู้ช่วยรองผูอ้ านวยการโรงเรียน  

10.นางปัณณธร เหลืองอร่าม  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียน 

11.นางรุ่งรว ี เกตสรุิวงศ์    ผู้ช่วยรองผูอ้ านวยการโรงเรียน 

1.นางบุญพา    เกษดี        หัวหน้า 
2.นางสาวประสบสุข สุขโข  เลขานุการ 

งานเวรรักษาการณ์ประจ าวนั 

1.นางบุญพา     เกษด ี    หัวหน้า 
2.นางสาวสโรชา อยู่เปีย่ม  เลขานกุาร 

งานแผนงานฝ่ายกิจการนักเรียนฯ 

1.นายเมธา    ขันเงิน     หัวหน้า 
2.นายอดิศักด์ิ เบ็ญจศลิ  เลขานกุาร 

งานระเบียบวนิัยและแก้ไข 

พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของนักเรียน งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

1.นายชูเกียรติ   เกษดี     หัวหนา้ 
2.นางสาวนฤมล ศรีสุข    เลขานกุาร 

งานประเมินคุณลักษณะนักเรียน 

1.นางสาวนฤมล  ศรีสุข    หัวหน้า 
2..นางสาวสโรชา อยู่เปีย่ม เลขานกุาร 

งานพัฒนาห้องเรียน 

1.นางสุทธนิันท์ วงศ์ภักดี  หัวหน้า 
2.นางสาวเบญจมาศ สังข์ด้วง เลขานกุาร 

งานสภานักเรยีนและส่งเสริม

ประชาธิปไตย 

1.นางขวัญตา  นาครักษา     หัวหน้า 
2.นางสาวณิชาวรรณ บุญรอด เลขานกุาร 

งานกิจกรรมพิเศษ 

1.นางสาวณิชาวรรณ บุญรอด หัวหน้า 
2.นางสาวประสบสุข สุขโข     เลขานกุาร 

งานพัสดุฝ่ายกจิการนักเรยีนฯ 

1.นางขวัญตา  นาครักษา  หัวหนา้ 
2.นายอดิศักด์ิ เบ็ญจศลิ    เลขานุการ 

งานป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข 

1.นายเมธา  ขนัเงิน      หัวหน้า 
2.นายธาน ี  อรุณโรจน ์ เลขานุการ 

งานจราจรและสวสัดิภาพนักเรียน 

1.นางสุทธนิันท์ วงศ์ภักดี   หัวหนา้ 
2.นางปัทมา     อุบลน้อย  เลขานุการ 

งานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรยีน 

1.นางสาวสมประสงค์ เพชรสุข  หัวหน้า 
2.นางสาววไลลักษณ์  พัสดร    เลขานกุาร 

งานโรงเรียนวิถีพุทธ 

1.นางสาววไลลักษณ์ พัสดร  หัวหน้า 
2.นางสาวณิชาวรรณ บุญรอด เลขานกุาร 

งานชุมชนสัมพันธ ์

1.นายเมธา      ขนัเงิน     หัวหน้า 
2.นางสาวสโรชา อยู่เปีย่ม  เลขานุการ 

 งานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 

ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองของนักเรียน 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

1.นางสาววไลลักษณ์ พัสดร  หัวหน้า 
2.นางสาวนพมนต์ พรหมประเสริฐ เลขานกุาร 
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๓๕ 

๔.  คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชน 

 

นายสิทธิคุณ 

นางสาวประสบสุข 

เกลื่อนกลาด 

สุขโข 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายกิจการนักเรียนฯ 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายกิจการนักเรยีนฯ 
 

    ๔.๑  คณะกรรมกำรที่ปรึกษำฝ่ำยกิจกำรนักเรียนและชุมชน 
๑. นายอาวุธ   ทัศนา ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นายสิทธิคุณ เกลื่อนกลาด ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
๓. นายอุดมศักดิ์ ทั่งเหล็ก รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
๔. นางสาววันวสิาข์ พริ้มพราย รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 

๕. นางสาวสุชัญญา ปรียานนท์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
๖. นายภานุวัฒน ์
7. นายท านอง 
8. นางสาวชุติมา 
9 นายธานี 

เกตสุริวงค์ 
อ่ิมทั่ว 
เขียวข า 
อรุณโรจน์ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 
ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียน 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

10. นายชูเกียรติ เกษดี ครู คศ.๓ กรรมการ 

11. นางสาววไลลักษณ์   
12. นางขวัญตา 

พัสดร 
นาครักษา         

ครู คศ.๓ 
ครู คศ.๒ 

กรรมการ 
กรรมการ 

๑3. นางสาวประสบสุข 
๑4. นางสาวณิชาวรรณ         

สุขโข 
บุญรอด              

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียนครู 
คศ.๑ 

กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้ำที ่ ให้ค าแนะน า ปรึกษา  อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของฝ่ายกิจการนักเรียน 
 

    ๔.๒ คณะกรรมการบริหารงานกิจการนักเรียนและชุมชน 
 ๑. นายสิทธิคุณ เกลื่อนกลาด ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาววไลลักษณ์ พัสดร กรรมการ 
 ๓. นางบุญพา    เกษดี กรรมการ 
 ๔. นางปัณณธร    เหลืองอร่าม กรรมการ         
 ๕. นางกาญจนา    ไทรงาม กรรมการ  
 ๖. นายชูเกียรติ    เกษดี กรรมการ  
 ๗.นางสุทธินันท์    วงศ์ภักดี กรรมการ  
 ๘.นางขวัญตา    นาครักษา กรรมการ 
 ๙.นางสาวสุภาวดี    ก้านทอง กรรมการ  
 ๑๐.นางสาวนฤมล    ศรีสุข กรรมการ 
 ๑๑.นายเมธา    ขันเงิน กรรมการ 
 ๑๒.นางสาวประสบสุข    สุขโข ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 ๑๓.นางสาวณิชาวรรณ  บุญรอด    ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

    
 



 
๓๖ 

มีหน้าที่ ดังนี้ 
 ๑. ร่วมให้ค าปรึกษา และรวบรวมจัดท าระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียนและชุมชน จัดท าแผนงานฝ่าย  

กิจการนักเรียนและชุมชนให้สอดคล้องกับนโยบายและเกณฑ์การประเมิน  มาตรฐานประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียน 

          ๒. จัดท าเอกสารเกี่ยวกับแผนภูมิสายงาน ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และพรรณนางานของบุคลากร  ในส่วนที่
เกี่ยวกับงานบริหารกิจการนักเรียนและชุมชน 

    ๓. ร่วมวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม 
    ๔. ร่วมวางแผนและจัดกิจกรรมด าเนินงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
    ๕. ร่วมวางแผนและจัดกิจกรรมด าเนินงานแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 
    ๖. ประสานงานกับบุคลากรในโรงเรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
    ๗. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานกิจการนักเรียนและชุมชน 
    ๘. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการด าเนินงาน / โครงการต่อผู้ที่เก่ียวข้อง 
   ๙. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

   ๔.๓ งานส านักงานกิจการนักเรียนและชุมชน 
 ๑. นางสาวประสบสุข    สุขโข ประธานกรรมการ 
 ๒. นางขวัญตา    นาครักษา กรรมการ 
 ๓. นางสาวนฤมล    ศรีสุข กรรมการ 
 ๔. นายเมธา    ขันเงิน กรรมการ  
 ๕. นางสาวสโรชา    อยู่เปี่ยม กรรมการ 
 ๖. นางสาวณิชาวรรณ    บุญรอด กรรมการและเลขานุการ 
 
    มีหน้าที ่ดังนี้ 

   ๑. จัดท าเอกสารพรรณนางาน และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชน 
   ๒. รับ - ส่งหนังสือ ร่างพิมพ์หนังสือ เก็บหนังสือราชการ ท าระเบียบวาระและบันทึกการประชุม บันทึกเสนอ  

