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ค ำสั่งโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดำมณี” 

ที่  48/2565 

………………………………………………………………………………………………. 

เรื่อง  ก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของบุคลำกรในสถำนศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 

   ด้วย  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดำมณี”  ได้ด ำเนินกำรปรับระบบกำรบริหำรจัดกำรให้เป็นไปตำม
แนวทำง โรงเรียนนิติบุคคล  โดยแบ่งโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรระดับโรงเรียนเป็น 4 กลุ่มงำน  ตำมมำตรำ 39  
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ที่มุ่งหวังยกระดับ
กำรศึกษำของชำติให้ได้มำตรฐำน และจัดกำรศึกษำได้อย่ำงทั่วถึงมีคุณภำพ โดยให้มีกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ มีจุดมุ่งหมำยส ำคัญที่จะท ำให้สถำนศึกษำ   มีอิสระ  มีควำมเข้มแข็งในกำรบริหำร เพ่ือให้กำรบริหำร
เป็นไปอย่ำงคล่องตัว รวดเร็วและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน สถำนศึกษำ ชุมชน ท้องถิ่น และ
ประเทศชำติ    

  ดังนั้น  เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียนบรรลุเป้ำหมำยและภำรกิจของโรงเรียนโพธิ์ทอง
“จินดำมณี” อย่ำงมีประสิทธิภำพ และอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 27 แห่ง พระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547  จึงแต่งตั้งให้บุคลำกรในโรงเรียนปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับ
มอบหมำยใน คู่มือ  กำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียนโพธิ์ทอง“จินดำมณ”ี  ท้ำยค ำสั่งนี้ 

  ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่  10  พฤษภำคม  พ.ศ.  2565 

 
 
 

         (นำยบรรจบ  เฉลยมรรค) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดำมณ”ี 
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ผู้อ านวยการโรงเรียน 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
กลุ่มบริหารกิจการ

นักเรียน 
กลุ่มบริหารทั่วไป 

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
    
  คณะกรรมการบริหาร 

ช
ม
ร
ม
ผู้
ป
ก
ค
ร
อ
ง
แ
ล
ะ
ค
รู 

 

- งำนบริหำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
- งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
- งำนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
- งำนทะเบียนนักเรียน 
- งำนวัดผลและประเมินผลกำรศึกษำ 
- งำนประกันคุณภำพ 
- งำนนิเทศกำรศึกษำ 
- งำนห้องสมุด 
-งำนสำรสนเทศวิชำกำร 
- งำนสำรสนเทศโรงเรียน 
- งำนวิจัยเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
- กำรพัฒนำสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ 
-งำนแผนวิชำกำร 
-งำนจัดตำรำงสอน 
-งำนรับนักเรียน 
-งำนส ำนักงำน 
-งำนควบคุมภำยในกลุ่มวิชำกำร 
-งำนประสำนควำมร่วมมือและภำคี
เครือข่ำย 
-งำนธรรมศึกษำ 
-งำนโรงเรียนสุจริต 
- งำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ 
-งำนทุนกำรศึกษำ 
-งำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  
-งำนติดตำมผล 
-งำนเรียนรวม 
-งำนแนะแนวกรศึกษำต่อ 
-งำนศูนย์แนะแนวจังหวัดอ่ำงทอง 
-งำนกิจกรรมแนะแนว 
-งำนด ำเนินกำร PLC 
-งำนประชำสัมพันธ์กลุ่มวิชำกำร 
-งำนจัดท ำสื่อน ำเสนอวิชำกำร 
-งำนรวบรวมข้อมูลผลงำนและจัดท ำ
เอกสำรกลุ่มวิชำกำร 
-งำนยะระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
และกำรศึกษำต่อฯ 

กลุ่มบริหารงบประมาณ
และบุคลากร 

- งำนธุรกำรและสำรบรรณ 
- งำนกำรเงินและบัญช ี
- งำนพัสดุและสินทรัพย์ 
- งำนนโยบำยและแผน 
  คุณภำพกำรศึกษำ 
- งำนบุคลำกร 
โรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2564 

- งำนสวัสดิกำร 
- งำนจัดเลี้ยง 
- งำนระดมทรัพยำกร 
- งำนยำนพำหนะ 
- งำนรักษำควำมปลอดภัย 
ของสถำนศึกษำ 
- งำนคณะกรรมกำร 
  กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
- งำนชมรมผู้ปกครอง   
  และครู 
- งำนควบคมุภำยใน 
  สถำนศึกษำ  
- งำนควบคมุภำยใน  
  กลุ่มบริหำรงบประมำณ  
- งำนพัสดุกลุ่มบริหำร 
  งบประมำณฯ 
- งำนประกันชีวิต,อุบัติเหตุ 
- งำนอื่นๆ ตำมที่ 
สถำนศึกษำมอบหมำย 

- งำนระบบดูแลช่วยเหลือ 
  นักเรียน 
- ครูที่ปรึกษำ 
- งำนส่งเสริม  คุณธรรมและ
จริยธรรม 
- งำนป้องกัน  แก้ไขปัญหำ  
  ยำเสพติด 
- งำนส่งเสริมประชำธิปไตย 
- งำนควำมปลอดภัย
นักเรียน 
- งำนวินัยนักเรียน 
- งำนเวรประจ ำวัน   
- งำนส่งเสริมควำมร่วมมือ  
  บ้ำน วัด โรงเรียน และ
ชุมชน 
- งำนส ำนักงำนกลุ่มบริหำร
กิจกำรนักเรียน 
- งำน To Be Number 
One   
- งำนกิจกรรม Y.C. 
- งำนนิเทศตดิตำมและ
ควบคุมภำยในกลุ่มบริหำร
กิจกำรนักเรียน 
- งำนอื่นๆ ตำมที่
สถำนศึกษำมอบหมำย 

- งำนชุมชน 
- งำนอำคำรสถำนที ่
- งำนลูกจ้ำง 
- งำนอนำมัยโรงเรียน 
- งำนโภชนำกำร 
- งำนโสตทัศนศึกษำ 
- งำนดุริยำงค์โรงเรียน 
-งำนนำฏศิลป-์ดนตรีไทย 
- งำนพัสดุกลุ่มบริหำรทั่วไป 
- งำนประชำสมัพันธ์และ   
เว็ปไซต์สถำนศึกษำ 
- งำนควบคมุภำยใน 
  กลุ่มบริหำรทั่วไป 
- งำนสหกรณ์ร้ำนค้ำ
โรงเรียน 
- งำนสวัสดิกำรเคร่ืองดื่ม
โรงเรียน 
- งำนอื่นๆ  ตำมที่
สถำนศึกษำ มอบหมำย 

ชมรมผูป้กครองและครู 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารและจัดการสถานศึกษาโรงเรียนโพธิ์ทอง  “จินดามณ”ี 
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การบริหารจัดการโรงเรียนโพธิ์ทอง“จินดามณี” 

 

 
วิสัยทัศน์ 

 โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดำมณี” เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำนสำกลบนพื้นฐำน
ควำมเป็นไทย  ด้วยหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

คติพจน์ 

ปญฺญา  นราน  รตน   :  ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของปวงชน 
     
 

ค าขวัญ 

  เรียนดี        มีวินัย   ใจซื่อสัตย์ 

  ประหยัด       อดทน   ฝึกฝนกิจกรรม 
 

 
พันธกิจ 

 1. บริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพ 
 2. จัดกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำนสำกล 
 3. พัฒนำผู้เรียนให้มีศักยภำพเป็นพลโลก บนพ้ืนฐำนควำมเป็นไทย 

4. จัดกำรศึกษำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และน้อมน ำไปใช้ในกำรด ำเนินชีวิต 
 
 

เป้าประสงค์ 

 1. โรงเรียนต้องบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2. ส่งเสริมและพัฒนำครูให้มีควำมรู้ สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำนสำกล 
 3. ส่งเสริมและพัฒนำผู้ เรียนให้ เป็นพลโลกที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล บนพ้ืนฐำน                       
      ควำมเป็นไทย 
 4. จัดกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.  ส่งเสริม พัฒนำผู้เรียนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้ด ำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญำของ
   เศรษฐกิจพอเพียง 
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กลยุทธ์ 
 

 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน               
            เป็นส ำคัญ และสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ทำงกำรศึกษำ 
 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนำครูให้มีศักยภำพในกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงของมำตรฐำนสำกล 
 กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนำผู้เรียนให้เป็นพลโลกที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล บนพ้ืนฐำนควำมเป็นไทย 
 กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำ 
   ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมผู้เรียนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีทักษะชีวิตที่ดีและน ำหลักปรัชญำ 
   ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
 

ค่านิยมไทย  12  ประการ 
  

 1.  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 
 2.  ซื่อสัตว์  เสียสละ  อดทน มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 
 3.  กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 
 4.  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง และทำงอ้อม 
 5.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงำม 
 6.  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
 7.  เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
 8.  มีระเบียบวินัย เคำรพกฎหมำย  ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 
 9.  มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท ำ รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
 10.  รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จ 

  พระเจ้ำอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้ ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย    
  และพร้อมที่จะขยำยกิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

11.  มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ หรือกิเลส มีควำมละอำย     
      เกรงกลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 

 12. ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตน 
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กลุ่มบริหารวิชาการ 

        งำนวิชำกำรเป็นภำรกิจหลักของสถำนศึกษำที่ พ.ร.บ.กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับ2) 
พ.ศ. 2545 มุ่งให้กระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรไปให้สถำนศึกษำให้มำกที่สุดด้วยเจตนำรมณ์ที่จะให้สถำนศึกษำ
ด ำเนินกำรได้โดยอิสระ คล่องตัวรวดเร็ว สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน สถำนศึกษำ ชุมชน ท้องถิ่น และกำรมี
ส่วนร่วมจำกผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย ซึ่งจะเป็นปัจจัยส ำคัญ ท ำให้สถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำร
สำมำรถพัฒนำหลักสูตร และกระบวนกำรเรียนรู้ตลอดจน กำรวัดผล ประเมินผล รวมทั้งจัดปัจจัย เกื้อหนุน กำรพัฒนำ
คุณภำพ นักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่ำงมีคุณภำพ และมีประสิทธิภำพ 

  กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียนโพธิ์ทอง“จินดำมณี” ปัจจุบันเน้นกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) เป็นกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในชั้น
เรียน สร้ำงปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงครูผู้สอนกับผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ  โดยมีครูเป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวก
(Facilitator) สร้ำงแรงบันดำลใจ ให้ค ำปรึกษำ ดูแล แนะน ำ ท ำหน้ำที่เป็นโค้ช และพ่ีเลี้ยง (Coach & Mentor) แสวงหำ
เทคนิควิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่ำงมีควำมหมำย (Meaningful learning) 
ผู้เรียนสร้ำงองค์ควำมรู้ได้ มีควำมข้ำใจในตนเอง ใช้สติปัญญำคิดวิเครำะห์ สร้ำงสรรค์ผลงำนนวัตกรรมที่บ่งบอกถึงกำร        
มีสมรรถนะส ำคัญในศตวรรษที่ 21 มีทักษะวิชำกำร ทักษะชีวิต และทักษะวิชำชีพ บรรลุเป้ำหมำยกำรเรียนรู้ตำมระดับ      
ช่วงวัย 
 
วัตถุประสงค ์  
  1. เพ่ือให้บริหำรงำนด้ำนวิชำกำรได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว และ สอดคล้องกับควำมต้องกำร           
        ของนักเรียน สถำนศึกษำ ชุมชน และท้องถิ่น 

  2. เพ่ือให้กำรบริหำร และ กำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนได้มำตรฐำน และ มีคุณภำพสอดคล้องกับ             
        ระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ และ ประเมินคุณภำพภำยในเพ่ือพัฒนำตนเอง และจำกกำร  
        ประเมินจำกหน่วยงำนภำยนอก 

  3. เพ่ือให้โรงเรียนพัฒนำหลักสูตร และ กระบวนกำรเรียนรู้ ตลอดจนปัจจัยหนุนกำรเรียนรู้ที่สนองต่อ  
        ควำมต้องกำรของผู้ เรียน ชุมชน และท้องถิ่น โดยยึดผู้ เรียนเป็นส ำคัญได้อย่ำงมีคุณภำพ              
     และประสิทธิภำพ 

  4. เพ่ือให้โรงเรียนได้ประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ            
         และของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงำน และ สถำบันอ่ืน ๆ อย่ำงกว้ำงขวำง 
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 ขอบข่ายภารกิจ  
  1.  งำนบริหำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
  2.  งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
  3.  งำนพัฒนำหลักสตูรสถำนศกึษำ  
  4.  งำนทะเบยีนนักเรียน 
  5.  งำนวัดผลและประเมินผลกำรศึกษำ 
  6.  งำนประกนัคุณภำพ 
  7.  งำนนิเทศกำรศึกษำ  
  8.  งำนห้องสมุด  
  9.  งำนสำรสนเทศวชิำกำร 
  10.  งำนสำรสนเทศโรงเรียน 
  11.  งำนวิจัยเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
  12.  งำนพัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ  
  13.  งำนแผนงำนวิชำกำร 
  14.  งำนจัดตำรำงสอน  
  15.  งำนรบันักเรียน  
  16.  งำนส ำนักงำน  
  17.  งำนควบคุมภำยในกลุ่มบรหิำรวิชำกำร 
  18.  งำนประสำนควำมร่วมมือและภำคีเครือข่ำย 
  19.  งำนธรรมศึกษำ  
  20.  งำนโรงเรียนสุจริตศึกษำ  
  21.  งำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ 
  22.  งำนทุนกำรศึกษำ 
  23.  งำนกองทนุเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.) 
  24.  งำนติดตำมผล 
  25.  งำนเรียนรวม 
  26.  งำนแนะแนวกำรศึกษำต่อ 
  27.  งำนศนูย์แนะแนวจงัหวัดอ่ำงทอง 

28.  งำนกิจกรรมแนะแนว 
29.  งำนกำรด ำเนนิกำร PLC ของโรงเรียน 
30.  งำนประชำสัมพันธ์กลุ่มบรหิำรวิชำกำร  
31. งำนจัดท ำสื่อน ำเสนอกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
32. งำนรวบรวมข้อมูล ผลงำนและจัดท ำเอกสำรกลุ่มบริหำรวชิำกำร 
33. งำนยกระดับผลสัมฤทธิท์ำงกำรเรียนและระบบกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อในระดับมหำวิทยำลัย 
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รองผู้อ านวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ 

นางสาวสิริรักษ์   นักดนตรี 

 มีหน้าที่            

  1. ปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้ช่วยของผู้บริหำรสถำนศึกษำเกี่ยวกับงำนบริหำรวิชำกำรของโรงเรียน 
  2. รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  3. ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
  4. วำงแผนพัฒนำกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
  5. ประสำนงำนกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภำพงำนบริหำรวิชำกำร 
  6. ประสำนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร และงำนวิชำกำรสู่เป้ำหมำย   
      ควำมส ำเร็จ 
  7. ประสำนกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มบริหำรวิชำกำรให้เกิดประสิทธิภำพตำมเป้ำหมำย 
  8. นิเทศ ติดตำม ตรวจสอบ และพัฒนำกำรปฏิบัติงำนตำมปฏิทินของกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
  9. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
  10. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ 

  1. นำงสำวสิริรักษ์          นักดนตรี       ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงสำวรดำ              จันทร์หอม     รองประธำนกรรมกำร 
  3. นำงสำวบุษกร           แสงพงษ์       รองประธำนกรรมกำร 
  4. นำงชญำนิษฐ์   นิลพฤกษ์ กรรมกำร 
  5. นำยประวิทย์             เปลี่ยนดิษฐ์  กรรมกำร 
  6. นำงสำววันศิริ           สมบุญ  กรรมกำร  
  7. นำยโซ่ทอง         สระบัวทอง กรรมกำร 
  8. นำยสมชำย  มีสุวรรณ  กรรมกำร 
  9. นำยชิตพล        เครือแก้ว กรรมกำร 
  10. นำงสำวจำรุวรรณ    ไม้เที่ยง        กรรมกำร 
  11. นำงสมพิศ              แดงประยูร กรรมกำร 

12. นำยศรศิริ    สุขสอำด  กรรมกำร 
  13. นำงสำวชลลดำ  อ่อนพันธุ์ กรรมกำร 
  14. นำยถนอม         เปลี่ยนทอง กรรมกำร 
  15. นำงพรพักตร์      เปี่ยมศกัดิ์ กรรมกำร 
  16. นำงสำวกัทลี     สังขวร  กรรมกำร 
  17. นำงสำวน้ ำฝน     ทองค ำ   กรรมกำร 
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  18. นำงสำวสุกัลย์    เจริญกุล  กรรมกำร 
  19. นำงสำวพิมพ์พร       สมงำม         กรรมกำร   
  20. นำงสำวสุดำรัตน์     รุ่งรำษี  กรรมกำร 
  21. นำยก ำพล  แสนฤทธิ์ กรรมกำร 
  22. นำงสำวอรทัย   ไกรเภำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  23. นำงสำวมณีรัตน์       ดอกไม้งำม    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  24. นำยเทอดพงษ์ เสียงหวำน กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  25. นำงสำวพุทธิภรณ์ เกตุยิ้ม  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  26. นำงสำวนันทนำ    เริงพำนิช        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

27. นำยจิรภัทร   แต่งงำม  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
28. นำยอำทิตย์  ยินยอม  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

                                  1. นางสาวรดา  จันทร์หอม     หัวหน้างานวิชาการ   

                                  2. นางสาวบุษกร  แสงพงษ์     ผู้ช่วยหัวหน้าวิชาการ 

มีหน้าที่             
  1. นำงสำวรดำ จันทร์หอม ปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้ช่วยรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน กลุ่มบริหำรวิชำกำร       
     ช่วยดูแลงำนดังนี้  
      งำนบริหำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน งำนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ            
     งำนประกันคุณภำพ งำนนิเทศกำรศึกษำ งำนห้องสมุด งำนวิจัยเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน     
     งำนวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรงำนวิชำกำร งำนแผนงำน งำนควบคุมภำยในกลุ่มบริหำร
     วิชำกำรงำนธรรมศึกษำ งำนโรงเรียนสุจริตศึกษำ งำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ งำนทุนกำรศึกษำ 
       งำนกองทนุเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.) งำนติดตำมผล งำนเรียนรวม งำนแนะแนวกำรศึกษำต่อ 
       งำนศนูย์แนะแนวจังหวัดอ่ำงทอง งำนกิจกรรมแนะแนว งำนกำรด ำเนนิกำร PLC ของโรงเรียน  
       งำนประชำสัมพนัธ์กลุ่มบริหำรวิชำกำร งำนจัดท ำสื่อน ำเสนอกลุ่มบริหำรวิชำกำร งำนรวบรวมข้อมูล  
        ผลงำนและจัดท ำเอกสำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร งำนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและระบบกำรคัดเลือก 
       เข้ำศึกษำต่อในระดับมหำวทิยำลัย 
  2. นำงสำวบุษกร แสงพงษ์ ปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้ช่วยรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน กลุ่มบริหำรวิชำกำร      
     ช่วยดูแลงำนดังนี้ 
      งำนทะเบียนนักเรียน งำนวัดผลและประเมินผลกำรศึกษำ งำนสำรสนเทศวิชำกำร  
      งำนสนเทศโรงเรียน  งำนพัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ งำนรับนักเรียน     
      งำนจัดตำรำงสอน งำนประสำนควำมร่วมมือและภำคีเครือข่ำย งำนส ำนักงำน    
  3. ปฏิบัติรำชกำรแทนรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน กลุ่มบริหำรวิชำกำรในกรณีท่ีรองผู้อ ำนวยกำร     
     โรงเรียน กลุ่มบริหำรวิชำกำร ไปรำชกำร ลำ หรือ ติดภำระงำนอ่ืน 
  4. ประสำนงำนและจัดเตรียมข้อมูลในกำรจัดท ำปฏิทินปฏิบัติงำน กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
  5. ประสำนงำนและรวบรวมข้อมูลต่ำง ๆ ของกลุ่มบริหำรวิชำกำร มอบให้งำนสำรสนเทศ 
        6. ประสำนงำนและเตรียมข้อมูลจัดท ำระเบียบและแนวปฏิบัติรำชกำรเก่ียวกับกลุ่มบริหำรวิชำกำรของ   
     โรงเรียนและประชำสัมพันธ์ให้ครูทรำบ 
       7. ประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวกกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ในโรงเรียนให้เป็นไปตำม                 
     แผนปฏิบัติกำรของโรงเรียน 
  8. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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1.  งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