๓. ประสานงาน ติดตาม เกี่ยวกับหนังสือที่มาถึงฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชน  
๔. ออกใบรับรองความประพฤติให้กับนักเรียน 
๕. จัดท าแบบฟอร์มต่างๆ ในฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชน 
๖. จัดท าแผนงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชน  

       ๗. เก็บรวบรวมสถิติในด้านต่างๆ เกี่ยวกับงานในฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชน  
๘. รวบรวมคะแนน รายงานระเบียบวินัยเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะ   
    อันพึงประสงค์  
๙. จัดท าเอกสารเกี่ยวกับระเบียบ กฎข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ เพื่อใช้ในโรงเรียน  
๑๐. จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในชั้นเรียนภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๑๑. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ระเบียบวินัย กฎข้อบังคับ แนวปฏิบัติให้บุคลากรและนักเรียนทราบโดยทั่วกัน 
๑๒. ก าหนดแผนภูมิการจัดองค์กรฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชน 



๓๗ 
๑๓. วิเคราะห์ผลการน าเนินงานกิจการนักเรียน และรายงานให้รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน  
      ให้รับทราบเพื่อน าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงงานกิจการนักเรียนและชุมชน  
14. จัดท าระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 

   ๑5. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการด าเนินงาน / โครงการให้ผู้อ านวยการโรงเรียนทราบ 
   ๑6. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

 
    ๔.๔ งานสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชน  
 ๑. นางสาวณิชาวรรณ    บุญรอด   ประธานกรรมการ    
 ๒. นางสาวนฤมล    ศรีสุข กรรมการ     
  ๓. นายเมธา                    ขันเงิน กรรมการ                 
  4. นายอุดมชัย    ใจซื่อกุล กรรมการ               
  ๕. นางสาวประสบสุข    สุขโข กรรมการและเลขานุการ 
   

มีหน้าที่ ดังนี้ 
๑. ประสานงานในฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชน  เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติแต่ละงาน 
๒. ออกแบบประเมินงานทุกงาน ในฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชน 
3.  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชน 
4.  สรุปรวบรวม ประเมินผล  เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  และใช้ในการบริหารจัดการ 
5.  ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 ๔.๕. งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 ๑. นางสาวสุภาวดี    ก้านทอง ประธานกรรมการ  
 ๒. นางบุญพา    เกษดี กรรมการ 
 ๓. นายชูเกียรติ    เกษดี กรรมการ  
 ๔. นางกาญจนา    ไทรงาม กรรมการ 
 ๕. นางสุทธินันท์ วงศ์ภักดี                                        กรรมการ 
 6. นางปัณณธร    เหลืองอร่าม  กรรมการ 
 7. นายเมธา    ขันเงิน กรรมการ 
 8. นายอุดมชัย    ใจซื่อกุล กรรมการ 
 9. นายอดิศักดิ์    เบ็ญจศิล กรรมการ                                           
 10. นางสาวสโรชา    อยู่เปี่ยม กรรมการ                                            

 ๑1. นางสาวนฤมล ศรีสุข     กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่ ดังนี้ 

     ๑. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
    ๒. จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับครูที่ปรึกษา 
    ๓. ตรวจสอบการโฮมรูมของครูที่ปรึกษาประจ าชั้นเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    ๔. จัดท าเอกสารหลักการเกี่ยวกับการด าเนินงานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่ออ านวยความสะดวก      
              กับครูที่ปรึกษาหัวหน้าระดับและผู้ที่เกี่ยวข้อง 



                                                                                                                                               ๓๘ 
          ๕. ชี้แจงและท าความเข้าใจกับครูที่ปรึกษาหัวหน้าระดับและผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการด าเนินงานตามระบบ  

    ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
          ๖. นิเทศ ติดตามและประสานงานกับครูที่ปรึกษาหัวหน้าระดับและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินงานตามระบบดูแล 

    ช่วยเหลือนักเรียน 
 ๗. ประสานครูที่ปรึกษาเพ่ือออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามความเหมาะสม 
          8. สรุปข้อมูลเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เช่น การคัดกรองนักเรียน การเยี่ยมบ้าน วิธีการและ 
      ผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นภาพรวมของโรงเรียนและรายงานผู้บริหาร สถานศึกษา 

 
 ๔.๖ งานระดับชั้น 
 ๑. นายชูเกียรติ    เกษดี ประธานกรรมการ 
 ๒. นางบุญพา    เกษดี กรรมการ 
 ๓. นางสาวสมประสงค์    เพชรสุข กรรมการ 
 ๔. นางปัณณธร    เหลืองอร่าม กรรมการ 
 ๕. นางกาญจนา    ไทรงาม กรรมการ 
 ๖. นางเจนจิรา    เบญจวชิรเชิด กรรมการ 
 ๗. นางสาววไลลักษณ์    พัสดร กรรมการ 
 ๘. นางปัทมา    อุบลน้อย กรรมการ 
 ๙. นายวัชรพงษ์    น่วมมะโน กรรมการ 
 ๑๐. นายเมธา    ขันเงิน กรรมการ                                     
 ๑๑. นายธีรพล    แสนกลม กรรมการ 
 ๑๒. นางสุทธินันท์    วงศ์ภักดี กรรมการและเลขานุการ 
 

    มีหน้าที่ ดังนี้ 
    ๑. ด าเนินกิจกรรมเก่ียวกับงานกิจการนักเรียนในระดับชั้น ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน ที่ก าหนด 
          ๒. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา และผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือร่วมแก้ไขพัฒนานักเรียนที่มีพฤติกรรม  ที่ไม่เหมาะสมกับ

สภาพนักเรียน 
    ๓. ชี้แจง กฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนให้นักเรียนในระดับชั้นให้เข้าใจและชัดเจน ง่ายต่อการปฏิบัติ 
    ๔. อบรม ตรวจ ควบคุมดูแล แก้ไข เกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนในระดับชั้น 

  ๕. จัดท าระเบียนความประพฤติ ตรวจเช็ค ควบคุม การเข้าร่วมกิจกรรม สถิติการมาสาย การขออนุญาต  ออกนอก
บริเวณโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 

  ๖. ควบคุม ก ากับดูแลการมาเรียน การลา การมาสายของนักเรียน โดยส่งหนังสือถึงผู้ปกครองเมื่อนักเรียนขาดเรียน  
๓ วันขึ้นไป 

    ๗. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการด าเนินงาน / โครงการให้ผู้อ านวยการโรงเรียนทราบ 
    ๘. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๔.๗ งานเวรรักษาการณ์ประจ าวัน 
 ๑. นางบุญพา            เกษดี ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวนฤมล       ศรีสุข กรรมการ 



 ๓๙ 
                 3. นางสาวณิชาวรรณ    บุญรอด กรรมการ 
 4. นางสาวสโรชา        อยู่เปียม กรรมการ 
 5. หัวหน้าระดับและรองหัวหน้าระดับ กรรมการ 
 6. ครูที่ปรึกษาทุกห้อง  กรรมการ 
 7. นางสาวประสบสุข    สุขโข กรรมการและเลขานุการ 
    
 มีหน้าที่ ดังนี้ 
          ๑. จัดท าค าสั่งเวรรักษาการณ์ประจ าวัน  สมุดบันทึกเวรรักษาการณ์ประจ าวัน  สมุดบันทึกรายชื่อนักเรียนที่มาโรงเรียน  
    ๒. ตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยทั่วไปทั้งภายในและนอกสถานศึกษา 
          ๓. จัดท าบันทึก สถิติ การขาด ลา มาสาย ของนักเรียนและเหตุการณ์ประจ าวัน และให้ความเห็นชอบ อนุญาตหรือไม่