     1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ประกอบด้วย 
  1. นำงชญำนิษฐ์   นิลพฤกษ์         หวัหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้/งำนนิเทศกำรสอน 
                วิชำกำร/จัดสอนแทน 
   2. นำงอำรีวรรณ   ทองค ำมำก  รองหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้/งำนพัสดุ 
          3. นำงณัฐกำนต์    แก้วแสงแจ่ม  อำคำรสถำนที่  
          4. นำยวิชัย    ก่ ำกระโทก    แผนงำน   
          5. นำงสำวมณีรัตน์ ดอกไม้งำม เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
          6. นำงสำวพุทธิภรณ์ เกตุยิ้ม             ธุรกำร 
          7. นำงกรรณิกำร์    สีลำด    เลขำนุกำร/ประชำสัมพันธ์ 

      1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ประกอบด้วย 
       1. นำยประวิทย์   เปลี่ยนดิษฐ์      หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ / งำนนิเทศกำรสอน  
       และธุรกำร 
         2. นำงสำวมินตรำ    อนันตรังสี        รองหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ / งำนจัดสอนแทน 
                                                              และงำนกำรเงิน 
        3. นำงสำวนันทนำ    เริงพำนิช         งำนวัดและประเมินผล และงำนประชำสัมพันธ์ 
        4. นำงอมรรัตน์       ชื่นทิพย์           งำนพัสดุและงำนอำคำรสถำนที่ 
        5. นำงจิรวัฒน์        หลวงวงษ์      งำนแผนงำนและสำรสนเทศ 
          6. นำงสำวสุชำดำ    รักไทยวัฒนำ  เลขำนุกำร 

      1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 
  1. นำงสำววันศิริ     สมบุญ         หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
                                                               งำนนิเทศกำรสอน และแผนงำน 
  2. นำงสำวพิมพ์พร   สมงำม         รองหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
  3. นำยสุวัฒน์         แดงประยูร    งำนพัฒนำแหล่งเรียนรู้ 
  4. นำงพรพักตร์      เปี่ยมศักดิ์     งำนประชำสัมพันธ์ 
  5. นำยถนอม         เปลี่ยนทอง    งำนพัฒนำวิชำกำร 
  6. นำงสำวอรทัย     ไกรเภำ         งำนพัฒนำวิชำกำร  
  7. นำงสำวรดำ     จันทร์หอม     งำนกำรเงิน 
  8. นำงสำวสุกัลย์    เจริญกุล        งำนพัสดุ 
  9. นำงสำวน้ ำฝน     ทองค ำ         งำนสำรสนเทศ 
  10. นำงสำวกนิษฐำ   รุ่งเรือง         งำนสำรสนเทศ 
  11. นำงสำวรพีพร     ทองเพ็ชร      งำนจัดสอนแทน        
  12. นำยธนโชติ       ทองพิมล          งำนจัดสอนแทน         
  13. นำงสำวกัทลี     สังขวร         เลขำนุกำร 
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      1.4 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบด้วย 

  1. นำยสมชำย       มีสุวรรณ  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ / งำนนิเทศกำรสอน 
                                                      งำนจัดสอนแทน และ งำนกำรเงินและพัสดุ       

  2. นำงวำสนำ        เสนำพันธ์      รองหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และงำนพัฒนำผู้เรียน 

  3. นำงศรีอนงค์     ลิ้มสมบูรณ์       งำนพัฒนำผู้เรียนและงำนพัฒนำแหล่งเรียนรู้ 

  4. นำงสำวชลลดำ  อ่อนพันธุ์         งำนวัดผลประเมินผลและงำนพัฒนำวิชำกำร           

  5. นำงสำวทิพวัลย์   แม้นศรี        งำนธุรกำรและงำนพัฒนำแหล่งเรียนรู้                

  6. นำงสำวสุดำรัตน์      รุ่งรำษี            งำนพัฒนำหลักสูตร / งำนพัสดุ และเลขำนุกำร         

  7. นำยก ำพล             แสนฤทธิ์       งำนแผนงำนและงำนพัฒนำแหล่งเรียนรู้             

  8. นำยอำทิตย์           ยินยอม         งำนสำรสนเทศและงำนประชำสัมพันธ์ 

       9. นำงสำวพรพิมล  ทรงบัณฑิตย์  งำนพัฒนำแหล่งเรียนรู้         

      1.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   ประกอบด้วย 
       1. นำยโซ่ทอง         สระบัวทอง หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ / งำนนิเทศกำรสอน        
                                                               และแผนงำน 
  2. นำงอุษำ            ลือสมุทร          รองหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ / ประชำสัมพันธ์     
                                                               และสำรสนเทศ 
        3. นำยปรำโมทย์     สีมำตย์จันทร์  เลขำนุกำร / วัดผลและประเมินผล / จัดสอนแทน  
                                                            งำนพัสดุและกำรเงิน   
        1.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   ประกอบด้วย 
       1. นำยชิตพล        เครือแก้ว หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ / งำนนิเทศกำรสอน  
                                                               / แผนงำนและสำรสนเทศ 
       2. นำงพิมพ์ผกำ   เฉลยชีพ    รองหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ / แผนงำนและสำรสนเทศ                                         
       3. นำยปรำโมทย์         ทองค ำมำก       งำนพัสดุและกำรเงิน / ประชำสัมพันธ์   
         4. นำงภิญญำพัชญ์  เดชเดชำโชติ   เลขำนุกำร / จัดสอนแทนและงำนวัดผลประเมินผล   

       1.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   ประกอบด้วย 
           1. นำงสำวจำรุวรรณ    ไม้เที่ยง        หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ / งำนนิเทศกำรสอน / 
                                                              งำนแผนงำน 
         2. นำงสำวนิตยำ          แก้วคงวงษ์     รองหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ / งำนธุรกำร 
                                                         /งำนสำรสนเทศและจัดสอนแทน 
         3. นำงจันทิมำ     ปกป้อง     เลขำนุกำร / งำนหลักสูตรและแผนงำน/ 
                                                               วัดผลและประเมินผล    
         4. นำงสำวธนำภรณ์      ทองเสริม      งำนพัสดุกำรเงิน / งำนธุรกำร / วัดผลและประเมินผล 
         5. นำงสำวสิดี         เปี่ยมศิริมงคล    งำนประชำสัมพันธ์ และงำนสำรสนเทศ 
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     1.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ประกอบด้วย 
  1. นำงสมพิศ       แดงประยูร      งำนหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ งำนนิเทศกำรสอน  
                                                    งำนธุรกำร-กำรเงิน  
  2. นำยเทอดพงษ์   เสียงหวำน      งำนรองหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ งำนประชำสัมพันธ์  
                                                      งำนห้องศูนย์ภำษำ 
          3. นำงสำวสุวพร   พินธุพันธ์       งำนเลขำนุกำร งำนพัสดุ-ครุภัณฑ์ งำนพัฒนำแหล่งเรียนรู้   
          4. นำงสำวนภัทร   วงษ์สำหร่ำย   งำนแผนงำน งำนครูต่ำงประเทศ งำนพัฒนำแหล่งเรียนรู้ 
  5. นำงสำวบุษกร   แสงพงษ์        งำนวิชำกำร งำนวัดผลและประเมินผล งำนสำรสนเทศ 
  6. นำงสำวอิสรำภรณ์ อินเอก        งำนสำรสนเทศ งำนประกันคุณภำพ งำนจัดสอนแทน 
  7. นำงสำวดลพร   เอี่ยมจุ้ย          งำนจัดสอนแทน งำนประชำสัมพันธ์ งำนห้องศูนย์ภำษำ 
  8. Mr.Frederick Chipada Ectin   งำนพัฒนำแหล่งเรียนรู้ งำนสื่อและเทคโนโลยี 

หน้าที ่
  1. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และงานนิเทศการสอน  มีหน้าที่ 

   1.1. เป็นคณะกรรมกำรบริหำรงำนวิชำกำรของโรงเรียน 
   1.2 ประสำนงำน ก ำกับ ติดตำม และอ ำนวยควำมสะดวกให้ครู ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ได้
        ท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
   1.3 จัดให้มีกำรประชุมกลุ่มสำระอย่ำงน้อย สัปดำห์ละ 1 ครั้ง 
    1.4 บริหำรงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ให้มีควำมสะดวก คล่องตัวและมีประสิทธิภำพ 
    1.5 สร้ำงและส่งเสริมควำมสำมัคคี และควำมเจริญก้ำวหน้ำของครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
    1.6 จัดหำ จัดท ำ และจัดให้กำรเรียนกำรสอนให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้วิชำต่ำงๆ 
           ในกลุ่มสำระ 
   1.7 ตรวจแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน แฟ้มสะสมงำนของครู สมุด ปพ. ต่ำงๆและเอกสำร
       ต่ำงๆ ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ก่อนน ำเสนอฝ่ำยบริหำร 
        1.8 จัดตำรำงสอนของครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
        1.9  จัดท ำทะเบียนรำยวิชำต่ำงๆที่เปิดสอนทั้งสำระพ้ืนฐำนสำระเพ่ิมเติม ในแต่ละภำคเรียน/ปี 
                         เป็นเอกสำร 
   1.10 จดัหำ จัดเตรียม เอกสำรต ำรำเรียน คู่มือ และอ่ืนๆ ให้เพียงพอต่อกำรให้งำนและพัฒนำ
         กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
   1.11  ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของครู และเสนอชื่อควำมดีควำมชอบโดยผ่ำน          
          กำรเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
   1.12  สรุปผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำต่ำงๆ ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 
                    และ 1 ครั้ง  ใช้วำงเป้ำหมำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ต่อไป 
   1.13 สรุปและรำยงำนผลงำนดีเด่นของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ทั้งของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ของครู
            และนักเรียน ทุกครั้งที่มีกำรประเมิน หรือกำรแข่งขันเสร็จสิ้น 
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   1.14 จัดท ำค ำสั่งกำรมอบหมำยงำนต่ำงๆ ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
   1.15 ติดตำมหนังสือรำชกำรต่ำงๆ ที่จะต้องตอบหรือรำยงำนให้เป็นไปตำมก ำหนดเวลำ 
   1.16 ประสำนงำนให้หัวหน้ำงำนต่ำงๆ ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ได้ท ำตำมหน้ำที่อย่ำงเต็ม 
          ควำมสำมำรถ และงำนต่ำงๆ ส ำเร็จ ไปด้วยดี 
   1.17 ส่งเสริมควำมเป็นเลิศของนักเรียนในรำยวิชำต่ำงๆ ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และสอน
         นักเรียนในรำยวิชำต่ำงๆ 
   1.18 ส่งเสริมให้คุณครูเตรียมนักเรียนให้เกิดควำมพร้อมในกำรแข่งขัน ควำมสำมำรถหรือ     
         ควำมเป็นเลิศ 
   1.19 จัดกิจกรรมส่งเสริมควำมเป็นเลิศของนักเรียนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ หรือจัดกิจกรรม
         ร่วมกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ 
   1.20 จัดครูเข้ำรับกำรอบรมและพัฒนำตำมโอกำสต่ำงๆ เพ่ือพัฒนำคุณภำพของครู 
   1.21 จัดตั้งคณะกรรมกำรนิเทศกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
   1.22 งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

  2.  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  มีหน้ำที่ 
   2.1  ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เมื่อได้รับมอบหมำย 

  3.  งานพัสดุและการเงิน   มีหน้ำที่ 
   3.1  จัดท ำบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำยของกลุ่มสำระ 
   3.2  จัดท ำบัญชีและทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ สื่อเทคโนโลยีต่ำงๆ ให้เป็นปัจจุบัน รวมถึง             
        กำรตรวจสอบ ติดตำม และรำยงำนประจ ำปี 
   3.3  จัดหำ จัดซื้อ รวบรวมและเก็บรักษำวัสดุ ครุภัณฑ์ สื่อและอุปกรณ์ต่ำงๆ 
         ภำคเรียนละ 1 ครัง้ 
   3.4  สรุปและรำยงำนกำรใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ สื่อและอุปกรณ์ต่ำง ๆ 

4.  งานวัดผลและประเมินผล มีหน้าที่ 
   4.1  ติดตำมผลกำรเข้ำสอนของครู และใช้กำรช่วยเหลือครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ในทุกเรื่อง
        รวมถึงกำรสรุป  และรำยงำนผลกำรเข้ำสอนของครู 
   4.2  ตรวจสอบติดตำมครูที่มำและจัดสอนแทน  พร้อมทั้งสรุปผลกำรสอนแทน   
         ภำคเรียนที่ละ 1 ครั้ง 
   4.3  รวบรวม ติดตำม สรุป และรำยงำนผลกำรเรียนของนักเรียน ให้เป็นไปตำมแนวทำงกำร
        ประเมินผลจำกท่ีโรงเรียนก ำหนด ภำคเรียนละครั้ง 
   4.4  จัดท ำ รวบรวม กำรประเมินกำรใช้สื่อ/แบบทดสอบ/หน่วยกำรเรียนรู้ 
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     5.  งานแผนงานและสารสนเทศ มีหน้ำที่ 
  5.1  จัดท ำแผนงำน/โครงกำรของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร                      
       ประเมินและสรุปผงกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร 
  5.2  ด ำเนินกำรด้ำนกำรประกันคุณภำพและกำรประเมินภำยในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
  5.3  จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
  5.4  จัดท ำทะเบียนประวัติครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ให้เป็นปัจจุบัน 
  5.5  จัดท ำปฏิทินกำรปฏิทินงำนของกลุ่มสำระกำรเรียน 
  5.6  วำงแผนจัดนิทรรศกำรแสดงผงงำนทำงวิชำกำรและผลผลิตของนักเรียน  
         อย่ำงน้อย ปีละ 1 ครั้ง 
          6.  เลขานุการ  มีหน้ำที่ 
   6.1  บันทึกกำรประชุมหมวด สรุปรำยงำนและจัดรวบรวมกำรบันทึกกำรประชุมเป็นรูปเล่ม 

                  7.  งานประชาสัมพันธ์  มีหน้ำที่ 
   7.1  ลงรับ-ส่ง หนังสือและมอบหมำยให้ครูผู้เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติ 
   7.2  สรุปกำรรับหนังสือในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
   7.3  ประชำสัมพันธ์งำนของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ อย่ำงน้อยภำคเรียนละ 1 ครัง้ 

2.  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ประกอบด้วย 
1. นำยศรศิริ    สุขสอำด      หัวหน้ำงำน 
2. นำงพิมพ์ผกำ เฉลยชีพ   รองหัวหน้ำงำน 
3. นำงกรรณิกำร์ สีลำด   กรรมกำร 
4. นำยชิตพล   เครือแก้ว  กรรมกำร 
5. นำยอำทิตย์ ยินยอม   กรรมกำร 
6. นำยสมชำย มีสุวรรณ  กรรมกำร 
7. นำยประวิทย์ เปลี่ยนดิษฐ์  กรรมกำร 
8. นำงอำรีวรรณ ทองค ำมำก  กรรมกำร 
9. นำงสำวนิตยำ แก้วคงวงษ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
10. นำงสำวจินตนำ ปิติมล   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร     

      2.1 กิจกรรมแนะแนว  ประกอบด้วย 
       1. นำยศรศิริ   สุขสอำด    หัวหน้ำงำน 
       2. นำงพิมพ์ผกำ  เฉลยชีพ   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
       3. นำงอำรีวรรณ  ทองค ำมำก  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
       4. นำงสมพิศ  แดงประยูร   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
       5. นำงภิญญำพัชญ์  เดชเดชำโชติ   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
       6. นำยชิตพล  เครือแก้ว   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
       7. นำยวิชัย   ก่ ำกระโทก   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
       8. นำงสำวจำรุวรรณ  ไม้เที่ยง   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
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       9. นำงสำวสิดี  เปี่ยมศิริมงคล   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
      10. นำยเทอดพงษ์   เสียงหวำน  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
      11. นำงสำวจินตนำ   ปิติมล    ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 

      2.2 กิจกรรมนักเรียน    
  2.2.1 งานนักศึกษาวิชาทหาร  ประกอบด้วย 
  1. นำยสุวัฒน์   แดงประยูร  หวัหน้ำงำน 
  2. นำงสำวสิดี   เปี่ยมศิริมงคล               ผู้ชว่ยหัวหน้ำงำน 
  3. นำยโซ่ทอง   สระบัวทอง                  ผู้ชว่ยหัวหน้ำงำน 
  2.2.2  งานลูกเสือเนตรนารี   ประกอบด้วย 
  1.  นำยอำทิตย์   ยินยอม                   หัวหน้ำงำน 
  2.  นำยประวิทย์  เปลี่ยนดิษฐ์                   ผู้ช่วยหวัหน้ำงำน 
  3.  นำยสมชำย   มีสุวรรณ                      ผูช้่วยหัวหน้ำงำน 
  4.  นำงสำวบุษกร  แสงพงษ์                       ผูช้่วยหัวหน้ำงำน 
  5.  นำงสำวสุชำดำ  รักไทยวัฒนำ                 ผู้ช่วยหวัหน้ำงำน 
  6.  นำยก ำพล   แสนฤทธิ์             ผู้ช่วยหวัหน้ำงำน 
  7.  นำงสำวทิพวัลย์  แม้นศรี                         ผู้ช่วยหวัหน้ำงำน 

มีหน้าที่         
  1.  วำงแผนงำน โครงกำร กิจกรรม และปฏิทินกำรปฏิบัติงำนวิชำกำร 
       2.  จัดให้นักเรียนทุกคนเข้ำร่วมกิจกรรม 
  3.  ติดตำม ประเมินผลและสรุปรำยงำนผลกำรประเมินผลกิจกรรม 
  4.  ด ำเนินกิจกรรมตำมนโยบำยโรงเรียนและหลักสูตร 
       5.  ด ำเนินกิจกรรมตำมที่โรงเรียนมอบหมำย 

     2.3 กิจกรรมชุมนุม  ประกอบด้วย 
  1.  นำงกรรณิกำร์  สีลำด   หัวหน้ำงำน 
  2.  นำงสำวพุทธิภรณ์   เกตุยิ้ม   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน  
  3.  นำงสำวสิดี   เปี่ยมศิริมงคล  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน  
  4.  นำงสำวอิสรำภรณ์  อินเอก   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน  
  5.  นำงสำวมณีรัตน์  ดอกไม้งำม  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน  
  6.  นำยเทอดพงษ์   เสียงหวำน  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
มีหน้าที่ 
  1. วำงแผนงำน โครงกำร กิจกรรม และปฏิทินกำรปฏิบัติงำนวิชำกำร 
  2. จัดให้นักเรียนทุกคนเข้ำร่วมกิจกรรมชุมนุม 
  3. ติดตำม ประเมินผลและสรุปรำยงำนผลกำรประเมินผลกิจกรรมชุมนุม 
  4.  ด ำเนินกิจกรรมตำมนโยบำยโรงเรียนและหลักสูตร 
  5.  ด ำเนินกิจกรรมตำมที่โรงเรียนมอบหมำย 
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     2.4 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  ประกอบด้วย  
  1.  นำงพิมพ์พกำ  เฉลยชีพ   หัวหน้ำงำน 
  2.  นำยสมชำย   มีสุวรรณ  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  3.  นำยประวิทย์   เปลี่ยนดิษฐ์  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  4.  นำงสำวนิตยำ  แก้วคงวงษ์  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  5.  นำยศรศิริ   สุขสอำด    ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน                                                                                                                                                     
 6.  นำงสำวจินตนำ  ปิติมล     ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 

มีหน้าที่ 
  1. วำงแผนงำน โครงกำร กิจกรรม และปฏิทินกำรปฏิบัติงำนวิชำกำร 
  2. จัดให้นักเรียนทุกคนเข้ำร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมและสำธำรณะประโยชน์ 
  3. ติดตำม ประเมินผลและสรุปรำยงำนผลกำรประเมินผลกิจกรรมเพ่ือสังคมและสำธำรณะประโยชน์ 
  4.  ด ำเนินกิจกรรมตำมนโยบำยโรงเรียนและหลักสูตร 
  5.  ด ำเนินกิจกรรมตำมที่โรงเรียนมอบหมำย 

3.  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา    ประกอบด้วย 
  1.  นำงชญำนิษฐ์   นิลพฤกษ์ หัวหน้ำงำน 
  2.  นำงอำรีวรรณ          ทองค ำมำก       ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  3. นำยประวิทย์             เปลี่ยนดิษฐ์  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  4. นำงสำววันศิริ           สมบุญ  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน  
  5. นำยโซ่ทอง         สระบัวทอง ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  6. นำยสมชำย  มีสุวรรณ  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  7. นำยชิตพล        เครือแก้ว ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  8. นำงสำวจำรุวรรณ    ไม้เที่ยง        ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  9. นำงสมพิศ              แดงประยูร ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 