อนุญาตในการออกนอกสถานศึกษาของนักเรียนในแต่ละวัน 
          ๔. ตรวจตราหรือว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนที่กระท าผิดระเบียบของสถานศึกษา และแจ้งให้ครูปรึกษา หรือฝ่ายกิจการ

นักเรียนและชุมชนเพ่ือพิจารณาโทษต่อไป 
          ๕. มาปฏิบัติหน้าที่ครูเวรรักษาการณ์ประจ าวันก่อนเวลาเริ่มต้นท าการปกติ และต้องรออยู่จนกว่านักเรียน  จะกลับหมด

หรืออย่างช้าหลังหมดเวลาเลิกเรียน ๑๐ นาท ี
          ๖. รับผิดชอบเหตุการณ์ประจ าวันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหาให้รายงานฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชน 
    ๗. สรุปเหตุการณ์ประจ าวันลงในสมุดบันทึกเวรรักษาการณ์ประจ าวัน 
    ๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 ๔.๘ งานแผนงานฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชน 

 ๑. นางบุญพา         เกษดี ประธานกรรมการ  
 ๒. นายชูเกียรติ       เกษดี กรรมการ 
 ๔. นางสาวนฤมล     ศรีสุข กรรมการ 
 ๖. ครูที่ปรึกษาทุกห้อง  กรรมการ 
 ๗. นางสาวสโรชา     อยู่เปี่ยม กรรมการและเลขานุการ  
 

 

 มีหน้าที่ ดังนี้ 
๑. รับผิดชอบงานด้านแผนงาน การเงินของงานกิจกรรม/โครงการ เงินสวัสดิการและงบประมาณประจ าปีของฝ่าย

กิจการนักเรียนและชุมชน 
         ๒. ติดตามการสรุปงานโครงการของฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชนทุกครั้งเมื่อด าเนินงาน/โครงการเสร็จสิ้น พร้อมจัดเก็บ

ให้เป็นหมวดหมู่  และสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
๓. สรุปและประมวลผลข้อมูลระบบสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชนให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่าง สม่ าเสมอและ

ต่อเนื่อง 
    ๔. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 ๔.๙ งานระเบียบวินัยและแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 
๑. นายเมธา        ขันเงิน ประธานกรรมการ 
2. นายชูเกียรติ    เกษดี กรรมการ 



๔๐ 
3. นางบุญพา      เกษดี กรรมการ 
4. นางสาวสมประสงค์    เพชรสุข กรรมการ 
5. นางปัณณธร    เหลืองอร่าม กรรมการ                                    
6. นางกาญจนา    ไทรงาม กรรมการ 
7. นางเจนจิรา    เบญจวชิรเชิด กรรมการ 
8. นางสาววไลลักษณ์    พัสดร กรรมการ 
9. นางสุทธินันท์    วงศ์ภักดี กรรมการ             
10. นางปัทมา    อุบลน้อย กรรมการ 
๑1. นายวัชรพงษ์    น่วมมะโน กรรมการ 
๑2. นายธีรพล แสนกลม กรรมการ 
13. นายอุดมชัย    ใจซื่อกุล กรรมการ 
๑3.นายรพีพงษ์    พูลชนะ กรรมการ                                        
๑4.นางสาวสโรชา    อยู่เปี่ยม กรรมการ                                       
๑๕.นายอดิศักดิ์   เบ็ญจศิล กรรมการและเลขานุการ    

 
          มีหน้าที่ ดังนี้ 

   ๑. จัดท าข้อมูลนักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม 
   ๒. จัดให้มีการก าหนดวิธีการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 
   ๓. จัดท าหลักฐานการแก้ไขพฤติกรรมตามวิธีการที่ก าหนด 
   ๔. ติดตามเร่งรัดการมาโรงเรียน การเข้าห้องเรียน ของนักเรียน 
   ๕. ควบคุม ก ากับดูแล เอาใจใส่ แก้ไข นักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม 
   ๖. ประสานงานกับฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน ร่วมแก้ไข นักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม 
   ๗. ประสานกับผู้ปกครอง ครูประจ าชั้น เพื่อร่วมแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 

  ๘. จัดท าเอกสารเพื่อคัดกรองนักเรียน  รวบรวมคะแนน รายงานระเบียบวินัยเกี่ยวกับงานพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่ 
ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

   ๙. การติดตามประเมินผลและรายงานให้ผู้อ านวยการโรงเรียนทราบ 
   ๑๐.ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย  
 
  ๔.๑๐ งานส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 

๑. นางสาววไลลักษณ์ พัสดร ประธานกรรมการ     
๒. นางกาญจนา ไทรงาม กรรมการ 
๓. นางบุญธรรม ตุ้มไธสง กรรมการ 
๔. นางสาวสมประสงค ์ เพชรสุข  กรรมการ    
๕. นางขวัญตา นาครักษา  กรรมการ   
๖. นายธาน ี อรุณโรจน์  กรรมการ 
๗. นางสาวประสบสุข สุขโข  กรรมการ 
๘. นางสาวเยาวภา นิลปั่น  กรรมการ  
๙. นางสาวณิชาวรรณ บุญรอด  กรรมการ      



๔๑ 
๑๐.หัวหน้าระดับและรองหัวหน้าระดับ  กรรมการ 
๑๑.ครูที่ปรึกษาทุกห้อง   กรรมการ 
๑๒.นางสาวนพมนต์ พรหมประเสริฐ  กรรมการและเลขานุการ  

  
   มีหน้าที ่ดังนี้ 
            ๑. วางแผนการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม งานส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีทางศาสนาร่วมกับวัดและโรงเรียน 
            ๒. ประสานงานแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรม/งานส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีทางศาสนา ในกิจกรรม

ที่จัดขึ้นตลอดปีการศึกษา 
      ๓. สรุป รายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
      ๔. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
                             
 ๔.๑๑ งานประเมินคุณลักษณะนักเรียน 

๑. นายชูเกียรติ เกษดี ประธานกรรมการ 
๒. นายรพีพงษ์ พูลชนะ กรรมการ 
๓. นายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิล กรรมการ 
๔. หัวหน้าระดับและรองหัวหน้าระดับ กรรมการ 
๕. ครูที่ปรึกษาทุกห้อง  กรรมการ 
๖. นางสาวนฤมล ศรีสุข กรรมการและเลขานุการ   
   

มีหน้าที่ ดังนี้ 
๑. ก าหนดแนวทางการประเมินคุณลักษณะนักเรียน  และประสานงานกับครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ 

ในการประเมินคุณลักษณะนักเรียน 
๒. ประชุม  ชี้แจง ท าความเข้าใจกับนักเรียนและผู้ปกครองเก่ียวกับผลการประเมินคุณลักษณะนักเรียน 

        ๓. ก าหนดขั้นตอนการประเมิน การยื่นค าร้อง และก าหนดกิจกรรมที่นักเรียนต้องปฏิบัติให้คณะครูและ 
        นักเรียนทราบ 
        ๔. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลคุณลักษณะ เพ่ือแจ้งให้ครูที่ปรึกษาทราบก าหนดกิจกรรมการแก้ไขพฤติกรรม

นักเรียน 
๕. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายวิชาการเพ่ือสรุปผลการประเมิน 
๖. สรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
 

    ๔.๑๒ งานพัฒนาห้องเรียน  
๑. นางสาวนฤมล ศรีสุข ประธานกรรมการ 
๒. นางลัดดา ภานุมาต กรรมการ 
๓. นางบุญพา เกษดี  กรรมการ                                   
๔. หัวหน้าระดับและรองหัวหน้าระดับ  กรรมการ   
๕. ครูที่ปรึกษาทุกห้อง   กรรมการ 
๖. นางสาวสโรชา อยู่เปี่ยม  กรรมการและเลขานุการ   



   

    ๔๒ 
     มีหน้าที่ ดังนี้                                                                        

๑. วางแผนด าเนินงาน ก ากับ ติดตาม สรุปและรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนาห้องเรียนทุกห้อง   
(กิจกรรม ๕ ส) และดูแลพื้นที่รับผิดชอบ 
๒. ประสานงานกับครูที่ปรึกษาทุกห้องให้ด าเนินกิจกรรม ๕ส ห้องเรียนและดูแลพ้ืนที่รับผิดชอบ 
๓. ติดตาม ก ากับ ดูแลให้ทุกห้องพัฒนาด าเนินกิจกรรม ๕ ส ห้องเรียนและพัฒนาพ้ืนที่รับผิดชอบตาม  แผนงาน

แนวทางปฏิบัติของสถานศึกษา 
๔. จัดท าเกียรติบัตร  เอกสารหรือแบบรายงานเพื่อจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน 
๕. สรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ๖. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
 

    ๔.๑๓ งานสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตย 
๑. นางสุทธินันท์ วงศ์ภักดี ประธานกรรมการ 
๒. นางปัทมา อุบลน้อย      กรรมการ 
3. นางสาวนฤมล ศรีสุข กรรมการ  
4. หัวหน้าระดับและรองหัวหน้าระดับ กรรมการ 
5. ครูที่ปรึกษาทุกห้อง  กรรมการ 
6 นางสาวเบญจมาศ สังข์ด้วง  กรรมการและเลขานุการ 

 

    มีหน้าที่ ดังนี้  
             ๑. จัดท าเอกสารชี้แจง เผยแพร่หลักการของประชาธิปไตยโรงเรียน 
       ๒. จัดให้มีหลักฐานการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
             ๓. ประสานกับครูของโรงเรียน/ฝ่ายต่างๆเพ่ือจัดกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ให้สอดคล้องกับนโยบาย ของ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
             ๔. สนับสนุนส่งเสรมิให้มีบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างเด่นชัด 
             ๕. จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีละ ๑ ครั้ง 
             ๖. รว่มกับคณะกรรมการสภานักเรียน เป็นที่ปรึกษาในการประชุม ตลอดทั้งวางแผนงาน/โครงการส าหรับปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการสภานักเรียน 
             ๗. ประสานกับนักเรียนในการท าความเข้าใจในกิจการของโรงเรียน เพ่ือความสามัคคี การเคารพนบนอบ ของ

นักเรียนต่อครู 
๘. ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับการท ากิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียนให้อยู่ในขอบข่ายที่เหมาะสม 

และไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน 
             ๙. จัดท าคู่มือคณะกรรมการสภานักเรียน 
             ๑๐. ส่งเสริมให้นักเรียนจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญของชาติ/ศาสนา / พระมหากษัตริย์ และความ

เป็นไทย เพื่อแสดงออกในด้านประชาธิปไตย 
             ๑๑. ใหโ้อกาสครู นักเรียน แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโรงเรียน 
             ๑๒. ติดตามประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 



 
 ๔๓ 

            ๔.๑๔ งานกิจกรรมพิเศษ 
๑. นางขวัญตา นาครักษา ประธานกรรมการ 
๒. นางสาววไลลักษณ์ พัสดร กรรมการ 
๓. นางสาวสมประสงค์ เพชรสุข กรรมการ           
๔. นางสุทธินันท์ วงศ์ภักดี กรรมการ 
๕. นางสาวประสบสุข สุขโข กรรมการ 
๖. นางสาวสุภาวดี ก้านทอง กรรมการ 
๗. นายเมธา ขันเงิน กรรมการ 
๘. นายอุดมชัย ใจซื่อกุล กรรมการ 
9. ครูที่ปรึกษาทุกห้อง        กรรมการ 
10. นางสาวณิชาวรรณ บุญรอด กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ ดังนี้ 
   ๑. จัดท าแผน/โครงการกิจกรรมพิเศษของฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชน 

 ๒. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานโครงการพิเศษ 
 ๓. ประสานงานด าเนินงานโครงการพิเศษ 
 ๔. สรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ๕. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
 

    ๔.๑๕ งานพัสดุฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชน 
๑. นางสาวณิชาวรรณ บุญรอด ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวนฤมล ศรีสุข กรรมการ 
๓. นางสาวประสบสุข สุขโข กรรมการและเลขานุการ 

 
   มีหน้าที่ ดังนี้  
     ๑. ประสานกับหัวหน้างานพัสดุในการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุ/ครุภัณฑ์ของโรงเรียน 

๒. ควบคุมดูแลการเก็บรักษาพัสดุของฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชน 
๓. ประสานกับหัวหน้างานต่างๆในการด าเนินการเบิกจ่ายพัสดุของฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชน 
๔. ตรวจสอบ และจ าหน่ายพัสดุของฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชน 
 

๔.๑๖ งานป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข 
   

๑. นางขวัญตา นาครักษา ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวประสบสุข สุขโข กรรมการ                
๓. นางสาวณิชาวรรณ บุญรอด กรรมการ      
๔. นายจารุวัฒน ์ แก้วใหญ่ กรรมการ 
5. นายเมธา ขันเงิน กรรมการ 
6. นายอุดมชัย ใจซื่อกุล กรรมการ 



๔๔ 
7. นายรพีพงษ์ พูลชนะ กรรมการ 
8. หัวหน้าระดับและรองหัวหน้าระดับ กรรมการ 
9. ครูที่ปรึกษาทุกห้อง  กรรมการ                                                
10. นายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิล กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที่ ดังนี้ 
     ๑. จัดท าสถิติข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติดชนิดต่างๆ 
     ๒. ประสานงานกับครูประจ าชั้นและผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
     ๓. การวางแผน สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง 
     ๔.การตรวจค้นหาสารเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย 
     ๕. การสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
     ๖. ร่วมมือกับชุมชนในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ 
     ๗. ด าเนินการอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
     ๘. การให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล 
     ๙. การรายงานข้อมูลยาเสพติดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     ๑๐. การติดตามประเมินผลและรายงานให้ผู้อ านวยการโรงเรียนทราบ 
     ๑๑. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๔.๑๗ งานจราจรและสวัสดิภาพนักเรียน 
๑. นายเมธา ขันเงิน ประธานกรรมการ 
๒. นายวรงค ์ โนทกะ กรรมการ   
๓. นายรพีพงษ์ พูลชนะ กรรมการ 
๔. นายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิล กรรมการ 
5. นายสนเทพ นิลผึ้ง กรรมการ 
6. นายธานี  อรุณโรจน์ กรรมการและเลขานุการ  

   

  มีหน้ำที่ ดังนี้ 
     ๑. จัดท าข้อมูลผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในโรงเรียน 
     ๒. รวบรวมข้อมูลนักเรียนที่เดินทางมาด้วยรถโดยสาร 
     ๓. ดูแลการเดินทางมาโรงเรียนทั้งไปและกลับของนักเรียน 
     ๔. ให้ความรู้ในการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องตามกฎจราจร 
     ๕. จัดระเบียบการใช้ยานพาหนะของนักเรียนและครูบุคลากรในสถานศึกษา 
           ๖.รณรงค์และอ านวยความสะดวกประสานกับเจ้าหน้าที่ส านักงานขนส่งจัดท าใบอนุญาตขับข่ีรถจักรยานยนต์   

   และรถยนต ์
      ๗. ก ากับ ดูแล รณรงค์ นักเรียน ครู และบุคลากรให้สวมใส่หมวกนิรภัยและรักษาวินัยจราจร 
           ๘. ควบคุมการออกนอกบริเวณโรงเรียนของนักเรียนร่วมกับครูประจ าชั้น หัวหน้าระดับ และครูเวรรักษาการณ์ 