10. นำยศรศิริ    สุขสอำด  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
11. นำงสำวมณีรัตน์      ดอกไม้งำม   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 

มีหน้าที่       
  1. วำงแผนพัฒนำงำนพัฒนำหลักสูตร 
          2. วำงแผนพัฒนำกำรจัดท ำหลักสูตรทุกหลักสูตร ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำง 
      ของกระทรวงศึกษำธิกำร และกรอบกำรเรียนรู้ท้องถิ่นของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
     สิงห์บุรี อ่ำงทอง 
  3. จัดท ำโครงสร้ำงหลักสูตร 
  4. จัดท ำเอกสำรหลักสูตร 
  5. บริหำรจัดกำรหลักสูตรตำมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนพ.ศ. 2551 
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  6. พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
  7. นิเทศ ติดตำม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร 
  8. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

4.  งานทะเบียนนักเรียน    ประกอบด้วย 
  1. นำงสำวบุษกร    แสงพงษ์           หัวหน้ำงำน 
  2. นำงสำวชลลดำ  อ่อนพันธุ์          ผู้ช่วยหวัหนำ้งำน 
  3. นำงสำวพิมพ์พร  สมงำม  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  4. นำงสำวนันทนำ  เริงพำนิช            ผู้ชว่ยหัวหน้ำงำน 
  5. นำยธนโชต ิ ทองพิมล   ผู้ช่วยหวัหน้ำงำน 
  6. นำงสำวจิรำภำ  ผลศำส              ผู้ชว่ยหัวหน้ำงำน 

มีหน้าที่        
  1. วำงแผนพัฒนำงำนทะเบียนนักเรียน 
  2. ด ำเนินกำรลงทะเบียน กรอกข้อมูลประวัติในทะเบียน 
  3. ออกเลขประจ ำตัวนักเรียน 
  4. วำงแผนพัฒนำงำนทะเบียนนักเรียน 
  5. รับมอบตัวนักเรียนและด ำเนินกำรเรียงล ำดับกำรเข้ำออกของนักเรียน ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 
  6. จัดระบบกำรจัดท ำเอกสำรงำนทะเบียน กำรให้บริกำรเอกสำรหลักฐำนของนักเรียน เช่น             
     ระเบียนแสดงผลกำรเรียน หนังสือรับรองผลกำรเรียนทุกประเภท เป็นต้น 
  7. จัดท ำรำยชื่อนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
  8. จัดระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยของกำรจัดเก็บพัสดุงำนทะเบียน 
  9. ด ำเนินกำรด้ำนกำรลำออก กำรเปลี่ยนแปลงทะเบียนนักเรียน 
  10. ปฏิบัติหน้ำที่นำยทะเบียนตำมที่โรงเรียนแต่งตั้ง 
  11. งำนเกี่ยวกับกำรจัดท ำขออนุมัติและรำยงำนผลกำรเรียน 
  12. จัดท ำรำยงำนข้อมูลสถิติเกี่ยวกับจ ำนวนนักเรียน 
  13. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

5.  งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา    ประกอบด้วย 
  1. นำงสำวชลลดำ      อ่อนพันธุ์                 หัวหน้ำงำน              
 2. นำงสำวบุษกร  แสงพงษ์        ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  3. นำงสำวกัทลี   สังขวร       ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  4. นำงสำวพิมพ์พร  สมงำม    ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน   
  5. นำยธนโชต ิ ทองพิมล  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน    
  6. นำงสำวจิรำภำ ผลศำส   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
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มีหน้าที่ 
  1. วำงแผนพัฒนำงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
  2. ก ำหนดระเบียบวัดและประเมินผล (ผ่ำนคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร) 
  3. ส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดท ำเครื่องมือวัดประเมินผลที่หลำกหลำย ได้มำตรฐำน 
  4. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนวัดผลและประเมินผลกำรเรียนตำมระเบียบว่ำด้วยกำรวัดผลประเมินผล             
    กำรเรียนและตำมแนวทำงปฏิบัติของสถำนศึกษำ 
  5. ประสำนงงำนจัดท ำ จัดเก็บข้อสอบ และด ำเนินกำรในกำรจัดสอบให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วย       
     กำรวัดผลและประเมินผลทำงกำรศึกษำ 
  6. จัดตำรำงสอบระหว่ำงภำคเรียน ปลำยภำคเรียนและตำรำงกำรสอบแก้ตัว 
  7. ส ำรวจรำยชื่อนักเรียนที่มีเวลำเรียนไม่ครบเสนอต่อผู้บริหำรศึกษำ และประกำศรำยชื่อ นักเรียน 
     ที่ไม่มีสิทธิ์สอบ 
  8. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ หรือมีผลกำรเรียนไม่ผ่ำนเกณฑ์ 
  9. ตรวจสอบและรวบรวมแบบบันทึกเวลำเรียนและประเมินผลกำรเรียนของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
  10. จัดท ำระบบฐำนข้อมูลกำรวัดประเมินผลทำงกำรเรียน 
  11. รวบรวมผลกำรเรียนทุกรำยวิชำของนักเรียน และบันทึกผลในแบบรำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพ 
       ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล (ปพ.6) 
  12. ด ำเนินกำรประกำศผลกำรสอบปลำยภำคและสอบแก้ตัว 
  13. จัดท ำข้อมูล สถิติ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนแยกตำมระดับชั้นและกลุ่มกำรเรียนรู้ 
       เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรประชำสัมพันธ์แลกำรพัฒนำ 
  14. จัดท ำหลักฐำนผลกำรเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น และรำยงำนผลกำรเรียนของนักเรียน 
       ส่งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  15. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

6. งานประกันคุณภาพ    ประกอบด้วย 
  1. นำงกรรณิกำร์  สีลำด   หัวหน้ำงำน 
  2. นำงสำวรดำ  จันทร์หอม  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  3. นำงจิรวัฒน ์ หลวงวงษ์  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  4. นำงสำวกนิษฐำ รุ่งเรือง   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  5. นำงสำวนันทนำ เริงพำนิช  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  6. นำงสำวพุทธิภรณ์   เกตุยิ้ม   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  7. นำยศรศิริ                สุขสอำด   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  8. นำงสำวมณีรัตน์        ดอกไม้งำม  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  9. นำยเทอดพงษ์           เสียงหวำน  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  10. นำงสำวอรทัย          ไกรเภำ   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  11. นำยจิรภัทร  แต่งงำม   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  12. นำยอำทิตย์  ยินยอม   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  13. นำยก ำพล  แสนฤทธิ์  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
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มีหน้าที่ 
  1. จัดท ำแผน/โครงกำร/กิจกรรม และปฏิทินงำน 
  2. นิเทศให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพสถำนศึกษำ 
  3. ประสำนงำนกับหน่วยงำนและบุคลำกรในสถำนศึกษำในกำรด ำเนินงำนและเก็บรวบรวมข้อมูลตำม 
     มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
  4. นิเทศ ก ำกับ ติดตำม ประเมินผล กำรด ำเนินงำนตำมระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
  5. สรุป รวบรวม รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือประเมิน 
    ตนเอง ประเมินภำยในและรับกำรประเมินภำยนอก 
  6. ประสำนงำน รวบรวมแฟ้มข้อมูลเพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรรับกำรประเมิน 
  7. ประสำนงำนกับหน่วยงำนและบุคลำกรในกำรด ำเนินงำนจัดท ำรำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
     ประจ ำปี 
  8. จัดท ำรำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำประจ ำปีเสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัดหน่วยงำน 
      ที่เก่ียวข้องและเผยแพร่ต่อสำรธำรณชน 
  9. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

7.  งานนิเทศการศึกษา    ประกอบด้วย 
  1. นำงสำวรดำ  จันทร์หอม  หัวหน้ำงำน 
  2. นำงจิรวัฒน์      หลวงวงษ์  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  3. นำงสมพิศ  แดงประยูร  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  4. นำงชญำนิษฐ์   นิลพฤกษ์  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  5. นำยประวิทย์             เปลี่ยนดิษฐ์   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  6. นำงสำววันศิริ           สมบุญ   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  7. นำยโซ่ทอง         สระบัวทอง  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  8. นำยสมชำย  มีสุวรรณ   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  9. นำยชิตพล        เครือแก้ว  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  10.นำงสำวจำรุวรรณ    ไม้เที่ยง         ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  12. นำยศรศิริ  สุขสอำด   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  13. นำยจิรภัทร   แต่งงำม   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนและเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ 
           1.  จัดท ำ แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงำน  
  2.  จัดระบบกำรนิเทศงำนวิชำกำร และกำรเรียนกำรสอนภำยในสถำนศึกษำ 
  3. ประสำนงำนกำรนิเทศงำนวิชำกำรและกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบหลำกหลำยและเหมำะสม 
      กับสถำนศึกษำ 
  4. ประสำนงำนให้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้มีกำรนิเทศกำรสอนแบบกัลยำณมิตร 
  5. ก ำกับ ติดตำม กำรด ำเนินงำนของบุคลำกรในกลุ่มงำน 
  6. ให้ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นในกำรพัฒนำงำนของสถำนศึกษำ 
  7. นิเทศ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเมื่อสิ้นภำคเรียนและสิ้นปีกำรศึกษำ 
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  8. ส่งเสริมให้ครูศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำยในทุกกลุ่ม 
      สำระกำรเรียนรู้ 
  9. จัดหำเอกสำรงำนวิจัย เพ่ือส่งเสริมกำรท ำผลงำนทำงวิชำกำรของครู 
  10. ให้ค ำปรึกษำและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ครูในกำรท ำงำนวิจัยในชั้นเรียนและวิจัยกำรศึกษำ 
  11. ประสำนควำมร่วมมือในกำรศึกษำ กำรวิเครำะห์ วิจัย ตลอดจนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยของครู 
  12. รวบรวมผลกำรด ำเนินงำนวิจัย เพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอนของครู และจัดท ำท ำเนียบงำนวิจัย 
       เพ่ือเผยแพร่ผลงำน 
  13. ติดตำม ประเมินผลและสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนวิจัยทำงกำรศึกษำ 
  14. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