    ประจ าวัน 
 



    ๔๕ 
         ๔.๑๘ งานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 

๑. นางสุทธินันท์ วงศ์ภักดี ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวประสบสุข สุขโข กรรมการ 
๓. นางสาวนฤมล ศรีสุข กรรมการ 
๔. นางสาวณิชาวรรณ บุญรอด กรรมการ 
5. นางสาวเบญจมาศ สังข์ด้วง กรรมการ 
6. หัวหน้าระดับและรองหัวหน้าระดับ กรรมการ 
7. นางปัทมา อุบลน้อย กรรมการและเลขานุการ 

 

    
 มีหน้าที่ ดังนี้ 

     ๑. วางแผนงานด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนตลอดปีการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
 ๒. ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน และด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองประจ าปี 

และสรรหาประธานคณะกรรมการ เพ่ือเป็นตัวแทนการประชุมวางแผนเสนอแนวทางการจัดระบบ     การ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 

     ๓. จัดท าแผนภูมิโครงสร้างคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
     ๔. ด าเนินงานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครัง้ 
     ๕. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประสานงานร่วมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
     ๖. สรุป รายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
     ๗. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

       ๔.๒๐ งานโรงเรียนวิถีพุทธ 
๑. นางสาวสมประสงค ์ เพชรสุข ประธานกรรมการ 
๒. นางกาญจนา ไทรงาม กรรมการ 
๓. นางบุญธรรม ตุ้มไธสง กรรมการ 
๔. นางขวัญตา นาครักษา กรรมการ 
๕. นายธานี  อรุณโรจน์ กรรมการ 
๖. นางสาวนพมนต์ พรหมประเสริฐ กรรมการ 
๗. นางสาวเยาวภา นิลปั่น กรรมการ 
๘. นางสาวณิชาวรรณ บุญรอด กรรมการ 
๙. หัวหน้าระดับและรองหัวหน้าระดับ กรรมการ 
๑๐. ครูที่ปรึกษาทุกห้อง  กรรมการ 
๑๑. นางสาววไลลักษณ์ พัสดร กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ ดังนี้ 

     ๑. วางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธตามเกณฑ์ประเมิน ตัวชี้วัดที่ก าหนดอย่างเป็นระบบ 
๒. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธตามแผนภูมิโครงสร้างที่ก าหนดในเกณฑ์            

การประเมินที่ก าหนด 
      ๓. จัดกิจกรรมด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในรูปคณะกรรมการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 



     ๔๖ 
                     ๔. นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สรุปข้อมูลเพื่อปรับปรุงพัฒนา 
     ๕. สรุป รายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
     ๖. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

    ๔.๒๑   งานชุมชนสัมพันธ์  
๑. นางสาววไลลักษณ์ พัสดร ประธานกรรมการ 
๒. นางกาญจนา ไทรงาม กรรมการ 
๓. นางสาวสมประสงค ์ เพชรสุข กรรมการ 
๔. นางสุทธินันท์ วงศ์ภักดี กรรมการ 
๕. นางขวัญตา นาครักษา กรรมการ 
๖. นางสาวประสบสุข สุขโข กรรมการ 
๗. นายเมธา ขันเงิน กรรมการ 
๘. นายอุดมชัย ใจซื่อกุล กรรมการ 
๙. นางสาวณิชาวรรณ บุญรอด กรรมการและเลขานุการ  

 

  
 มีหน้าที่ ดังนี้ 

     ๑. สานสัมพันธ์ชุมชน จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
     ๒. ด าเนินงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเพื่อสนับสนุนโรงเรียนโดยมีกิจกรรม 

๓. วางแผนการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม งานส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีทางศาสนาร่วมกับวัดร่วม
กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ กับทางจังหวัด  

     ๔. ร่วมกิจกรรมกับชุมชน เช่น การท าบุญตักบาตร การถวายเทียนพรรษา การทอดกฐิน  เป็นต้น 
๕. ประสานงานแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรม/งานส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีทางศาสนา       
    ในกิจกรรมที่จัดขึ้นตลอดปีการศึกษา 
๖. สรุปผลและเสนอผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบต่อผู้อ านวยการสถานศึกษาทราบ 

     ๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย 
 

๔.๒๒ งานระบบสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองของนักเรียน 
๑. นายเมธา ขันเงิน ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวประสบสุข สุขโข กรรมการ 
๓. นางสาวณิชาวรรณ บุญรอด กรรมการ 
๔. นางสาวสโรชา อยู่เปี่ยม กรรมการและเลขานุการ 

 
 

    มีหน้าที่ ดังนี้ 
๑. จัดท าข้อมูลนักเรียนให้เป็นปัจจุบันเพ่ือใช้งานระบบสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างโรงเรียน          

กับผู้ปกครองของนักเรียน ( โปรแกรม PS School ) 
          ๒. แจ้งข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียนด้วยระบบ School Messenger 

 



๔๗ 
(ส าหรับใช้ในการรับส่งข้อความแจ้งผู้ปกครองและติดต่อสื่อสารรวมถึงสนทนากับครูประจ าชั้นและเจ้าหน้าที่
โรงเรียน) 

๒. ประสานงานกับหน่วยงานที่จัดท าระบบสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ของนักเรียน 
 (โปรแกรม PS School)  เพ่ือจัดเก็บลายนิ้วมือนักเรียน และจัดท าบัตรประจ าตัวนักเรียน   

    ๔. สรุป รายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
    ๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 

 
 

 

............................................................................................................................. ...............................

. 





๔๙ 

๕.  คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

นายภานุวัฒน์ 
นายธาน ี

เกตสุริวงค์ 
อรุณโรจน ์

ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป 
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป     

 
    ๕.๑  คณะกรรมกำรที่ปรึกษำฝ่ำยบริหำรทั่วไป 

๑. นายอาวุธ   ทัศนา ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นายภานุวัฒน ์ เกตสุริวงค์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
๓. นายอุดมศักดิ์ ทั่งเหล็ก รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 

๔. นางสาววันวสิาข์ พริ้มพราย รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 

๕. นางสาวสุชัญญา ปรียานนท์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
๖. นายสิทธิคุณ เกลื่อนกลาด ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 

๗. นางสาวชุติมา เขียวข า ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 

๘. นายท านอง 
9. นางสาวประสบสุข 

อ่ิมทั่ว 
สุขโข 

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียน 

กรรมการ 
กรรมการ 

10. นายวรงค ์  วิโนทกะ ครู คศ.2 กรรมการ 

๑1. นางจิตติมา  ทิมศรี ครู คศ.๓ กรรมการ 

๑2.นางสาววไลลักษณ ์ พัสดร  ครู คศ.๓ กรรมการ 

๑3.นางสาวขวัญเรือน เกศเทศ ครู คศ.๓ กรรมการ 

๑4.นางสาวสมประสงค์ เพชรสุข  ครู คศ.3 กรรมการ 

๑5.นางสาวญาณาทิพ ขุนจร ครู คศ.๒ กรรมการ 

๑6.นางสิริมา 
17. นางสาววราภรณ์ 

ประกอบผล 
โตโสภณ 

ครู คศ.2 
ครู คศ.1 

กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

๑8.นางลักษิกา   โกยสุขโข ครู คศ. 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ ให้ค าแนะน า ปรึกษา  อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

     ๕.๒ คณะกรรมการบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป ประกอบด้วย 
๑. นายภานุวัฒน ์  เกตสุริวงค์            ประธานกรรมการ 
๒. นายธานี    อรุณโรจน์            กรรมการ 
3. นายวรงค ์  วิโนทกะ              กรรมการ  
4. นางสาววไลลักษณ์ พัสดร              กรรมการ  
5. นางสาวขวัญเรือน  เกศเทศ             กรรมการ  
6. นางจิตติมา  ทิมศรี              กรรมการ  
7. นางสาวสมประสงค์ เพชรสุข             กรรมการ  
8. นางสาวญาณาทิพ ขุนจร              กรรมการ  
9. นางสิริมา  ประกอบผล            กรรมการ 
10. นางสาววราภรณ์ โตโสภณ             กรรมการ 
11. นางลักษิกา  โกยสุขโข             กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ดังนี้ 



        ๕๐ 

                     ๑. วางแผนการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานทั่วไปให้มีการด าเนินงานตามนโยบายของทางราชการ 

        ๒. ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารทั่วไปให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
            ๓. ให้ค าแนะน า และนิเทศการด าเนินงานของฝ่ายบริหารทั่วไปให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ          

บรรลุเป้าหมาย 
        ๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

    ๕.๓  งานส านักงานฝ่ายบริหารทั่วไป คณะกรรมการประกอบด้วย 
๑. นางสาววราภรณ์   โตโสภณ             ประธานกรรมการ 
๒. นายธาน ี  อรุณโรจน์            กรรมการ 
๓. นางสาวศริญณา เกียรติพัฒนกุล            กรรมการ 
๔. นางสาวเต็มฟ้า   เขียวมณี             กรรมการและเลขานุการ 

    

    มีหน้าที่ ดังนี้ 
 ๑. ดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของส านักงานฝ่ายบริหารทั่วไป 

              ๒. รวบรวมโครงการงานพิเศษจากฝ่าย/งานต่างๆ สรุปและรางงานจัดท าแผนงาน/โครงการของฝ่ายบริหารทั่วไป 

              ๓. ติดตามสรุปรายงานการด าเนินงานโครงการต่างๆ และจัดท าเป็นสารสนเทศของโรงเรียน 

              ๔. รับ-ส่ง หนังสือราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารทั่วไปพร้อมโต้ตอบหนังสือราชการ และจัดเก็บหนังสือ
ราชการฝ่ายบริหารทั่วไป 

๕. บันทึกการประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป 

              ๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
    

  ๕.๔ งานโภชนาการและสุขาภิบาล คณะกรรมการประกอบด้วย 

๑. นางสาววราภรณ ์ โตโสภณ               ประธานกรรมการ 
2. นางจิตติมา  ทิมศรี               กรรมการ 
3. นางสาวเต็มฟ้า  เขียวมณี               กรรมการ 
4. นางสาวสมประสงค์ เพชรสุข     กรรมการ 
5. นางลักษิกา  โกยสุขโข              กรรมการและเลขานุการ 

    
 มีหน้าที่ ดังนี้ 

๑. ก าหนดนโยบาย วางแผนโครงการการด าเนินงานโภชนาการให้สอดคล้องกับนโยบาย และวัตถุประสงค์ของ

โรงเรียน 

    ๒. จัดบริการสถานที่ จ าหน่ายอาหาร ที่นั่งรับประทานอาหารแก่นักเรียนและบุคลากรให้เพียงพอกับความต้องการ 

และการควบคุมดูแลครุภัณฑ์ของโรงอาหารให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา 

    ๓. ดูแล ควบคุมความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงอาหารให้ถูกต้องตามโภชนาการ และอ านวยความ

สะดวกแก่ผู้มาใช้บริการในโรงอาหารอย่างประทับใจ 

    
 



๕๑ 

   ๔. รับสมัคร และพิจารณาคัดเลือกผู้จ าหน่ายอาหารในโรงเรียน ก าหนดประเภทของอาหาร ปริมาณอาหาร และ
จ านวนแม่ค้าให้เพียงพอแก่บุคลากรในโรงเรียน 

    ๕. ก าหนดระเบียบการควบคุมผู้จ าหน่ายอาหาร เกี่ยวกับราคา ปริมาณและคุณภาพของอาหารตามสภาพเศรษฐกิจ 
และความเหมาะสมของชุมชน 

๖. ให้ความรู้ทางโภชนาการแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางด้านโภชนาการภายใน
โรงเรียน และให้ค าแนะน าเบื้องต้นในการประกอบอาหารที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแก่ผู้ประกอบการและ
นักเรียน 

๗. ดูแลควบคุมตรวจสอบคุณค่าอาหาร ขนม เครื่องดื่ม ของร้านค้าสวัสดิการให้ถูกสุขลักษณะ  

และปลอดภัย 

๘. อบรมมารยาท และควบคุมดูแลความมีระเบียบวินัยในการซื้อขายอาหาร เครื่องดื่ม เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ผู้มาใช้บริการในโรงอาหารอย่างประทับใจ 

              ๙.  จัดบริการน้ าดื่ม และตรวจสอบสภาพของน้ าดื่ม น้ าใช้ ให้สะอาดอย่างสม่ าเสมอ พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับ
ก าหนดข้อปฏิบัติในการใช้น้ าในโรงเรียน 

              ๑๐. เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ เกี่ยวกับงานโภชนาการ และการจัดท ารายงานประจ าปีของงานโภชนาการ 

    ๑๑. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

     ๕.๕  งานอนามัยและการปฐมพยาบาล คณะกรรมการประกอบด้วย 
 ๑. นางสาวขวัญเรือน เกศเทศ                           ประธานกรรมการ 
 ๒. นางลัดดา  ภานุมาต                          กรรมการ   

   ๓. นางสาวณัฐกฤตา ส าเภาทอง                     กรรมการ 
   ๔. นางสาวสุภาวดี ก้านทอง                            กรรมการ 
   5. นางสาวเยาวภา   นิลปั่น          กรรมการและเลขานุการ 
 

    มีหน้าที่ ดังนี้ 
๑. ก าหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ การด าเนินงานอนามัยโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์   

ของโรงเรียน 

๒. ควบคุม ดูแล ห้องพยาบาล เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล และให้การดูแลรักษาพยาบาลได้ทันท่วงที 
๓. จัดเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล และให้การดูแลรักษาพยาบาลได้ทันท่วงที     
    จัดหายาและเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นไว้บริการให้เพียงพอ และจัดท าหลักฐานการจ่ายยา   
    ให้ถูกต้อง 

๔.   จัดบริการตรวจสุขภาพนักเรียนให้การปฐมพยาบาลนักเรียน ครู และนักการภารโรงในกรณีเจ็บป่วยให้

ค าแนะน าปรึกษา ด้านสุขภาพนักเรียน และประสานกับครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา หรือครูผู้สอนรับทราบ

เกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพของนักเรียน 

๕. ให้ความร่วมมือการปฐมพยาบาลแก่หน่วยงานอื่น หรือกิจกรรมของโรงเรียนตามควรแก่โอกาส 

๖. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย เช่น จัดนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย จัดตั้งชุมนุมอาสา ยุวกาชาด 

 
 



๕๒ 
๗. จัดท าสถิติข้อมูลด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน สถิติผู้ใช้ห้องพยาบาล และรวบรวมค าเสนอแนะจาก

ผู้ใช้บริการ เสนอผู้อ านวยการสถานศึกษาทราบ เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงต่อไป 

๘. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

   ๕.๖  งานประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการประกอบด้วย 
๑. นางสาวญาณาทิพ   ขุนจร              ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสมประสงค์ เพชรสุข     กรรมการ 
3. นางสาวณัฏฐณิชชญา กุลทัศน์     กรรมการ 
4. นางสาววราภรณ ์ โตโสภณ              กรรมการ 
5. นางขวัญตา  นาครักษา            กรรมการ 
6. นางสิริมา  ประกอบผล            กรรมการ 
7. นางสาวศริญณา  เกียรติพัฒนกุล                กรรมการและเลขานุการ 

 

       มีหน้าที่ ดังนี้ 

              ๑. สรุป และรายงานผลการด าเนินงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

๒. มีหน้าที่ประสานหน่วยงานภายในและภายนอก เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
๓. จัดท าสารสนเทศของงานประชาสัมพันธ์  
๔. ท าหน้าที่พิธีกรในงานพิธีต่างๆ ของโรงเรียนโดยประสานความร่วมมือจากทีมงานประชาสัมพันธ์ 
๕. ประสานข้อมลูรายละเอียดการจัดกิจกรรมจากผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการที่จะให้ท าหน้าที่พิธีกร 