8.  งานห้องสมุด    ประกอบด้วย 
  1.  นำงพรพักตร์        เปี่ยมศักดิ์ หัวหน้ำงำน 
  2.  นำงกรรณิกำร์        สีลำด           ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  3.  นำยวิชัย          ก่ ำกระโทก        ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  4.  นำงภิญญำพัชญ์      เดชเดชำโชติ      ผู้ชว่ยหัวหนำ้งำน 
  5.  นำงสำวสุกัลย์       เจริญกุล          ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน                    
  6.  นำงสำวรดำ         จนัทร์หอม        ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  7.  นำงสำวทิพวัลย์ แม้นศรี  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 

 มีหน้าที่ 
  1.  จัดท ำแผนงำน โครงกำร กิจกรรม และปฏิทินกำรปฏิบัติงำน ของงำนห้องสมุด 
  2.  ดูแลและจัดห้องสมุดให้เป็นไปตำมมำตรฐำน 
  3.  ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร 
  4.  จัดหำหนังสือเพ่ือกำรศึกษำค้นคว้ำของครู นักเรียน และบุคคลทั่วไป 
  5.  จัดท ำระเบียบและข้อปฏิบัติในกำรใช้ห้องสมุดส ำหรับครูและนักเรียน 
  6.  ให้บริกำรข่ำวสำร ข้อมูล และแหล่งเรียนรู้เพ่ือกำรศึกษำค้นคว้ำแก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ตลอดจน
      บุคลำกรในชุมชนที่สนใจ 
  7.  จัดท ำสถิติกำรให้บริกำรงำนห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
  8.  ให้กำรบริกำรสืบค้นข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยี 
  9.  บ ำรุงรักษำและซ่อมแซมหนังสือที่ช ำรุดและวัสดุอุปกรณ์ที่รับผิดชอบให้อยู่สภำพพร้อมใช้งำน 
  10.  ส ำรวจควำมต้องกำรในกำรใช้หนังสือของครู และนักเรียนเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 
                 และกำรค้นคว้ำ 
  11.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำนและกำรศึกษำค้นคว้ำ 
  12.  จัดหมวดหนังสือและด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมระบบงำนห้องสมุด 
  13.  ให้ควำมรู้/ค ำแนะน ำเก่ียวกับกำรบริกำร และ กำรใช้ห้องสมุดแก่ครูและนักเรียน 
  14.  ติดตำมประเมินผล และสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของงำนห้องสมุด 
  15.  ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 
 
 



คู่มือปฏิบัติงานครูและบุคลากร 

  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 142 ม.6 ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง  โทร. , โทรสาร. 035 – 691828 

21 

9. งานสารสนเทศวิชาการ    ประกอบด้วย   
 1.  นำงสำวกัทลี   สังขวร   หัวหน้ำงำน 
 2.  นำงสำวน้ ำฝน ทองค ำ   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
 3.  นำงสำวบุษกร แสงพงษ์   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
 4.  นำงสำวชลลดำ อ่อนพันธุ์  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
 5.  นำงสำวรพีพร ทองเพ็ชร  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
 6.  นำงสำวพิมพ์พร สมงำม   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
 7.  นำงสำวนันทนำ     เริงพำนิช  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
 8.  นำงสำวอรทัย  ไกรเภำ   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
 9.  นำยจิรภัทร  แต่งงำม   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
 10.  นำงชญำนิษฐ์ นิลพฤกษ์  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
 11.  นำยประวิทย์ เปลี่ยนดิษฐ์  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
 12.  นำงสำววันศิริ สมบุญ   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
 13.  นำยสมชำย  มีสุวรรณ  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
 14.  นำยโซ่ทอง  สระบัวทอง  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
 15.  นำยชิตพล  เครือแก้ว  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
 16.  นำงสำวจำรุวรรณ   ไม้เที่ยง   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
 17.  นำงสมพิศ  แดงประยูร  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน   
 18.  นำยศรศิริ  สุขสอำด   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน     
 19.  นำยธนโชต ิ     ทองพิมล  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
 20.  นำงสำวจิรำภำ ผลศำส   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 

มีหน้าที่ 
 1.  วิเครำะห์ข้อมูลและจัดท ำสำรสนเทศวิชำกำรเพ่ือใช้ในกำรพัฒนำงำนสถำนศึกษำ 
 2.  จัดท ำแบบฟอร์มกำรรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศให้แก่ทุกกลุ่มงำน/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้เพื่อเป็น

      รูปแบบเดียวกัน 
 3.  จัดเก็บข้อมูลตำมโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐำนทำงกำรศึกษำ 
 4.  ประสำนกำรจัดท ำสำรสนเทศของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 5.  รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศของทุกกลุ่มงำน/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้เป็นรูปเล่มเพ่ือใช้เป็น
      ข้อมูลปรับปรุงและพัฒนำงำน 
 6.  จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำให้เป็นระบบที่ทันสมัย สะดวกแก่กำรรำยงำนต่อผู้บริหำร
      และหน่วยงำนต่ำงๆ 
 7.  ให้บริกำรและตอบรับข้อมูล สถิติด้ำนต่ำงๆ ของโรงเรียนแก่หน่วยงำนต่ำงๆ ทั้ง ภำครัฐ เอกชน
      และบุคคลทั่วไป 
 8.  ติดตำม ประเมินผล และสรุปรำยงำนกำรด ำเนินงำนสำรสนเทศวิชำกำร 
  9.  ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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10.  งานสารสนเทศโรงเรียน    ประกอบด้วย 
  1.  นำงสำวน้ ำฝน   ทองค ำ  หัวหน้ำงำน 
  2.  นำงสำวกัทลี   สังขวร  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  3.  นำยธนโชติ    ทองพิมล ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน งำนข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล 
  4.  นำงสำวพิมพ์พร   สมงำม  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน งำนข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล 
  5.  นำงจันทิมำ    ปกป้อง   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน งำนข้อมูลครูและบุคลำกร ข้อมูลครุภัณฑ์ 
  6.  นำยสุวัฒน์    แดงประยูร ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน งำนข้อมูลสิ่งก่อสร้ำง 
  7.  นำยโซ่ทอง  สระบัวทอง ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน งำนข้อมูลสิ่งก่อสร้ำง 
  8.  นำงสำวสิดี    เปี่ยมศิริมงคล ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน งำนข้อมูลสิ่งก่อสร้ำง ข้อมูลครุภัณฑ์ 
  9.  นำงณัฐกำนต์   แก้วแสงแจ่ม ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน งำนอนำมัยโรงเรียน 

มีหน้าที่ 
  1.  วิเครำะห์ข้อมูลและจัดท ำสำรสนเทศสถำนศึกษำเพ่ือใช้ในกำรพัฒนำงำนสถำนศึกษำ 
  2.  จัดท ำแบบฟอร์มกำรรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศให้แก่ทุกกลุ่มงำน/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
      เพ่ือเป็นรูปแบบเดียวกัน 
  3.  จัดเก็บข้อมูลตำมโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐำนทำงกำรศึกษำ 
  4.  ประสำนกำรจัดท ำสำสนเทศของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

5.  รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศของทุกกลุ่มงำน/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้เป็นรูปเล่ม 
       เพ่ือใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงและพัฒนำงำน 
  6.  จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำให้เป็นระบบที่ทันสมัย สะดวกแก่กำรรำยงำนต่อผู้บริหำร 
       และหน่วยงำนต่ำง ๆ 
  7.  ให้บริกำรและตอบรับข้อมูล สถิติด้ำนต่ำง ๆ ของโรงเรียนแก่หน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้ง ภำครัฐ เอกชน 
       และบุคคลทั่วไป 
  8.  ติดตำม ประเมินผล และสรุปรำยงำนกำรด ำเนินงำนสำรสนเทศของสถำนศึกษำ 
  9.  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

11.  งานวิจัยเพื่อการจัดการเรียนการสอน    ประกอบด้วย 
  1.  นำงสำวสุกัลย์     เจริญกุล   หัวหน้ำงำน 
  2.  นำยชิตพล     เครือแก้ว  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  3.  นำยโซ่ทอง     สระบัวทอง                  ผู้ชว่ยหัวหน้ำงำน 
  4.  นำงสำวจำรุวรรณ   ไม้เที่ยง   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  5.  นำงสำวทิพวัลย์   แม้นศรี   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  6.  นำยศรศิริ    สุขสอำด   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  7.  นำงสำวมณีรัตน์   ดอกไม้งำม  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  8.  นำงสำวอิสรำภรณ์   อินเอก   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  9.  นำงสำวอรทัย    ไกรเภำ   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  10.  นำงสำวนันทนำ   เริงพำนิช  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
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มีหน้าที่  
  1.  ส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดท ำงำนวิจัยในชั้นเรียนส ำหรับครูทุกคน 
  2.  ส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดท ำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของครู 
  3.  จัดท ำสรุปและสำรสนเทศกำรจัดท ำวิจัยในชั้นเรียนของครูเป็นรำยปี 

12.  งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา    ประกอบด้วย 
  1.  นำงสำวรพีพร       ทองเพ็ชร  หัวหน้ำงำน 
  2.  นำงสำวกัทลี   สังขวร   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  3.  นำงสำวพิมพ์พร  สมงำม     ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  4.  นำยธนโชติ   ทองพิมล         ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 

มีหน้าที่ 

  1.  ก ำกับ ดูแล จัดท ำข้อมูลกำรใช้สื่อ DLTV และ DITV   
  2.  ศึกษำ วิเครำะห์ควำมต้องกำรจ ำเป็นในกำรใช้สื่อและเทคโนโลยีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  และกำร
     บริหำรงำนวิชำกำร 
  3.  ส่งเสริม สนับสนุนกำรผลิต พัฒนำสื่อนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน และกำรประกวด 
      สื่อนวัตกรรมของครู 
  4.  ส่งเสริมกำรจัดบรรยำกำศ กำรใช้สื่อ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมแหล่งกำรเรียนรู้ให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
  5.  ประสำนกำรจัดหำสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และพัฒนำงำน   
       ด้ำนวิชำกำร 
  6.  จัดท ำทะเบียน สื่อ นวัตกรรมของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และสถำนศึกษำให้เป็นปัจจุบัน 
  7.  รวบรวมข้อมูล สถิติกำรใช้สื่อ นวัตกรรมของสำระกำรเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน 
  8.  ควบคุม ดูแล ให้บริกำร และจัดท ำสถิติกำรใช้ห้องโสตทัศนศึกษำ 
  9.  ประเมินกำรพัฒนำกำรใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ 
  10.  ติดตำม ประเมินผลและสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเพื่อพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
      ทำงกำรศึกษำและแหล่งเรียนรู้ 
           11. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

13.  งานแผนงานวิชาการ    ประกอบด้วย    
  1.  นำงสำวรดำ    จันทร์หอม  หัวหน้ำงำน 
  2.  นำงสำวกนิษฐำ   รุ่งเรือง   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  3.  นำงสำวพุทธิภรณ์ เกตุยิ้ม              ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  4.  นำงสำวมณีรัตน์  ดอกไม้งำม      ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  5.  นำงสำวอรทัย     ไกรเภำ    ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
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มีหน้าที่ 

  1.  วำงแผน ประสำนงำนและกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำร  
  2.  ควบคุมกำรด ำเนินงำนและตรวจสอบกำรใช้งบประมำณตำมแผนงำน/โครงกำร 
  3.  จัดซื้อ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงำนส ำนักงำนฝ่ำย 
  4.  เบิกจ่ำยงบประมำณโครงกำร   
  5.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

14.  งานจัดตารางสอน    ประกอบด้วย 
  1. นำงสำวพิมพ์พร  สมงำม             หัวหน้ำงำน 
  2. นำงสำวนันทนำ  เริงพำนิช          ผู้ช่วยหวัหนำ้งำน 
  3. นำยธนโชติ   ทองพิมล          ผูช้่วยหัวหนำ้งำน 
  4. นำงสำวบุษกร  แสงพงษ์           ผู้ชว่ยหัวหน้ำงำน 
  5. นำงสำวชลลดำ  อ่อนพันธุ์ ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 

15.  งานรับนักเรียน    ประกอบด้วย 
  1. นำงสำวนันทนำ  เริงพำนิช        หัวหน้ำงำน 
  2. นำงสำวพิมพ์พร  สมงำม       ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  3. นำงสำวชลลดำ  อ่อนพันธุ์ ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  4. นำงสำวบุษกร  แสงพงษ์  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  5. นำงสำวอรทัย  ไกรเภำ     ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  6. นำยธนโชติ   ทองพิมล    ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  7. นำงสำวจิรำภำ ผลศำส  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 

มีหน้าที่ 
  1. วำงแผนพัฒนำงำนรับนักเรียน 
  2. จัดเตรียมเอกสำรกำรรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 
  3. ด ำเนินกำรรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 และด ำเนินกำรจัดสอบ 
  4. ติดต่อประสำนงำนประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 
  5. รำยงำนกำรรับนักเรียนตำมปฏิทิน 
  6. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

16.  งานส านักงาน    ประกอบด้วย 
  1. นำงสำวชลลดำ  อ่อนพันธุ์            หัวหน้ำงำน 
  2. นำงสำวบุษกร    แสงพงษ์            ผู้ชว่ยหัวหน้ำงำน 
  3. นำงสำวพิมพ์พร   สมงำม              ผูช้่วยหัวหน้ำงำน 
  4. นำงสำวนันทนำ   เริงพำนิช           ผู้ช่วยหวัหน้ำงำน 
  5. นำยธนโชติ   ทองพิมล           ผู้ช่วยหวัหน้ำงำน 
  6. นำงสำวจิรำภำ   ผลศำส             ผู้ชว่ยหัวหน้ำงำน 
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มีหน้าที่  
  1.  รับ-ส่ง หนังสือที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
  2.  จดัเก็บรวบรวมหนังสือรำชกำรที่ออกจำกกลุ่มบริหำรวิชำกำรและเข้ำมำยังกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
  3.  ประสำนงำนกลับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เพ่ือแจ้งข่ำวสำรของกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
  4.  วำงแผนและประสำนควำมร่วมมือในกำรจัดส ำนักงำนและบรรยำกำศห้องวิชำกำร 
  5. อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

17.  งานควบคุมภายในกลุ่มบริหารวิชาการ     ประกอบด้วย 
  1. นำงสำวสิริรักษ์          นักดนตรี       หัวหน้ำงำน 
  2. นำงสำวรดำ              จันทร์หอม     ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  3. นำงสำวบุษกร           แสงพงษ์       ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  4. นำงชญำนิษฐ์   นิลพฤกษ์ ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  5. นำยประวิทย์             เปลี่ยนดิษฐ์  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  6. นำงสำววันศิริ           สมบุญ  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน  
  7. นำยโซ่ทอง         สระบัวทอง ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  8. นำยสมชำย  มีสุวรรณ  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  9. นำยชิตพล        เครือแก้ว ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  10.นำงสำวจำรุวรรณ    ไม้เที่ยง        ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  11. นำงสมพิศ              แดงประยูร ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 

12. นำยศรศิริ    สุขสอำด  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  13. นำงสำวชลลดำ  อ่อนพันธุ์ ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  14. นำยถนอม         เปลี่ยนทอง ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  15. นำงพรพักตร์      เปี่ยมศักดิ์ ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  16. นำงสำวกัทลี     สังขวร  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  17. นำงสำวน้ ำฝน     ทองค ำ   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  18. นำงสำวสุกัลย์    เจริญกุล  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  19. นำงสำวพิมพ์พร       สมงำม         ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน  
  20. นำงสำวสุดำรัตน์     รุ่งรำษี  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  21. นำยก ำพล  แสนฤทธิ์ ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  22. นำงสำวอรทัย   ไกรเภำ  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  23. นำงสำวมณีรัตน์       ดอกไม้งำม    ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  24. นำยเทอดพงษ์ เสียงหวำน ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  25. นำงสำวพุทธิภรณ์ เกตุยิ้ม  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  26. นำงสำวนันทนำ    เริงพำนิช        ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 

27. นำยจิรภัทร   แต่งงำม  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
28. นำยอำทิตย์  ยินยอม  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
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มีหน้าที่       
  1.   ก ำหนดมำตรกำรในกำรป้องกันควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
  2.   วำงแผนกำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
  3. ให้กลุ่มบุคลำกรที่เก่ียวข้องทุกฝ่ำยน ำมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงไปใช้ในกำรควบคุม 
     กำรด ำเนินงำนของกลุ่มกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำรตำมภำรกิจ 
  4.   ประเมินผลกำรด ำเนินกำรควบคุมภำยใน ตำมมำตรกำรที่ก ำหนดและปรับปรุง 
  5.   รำยงำนกำรประเมินกำรควบคุมภำยในต่อต้นสังกัด และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  6.   ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 

18.  งานประสานความร่วมมือและภาคีเครือข่าย    ประกอบด้วย 
  1.  นำงสำวชลลดำ   อ่อนพันธุ์            หัวหน้ำงำน 
  2.  นำงสำวบุษกร    แสงพงษ์            ผู้ชว่ยหัวหน้ำงำน 
  3.  นำงสำวพิมพ์พร   สมงำม              ผูช้่วยหัวหน้ำงำน 
  4.  นำงสำวนันทนำ   เริงพำนิช            ผู้ชว่ยหัวหน้ำงำน 
  5.  นำงสำวอรทัย ไกรเภำ              ผูช้่วยหัวหน้ำงำน 
  6.  นำยจิรภัทร  แต่งงำม     ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  7.  นำยธนโชติ   ทองพิมล             ผู้ชว่ยหัวหน้ำงำน 
  8.  นำงสำวจิรำภำ   ผลศำส               ผูช้่วยหัวหน้ำงำน 
หน้าที ่
  1. ประสำนควำมร่วมมือ ช่วยเหลือในกำรพัฒนำวิชำกำรกับสถำนศึกษำของรัฐเอกชนและองค์กร      
     ปกครองส่วนทองถิ่นท้ังที่จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและระดับอุดมศึกษำทั้งบริเวณใกล้เคียงภำย 
      ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ต่ำงเขตพ้ืนที่กรศึกษำ 
  2. ให้ควำมร่วมมือกับสถำบันอุดมศึกษำในกำรเป็นศูนย์สอบ O-NET ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
      กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 5 และกิจกรรมต่ำง ๆ 
  3. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

19.  งานธรรมศึกษา    ประกอบด้วย 
  1. นำงสำวสุดำรัตน์     รุ่งรำษ ี      หัวหน้ำงำน 
  2. นำยก ำพล  แสนฤทธิ์           ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  3. นำยสมชำย      มีสุวรรณ  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  4. นำงวำสนำ       เสนำพันธ์      ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน           
  5. นำงศรีอนงค์    ลิ้มสมบูรณ์        ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  6. นำงสำวชลลดำ อ่อนพันธุ์       ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน            
  7. นำงสำวทิพวัลย์  แม้นศรี         ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน                     
  8. นำงสำวพรพิมล ทรงบัณฑิตย์   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน                    
  9. นำยอำทิตย์  ยินยอม         ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
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หน้าที ่
  1. จัดท ำทะเบียนนักเรียนธรรมศึกษำชั้นตรี โท เอก แต่ละระดับชั้น 
  2. กรอกข้อมูล สมัครธรรมศึกษำชั้นตรี โท เอก 
  3. จัดนักเรียนเข้ำเรียนธรรมศึกษำแต่ละระดับชั้น 
  4. จัดครู และพระภิกษุสงฆ์ สอนแต่ละระดับชั้นให้เพียงพอ 
  5. อ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้สื่อและอุปกรณ์ให้กับครูและพระภิกษุสงฆ์ 
  6. ประสำนงำนกับพระภิกษุสงฆ์ในกำรเรียนกำรสอนและดูแลควำมเรียบร้อย 
  7. สรุปผลกำรสอนธรรมศึกษำ รำยงำนให้ผู้อ ำนวยกำรทรำบและประกำศผลให้นักเรียนทรำบ 
  8. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

20.  งานโรงเรียนสุจริตศึกษา    ประกอบด้วย 
  1. นำยก ำพล       แสนฤทธิ์ หัวหน้ำงำน 
  2. นำงสำวรดำ     จันทร์หอม ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  3. นำงสำววันศิริ  สมบุญ  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  4. นำงศรีอนงค์    ลิ้มสมบูรณ์ ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  5. นำยอำทิตย์    ยินยอม  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  6. นำงสำวทิพวัลย์   แม้นศรี  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  7. นำงสำวสุดำรัตน์   รุ่งรำษี  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  8. นำงสำวพุทธิภรณ์   เกตุยิ้ม  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  9. นำงจันทิมำ  ปกป้อง  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  10. นำงสำวธนำภรณ์    ทองเสริม ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  11. นำยเทอดพงษ์ เสียงหวำน ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  12. นำงสำวอิสรำภรณ์ อินเอก  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  13. นำงสำวนิตยำ แก้วคงวงษ์ ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  14. นำงสำวกนิษฐำ รุ่งเรือง  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
  15. นำงสำวสุดำรัตน ์ ดอกมะขำม ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 