   และประชุมปรึกษาหารือทีมงานพิธีกรเพ่ือมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติตามความเหมาะสมกับกิจกรรม 

๖. ประสานความร่วมมือกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานต่างๆของโรงเรียนในการจัดท าวารสาร 

๗. รวบรวม สรุปผล และสถิติต่างๆเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ และจัดท ารายงานเสนอฝ่ายบริหารประจ าปีของงาน
ประชาสัมพันธ์ 

๘. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๕.๗  งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม คณะกรรมการประกอบด้วย 
๑. นายวรงค ์    วิโนทกะ             ประธานกรรมการ 
2. นายรพีพงษ์  พูลชนะ             กรรมการ 
3. นางลักษิกา  โกยสุขโข            กรรมการ 
4. นายธาน ี  อรุณโรจน์            กรรมการและเลขานุการ 

        ๕.๗.๑ งานปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์  คณะกรรมการประกอบด้วย 
๑. นายวรงค ์  วิโนทกะ                ประธานกรรมการ 
2. นายชูเกียรติ    เกษดี                กรรมการ          
3. นายไฉน  ไชยนา              กรรมการ          
4. นายสมฤกษ์  รัตนเย็นใจ               กรรมการ  
5. นายรพีพงษ์  พูลชนะ     กรรมการ         
6. นายอดิศักดิ์  เบ็ญจศลิ               กรรมการ          



๕๓ 
7. นายสนเทพ  นิลผึ้ง                กรรมการ      
8. นางลักษิกา  โกยสุขโข    กรรมการ     
9. นายธาน ี  อรุณโรจน์               กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที่ ดังนี้ 
         ๑. วางแผนการบริหาร จัดงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

๒. ดูแล และพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า และเอ้ือประโยชน์ 
    ต่อการเรียนรู้ 

       ๓. ซ่อมบ ารุง อาคารสถานที่ที่มีอยู่เดิมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ อย่างปลอดภัยมีสภาพสวยงาม น่าอยู่ น่าดู น่าใช้  
        ๔. สรุป ประเมินผล และรายงานผลการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา 

 

       ๕.๗.๒ งานรักษาความสะอาด คณะกรรมการประกอบด้วย 
๑. นายภานุวัฒน ์ เกตสุริวงค์          ประธานกรรมการ 
2. นายวรงค ์  วิโนทกะ     กรรมการ 
๒. นางบุญพา    เกษดี     กรรมการ          
๓. นางปัณณธร  เหลืองอร่าม             กรรมการ          
๔. นางกาญจนา ไทรงาม                กรรมการ          
๕. นายชูเกียรติ  เกษดี               กรรมการ         
๖. นางสุทธินันท์ วงศ์ภักดี                กรรมการ          
๗. นายสมฤกษ์  รัตนเย็นใจ               กรรมการ         
๘. นายเมธา  ขันเงิน              กรรมการ          
๙. นางสาวนฤมล   ศรีสุข                กรรมการ          
๑๐.นายธาน ี  อรุณโรจน์                      กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่ดังนี้ 
๑. มอบหมายให้นักการภารโรง รับผิดชอบดูแลความสะอาด ความเรียบร้อยของอาคารสถานที่ที่ต้องท าประจ าทุก

วันของแต่ละคน 

๒. จัดครูดูแลรับผิดชอบประจ าอาคารต่างๆร่วมกับนักเรียน ในแต่ละห้องเรียน ดูแลรับผิดชอบห้องเรียนของตัวเอง
โดยมีคุณครูที่ปรึกษาควบคุมดูแล 

๓. ประสานฝ่ายกิจการนักเรียนให้มีการแบ่งเขตรับผิดชอบ ให้นักเรียนดูแลท าความสะอาดเขตพ้ืนที่ในบริเวณ
โรงเรียน 

๔. ดูแลตกแต่ง ซ่อมบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ รวมทั้งพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่เป็นส่วนประกอบของอาคารสถานที่ ให้มี
ความสะอาด สวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

๕. ให้บริการด้านอาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์แก่ชุมชน 

๖. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและจัดบรรยากาศ ในโรงเรียนให้มีความเหมาะสม ในการจัดการเรียนรู้  
๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 



๕๔ 

    ๕.๗.๓ งานสาธารณูปโภค และซ่อมบ ารุง  คณะกรรมการประกอบด้วย 

๑. นายธานี  อรุณโรจน์             ประธานกรรมการ 
2. นายวรงค ์  วิโนทกะ              กรรมการ 
3. นางโศรดา  อัมพิลาศรัย               กรรมการ 
4. นายชูเกียรติ  เกษดี              กรรมการ 
5. นางสาววไลลักษณ์ พัสดร             กรรมการ 
6. นางขวัญเรือน  เกศเทศ                กรรมการ 
7. นายสมฤกษ์  รัตนเย็นใจ             กรรมการ 
8. นางสาวญาณาทิพ ขุนจร                กรรมการ 
9. นางสาวณัฎฐณิชญา กุลทัศน์                กรรมการ  
10. นางสิริมา  ประกอบผล              กรรมการ  
11. นางลักษิกา  โกยสุขโข               กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่ ดังนี้ 
๑. จัดซื้อ และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สาธารณูปโภค ให้เหมาะสมไว้ใช้อย่างพอเพียง และต่อเนื่องตลอดเวลา 

๒. ก าหนดข้อปฏิบัติ และติดตามการใช้น้ าประปา ไฟฟ้า ให้เป็นไปอย่างประหยัด 

๓. มีมาตรการควบคุมดูแลความปลอดภัย ในการใช้สาธารณูปโภค เช่น ควบคุมดูแลความสะอาดห้องน้ า 
ตรวจสอบคุณภาพน้ าดื่ม น้ าใช้ เครื่องกรองน้ า หม้อแปลงไฟฟ้า ตู้โทรศัพท์ 

๔. ให้ความรู้ และจัดกิจกรรมกระตุ้นเตือนการไฟฟ้า การใช้โทรศัพท์ การป้องกันอัคคีภัยที่ถูกวิธี  
๕. ส ารวจข้อมูลสาธารณูปโภคท่ีเสื่อมช ารุด และรวบรวมซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี และใช้งานได้อย่างปลอดภัย  
๖. ประเมินผล และสรุปผลการด าเนินงานสาธารณูปโภค เสนอฝ่ายบริหารตามล าดับขั้นตอน 

๗. งานลูกจ้างประจ า มีหน้าที่บริหารจัดการ และความคุมดูแลให้นักการภารโรงปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
๘. เมื่อว่างจากภารกิจประจ าวัน จะต้องอยู่ประจ า ณ ที่โรงเรียนมอบหมายให้ เพื่อความสะดวกในการติดตามตัว 

๙. เปิด - ปิด อาคารเรียน ห้องเรียน เก็บกวาดท าความสะอาด น าขยะจากบริเวณอาคารหรือห้องพักครู ทิ้งลงใน
ถังขยะโรงเรียนทุกวัน และดูแลตกแต่งบริเวณอาคารเสมอ 

๑๐. หมั่นท าความสะอาดห้องพักครู ห้องน้ านักเรียนที่ได้รับมอบหมายให้สะอาดอยู่เสมอ 

๑๑. เมื่อพบเห็นสิ่งใดช ารุด เสียหาย ต้องซ่อมแซมทันที หรือรีบรายงานให้หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ทราบเพ่ือ
ซ่อมแซมอาคาร หรือครุภัณฑ์ของอาคารที่ช ารุดนั้นให้ทันเหตุการณ์ 

๑๒. ดูแลน้ าดื่มในห้องพักครู และท าความสะอาดถังน้ าดื่มตามจุดต่างๆของนักเรียนให้สะอาดอยู่เสมอ 

๑๓. ต้องพรวนดิน ใสปุ๋ย รดน้ า สนามหญ้า ไม้ดอกไม้ประดับ บริเวณท่ีรับผิดชอบอยู่เสมอ และปลูกซ่อมแซมเม่ือมี
ต้นไม้ทรุดโทรม หรือตาย  

๑๔. ต้องช่วยดูแลทรัพย์สินของทางโรงเรียน ช่วยปิด-เปิด ไฟฟ้าบริเวณอาคารเรียนตามความเหมาะสม และเมื่อ
พบว่าสิ่งใดช ารุดควรรีบรายงาน เพ่ือป้องกันภัยอันตรายที่จะเกิดแก่โรงเรียน 

๑๕. งานเฉพาะกิจท าร่วมกับกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนตามค าสั่ง เช่น การจัดสถานที่ ในงานหรือกิจกรรมต่างๆของ
โรงเรียน 

 
 



๕๕ 
๑๖. ให้ระลึกอยู่เสมอว่าเมื่อละทิ้งหน้าที่ ถือว่ามีความผิด โรงเรียนมีสิทธิลงโทษตามควรแล้วแต่กรณี เมื่อมีกิจธุระ

เร่งด่วนให้โรงเรียนพิจารณาตามความเหมาะสม 

๑๗. ควรมีมารยาท สุภาพ เรียบร้อย แก่คณะครู และเต็มใจให้บริการงานในโรงเรียนตามความเหมาะสม 

๑๘. ร่วมพัฒนางานต่างๆที่โรงเรียนมอบหมายให้ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

๑๙. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๕.๗.๔ งานลูกจ้างประจ า  คณะกรรมการประกอบด้วย 

๑. นายภานุวัฒน ์  เกตสุริวงค์             ประธานกรรมการ 

๒. นายสิทธิคุณ  เกลื่อนกลาด             กรรมการ  

๓. นายรพีพงษ์  พูลชนะ              กรรมการ  

๔. นายธาน ี  อรุณโรจน์             กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่ ดังนี้ 

๑. เมื่อว่างจากภารกิจประจ าวัน จะต้องอยู่ประจ า ณ ที่โรงเรียนมอบหมายให้ เพื่อความสะดวกในการติดตามตัว 

๒. เปิด - ปิด อาคารเรียน ห้องเรียน เก็บกวาดท าความสะอาด น าขยะจากบริเวณอาคารหรือห้องพักครู ทิ้งลงใน

ถังขยะโรงเรียนทุกวัน และดูแลตกแต่งบริเวณอาคารเสมอ 

๓. หมั่นท าความสะอาดห้องพักครู ห้องน้ านักเรียนที่ได้รับมอบหมายให้สะอาดอยู่เสมอ 

๔. เมื่อพบเห็นสิ่งใดช ารุด เสียหาย ต้องซ่อมแซมทันที หรือรีบรายงานให้หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ทราบเพ่ือ

ซ่อมแซมอาคาร หรือครุภัณฑ์ของอาคารที่ช ารุดนั้นให้ทันเหตุการณ์ 

   ๕. ดูแลน้ าดื่มในห้องพักครู และท าความสะอาดถังน้ าดื่มตามจุดต่างๆของนักเรียนให้สะอาดอยู่เสมอ 

๖. ต้องพรวนดิน ใสปุ๋ย รดน้ า สนามหญ้า ไม้ดอกไม้ประดับ บริเวณท่ีรับผิดชอบอยู่เสมอ และปลูกซ่อมแซมเม่ือมี

ต้นไม้ทรุดโทรม หรือตาย  

๗. ต้องช่วยดูแลทรัพย์สินของทางโรงเรียน ช่วยปิด-เปิด ไฟฟ้าบริเวณอาคารเรียนตามความเหมาะสม และเมื่อ

พบว่าสิ่งใดช ารุดควรรีบรายงาน เพ่ือป้องกันภัยอันตรายที่จะเกิดแก่โรงเรียน 

๘. งานเฉพาะกิจท าร่วมกับกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนตามค าสั่ง เช่น การจัดสถานที่ ในงานหรือกิจกรรมต่างๆ

ของโรงเรียน 

๙. ให้ระลึกอยู่เสมอว่าเมื่อละทิ้งหน้าที่ ถือว่ามีความผิด โรงเรียนมีสิทธิลงโทษตามควรแล้วแต่กรณี เมื่อมีกิจธุระ

เร่งด่วนให้โรงเรียนพิจารณาตามความเหมาะสม 

๑๐.ควรมีมารยาท สุภาพ เรียบร้อย แก่คณะครู และเต็มใจให้บริการงานในโรงเรียนตามความเหมาะสม 

๑๑.ร่วมพัฒนางานต่างๆที่โรงเรียนมอบหมายให้ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

๑๒.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๕.๘ งานโสตทัศนศึกษา คณะกรรมการประกอบด้วย 

๑. นายวชิรพงศ ์  กัลยาณไพศาล             ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวณัฐกฤตา ส าเภาทอง             กรรมการ 



๕๖ 
3. นายธีรพล  แสนกลม    กรรมการ 
4. นายอดิศักดิ์  เบ็ญจศลิ             กรรมการ  
5. นายรพีพงษ์  พูลชนะ              กรรมการ  
6. นายสนเทพ  นิลผึ้ง              กรรมการ  
7. นางสาวศริญณา เกียรติพัฒนกุล             กรรมการและเลขานุการ 
 

    มีหน้าที ่ดังนี้ 
๑. จัดท าแผนงาน โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย และวัตถุประสงค์

ของโรงเรียน 

๒. ประสานและให้ความร่วมมือกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ และหน่วยงานต่างๆของโรงเรียนในการด าเนินงานโสตฯ  

๓. จัดซื้อ จัดหาโสตทัศนูปกรณ์ให้เพียงพอกับความต้องการ 

๔. จัดระบบการเก็บรักษา การใช้และการให้บริการที่เหมาะสม สะดวก ปลอดภัย  

๕. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ค าแนะน า วิธีการและเทคนิคการใช้โสตทัศนูปกรณ์ 

๖. จัดท าบัญชีรายจ่าย วัสดุครุภัณฑ์งานโสตทัศนศึกษา และซ่อมบ ารุงตลอดเวลา 

7. จัดระบบเสียงภายในโรงเรียน และชุมชนตามโอกาสอันควร 

          8. ประสานและให้ความร่วมมือ ปรับปรุงสาระการเรียนรู้ และหน่วยงานต่างๆของโรงเรียนในการด าเนินงานโสตฯ 
ให้บริการวัสดุอุปกรณ์งานโสต และบันทึกภาพทุกอุปกรณ์ 

9. ควบคุมดูแลสื่อ ICT โทรทัศน์ที่ประจ าอยู่ตามห้องปฏิบัติการของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 

๑0. ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ การผลิตสื่อการสอนแก่ครูทั่วไป 

๑1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน รวบรวมภาพกิจกรรม เผยแพร่ ทางเว็บไซด์ของโรงเรียน 
 

๕.๙ งานธนาคารโรงเรียน คณะกรรมการประกอบด้วย 

๑. นางสาวสมประสงค ์ เพชรสุข          ประธานกรรมการ 
๒. นางขวัญตา  นาครักษา      กรรมการ 
๓. นางสาวณิชาวรรณ บุญรอด       กรรมการ 
๔. นางสาววไลลักษณ์ พัสดร       กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที่ ดังนี้ 

๑. วางแผนและควบคุมดูแลระบบการบริการ รับ-ฝาก เงินของธนาคารโรงเรียนให้มีการด าเนินงาน         
ตามระบบ 

๒.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรครู นักการภารโรง และนักเรียนได้เป็นสมาชิกของธนาคารโรงเรียน 

๓. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานธนาคารออมสินของโรงเรียนประจ าปี 
 
 ............................................................................................................................. ...............................

. 