หน้าที่  
  1. ด ำเนินกำรเขียนโครงกำรโรงเรียนสุจริต จัดท ำค ำสั่ง 
  2. กำรจัดค่ำยเยำวชน “คนดีของแผ่นดิน” 
  3. กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโรงเรียนสุจริต 
  4. กำรจัดกิจกรรมเพ่ือให้เกิดคุณลักษณะที่ก ำหนด 
  5. สรุปข้อมูลเป็นรูปเล่มเพ่ือรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโรงเรียนสุจริต 
  6. ด ำเนินกำรตำมโครงกำรสุจริต 
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21. งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ    ประกอบด้วย 
1. นำยศรศิริ   สุขสอำด        หัวหน้ำงำน 
2. นำงพิมพ์ผกำ   เฉลยชีพ   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
3. นำงสุพรรณี   อินมะณี   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
4. นำยชิตพล เครือแก้ว  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
5. นำงสมพิศ  แดงประยูร  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
6. นำงอำรีวรรณ    ทองค ำมำก  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
7. นำยเทอดพงษ์   เสียงหวำน  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
8. นำงสำวจินตนำ  ปิติมล   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 

มีหน้าที่   
1. จัดท ำแผนงำนโครงกำร  กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงำนแนะแนว 
2. จัดบริกำรแนะแนวแก่นักเรียน 5  บริกำร ได้แก่  กำรรวบรวมข้อมูล  กำรให้ค ำปรึกษำเรื่องต่ำงๆ กำร

บริกำรสำรสนเทศ  กำรจัดวำงตัวบุคคล  และกำรติดตำมผลแก่บุคลำกรของโรงเรียนผู้ปกครองนักเรียน
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

3. จัดกิจกรรมแนะแนวนักเรียนทุกระดับชั้น 
4. จัดกิจกรรม  ดูแลส่งเสริมและพัฒนำนักเรียนเรียนรวม 
5. สนับสนุนและเป็นแกนหลักในกำรด ำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับชั้นและ  ระดับ

สถำนศึกษำ 
6. ติดต่อประสำนงำนกับบุคลำกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ  เพ่ือ

ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินกำรแนะแนว 
7. ติดต่อประสำนงำนกับผู้ปกครอง  ครูที่ปรึกษำ  ครูประจ ำวิขำ  หัวหน้ำระดับ  และงำนปกครองในกำร

ดูแลแก้ไขพัฒนำนักเรียน 
8. ประสำนงำนกำรจัดท ำระเบียบพฤติกรรมนักเรียน  และบันทึกข้อมูลเก็บไว้อย่ำงเป็นระบบร่วมกับกลุ่ม

บริหำรกิจกรรมนักเรียน 
9. จัดกิจกรรมส่งเสริมควำมสำมำรถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
10. แนะแนวทำงกำรศึกษำต่อให้กับนักเรียน 
11. จัดรวบรวมข้อมูล  สถิติ  ผลกำรศึกษำต่อของนักเรียนที่จบกำรศึกษำ 
12. ด ำเนินกิจกรรมของศูนย์แนะแนวจังหวัดอ่ำงทองตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกโรงเรียน  สพม. สห.อท.และ 

สพฐ. 
13. ประชำสัมพันธ์งำนแนะแนว 
14. งำนอ่ืนๆ   ที่ได้รับมอบหมำย 
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22.  งานทุนการศึกษา    ประกอบด้วย 
1. นำงสมพิศ    แดงประยูร  หัวหน้ำ 
2. นำงอำรีวรรณ   ทองค ำมำก  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
3. นำงสุรรณี    อินมะณี   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
4. นำงพิมพ์ผกำ   เฉลยชีพ   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
5. นำงสำวจินตนำ ปิติมล   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
6. นำงศรีอนงค์   ลิ้มสมบูรณ์  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
7. นำยชิดพล   เครือแก้ว  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
8. นำยโซ่ทอง    สระบัวทอง  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
9. นำงสำวธนำภรณ์  ทองเสริม  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
10. นำยศรศิริ  สุขสอำด   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 

มีหน้าที ่  ด ำเนินงำนด้ำนทุนกำรศึกษำท้ังภำยใน ภำยนอกโรงเรียนและงำนอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมำย 

23. งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)    ประกอบด้วย 
1. นำยชิตพล    เครือแก้ว  หวัหน้ำงำน 
2. นำงพิมพ์ผกำ    เฉลยชีพ   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
3. นำงสุพรรณี     อินมะณี   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
4. นำยศรศิริ      สุขสอำด   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
5. นำงอำรีวรรณ   ทองค ำมำก  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
6. นำงสำวจำรุวรรณ   ไม้เที่ยง   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
7. นำงสำวสิดี    เปี่ยมศิริมงคล  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
8. นำงสำวนิตยำ    แก้วคงวงษ์  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
9. นำยเทอดพงษ์     เสียงหวำน  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
10. นำงสำวจินตนำ   ปิติมล   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 

มีหน้าที ่  ด ำเนินงำนด้ำนกองทุนกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ(กยศ.) ตำมระเบียบของกองทุนฯ  ประสำนงำนกับ 
  หน่วยงำนทั้งภำยใน  และภำยนอกที่เก่ียวข้องกับงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

24.  งานติดตามผล   ประกอบด้วย 
1. นำงอำรีวรรณ    ทองค ำมำก    หัวหน้ำงำน 
2. นำยศรศิริ        สุขสอำด   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
3. นำงพิมพ์ผกำ    เฉลยชีพ   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
4. นำงสุพรรณี     อินมะณี   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
5. นำยชิตพล     เครือแก้ว  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
6. นำยเทอดพงษ์   เสียงหวำน  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
7. นำงสำวสิดี     เปี่ยวศิริมงคล  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
8. ครูที่ปรึกษำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
9. นำงสำวจินตนำ ปิติมล   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
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มีหน้าที ่ ติดต่ำมผลนักเรียนที่จบกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และมัธยมศึกษำปีที่ 6 สรุปรำยงำน เผยแพร่ 
 ผลงำนในวำรสำร สื่อต่ำง ๆ และปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

25.  งานเรียนรวม    ประกอบด้วย  
1. นำงพิมพ์ผกำ เฉลยชีพ  หัวหน้ำงำน 
2. นำงสำวจินตนำ ปิติมล  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
3. นำงสุพรรณี  อินมะณี  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
4. นำงอำรีวรรณ ทองค ำมำก ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
5. นำงณัฐกำนต์ แก้วแสงแจ่ม ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
6. นำยชิตพล  เครือแก้ว ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
7. นำงสำวนันทนำ  เริงพำนิช ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
8. นำยศรศิริ   สุขสอำด  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 

มีหน้าที ่ จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และกิจกรรมส่งเสริมพัฒนำกำรเรียนรู้ ของนักเรียนเรียนรวม ประสำน  
 กับหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงำนอื่น ตำมที่รับมอบหมำย 

 

26.  งานแนะแนวการศึกษาต่อ    ประกอบด้วย 
1. นำยศรศิริ สุขสอำด           หัวหน้ำงำน 
2. นำงพิมพ์ผกำ  เฉลยชีพ  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
3. นำงอำรีวรรณ ทองค ำมำก ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
4. นำงสุพรรณี อินมะณี  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
5. นำยชิตพล เครือแก้ว ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
6. นำยเทอดพงษ์ เสียงหวำน ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
7. นำงสำวจินตนำ ปิติมล  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 

มีหน้าที่ ให้กำรแนะแนวกำรศึกษำต่อนักเรียนในโรงเรียน นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริกำร รวมทั้ง เชิญหน่วยงำน 
ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องมำให้ควำมรู้ จัดท ำฐำนข้อมูล  “กำรศึกษำต่อเพ่ือกำรมีงำนท ำ” รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน และปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

27. งานศูนย์แนะแนวจังหวัดอ่างทอง   ประกอบด้วย 
1.  นำยบรรจบ     เฉลยมรรค  หัวหน้ำงำน 
2.  นำงสำวสิริรักษ์    นักดนตรี  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน  
3. นำงสุพรรณี     อินมะณี   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
4. นำงอำรีวรรณ     ทองค ำมำก  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
5. นำงศรีอนงค์     ลิ้มสมบูรณ์  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
6. นำงพิมพ์ผกำ     เฉลยชีพ   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
7. นำงจิรวัฒน์     หลวงวงษ์  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
8. นำงสำวบุษกร     แสงพงษ์   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
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9. นำยชิตพล     เครือแก้ว  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
10. นำยโซ่ทอง     สระบัวทอง  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
11. นำยเทอดพงษ์     เสียงหวำน  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
12. นำงสำวนิตยำ     แก้วคงวงษ์  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
13. นำงสำวสิดี      เปี่ยมศิริมงคล  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
14.  นำงสำวจินตนำ    ปิติมล   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
15. นำยศรศิริ  สุขสอำด   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 

มีหน้าที ่  จัดท ำแผนงำนโครงกำรของศูนย์แนะแนวจังหวัดอ่ำงทอง  และงำนอ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมำยจำก 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสิงห์บุรี  อ่ำงทอง  และโรงเรียน 
 

28. งานกิจกรรมแนะแนว    ประกอบด้วย 
1. นำยศรศิริ    สุขสอำด        หัวหน้ำงำน 
2. นำงพิมพ์ผกำ    เฉลยชีพ   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
3. นำงสุพรรณี    อินมะณี   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
4. นำงอำรีวรรณ  ทองค ำมำก  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
5. นำยชิตพล   เครือแก้ว  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
6. นำงสำวจินตนำ  ปิติมล   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 

 

29. งานการด าเนินการ PLC ของโรงเรียน    ประกอบด้วย 
1.   นำงสำวอรทัย   ไกรเภำ   หัวหน้ำงำน 
2.   นำยศรศิริ     สุขสอำด   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
3.   นำงศรีอนงค์    ลิ้มสมบูรณ์  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
4.   นำงสำวสุชำดำ    รักไทยวัฒนำ  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
5.   นำงจันทิมำ    ปกป้อง   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
6.   นำงสำวกนิษฐำ    รุ่งเรือง   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
7.   นำงสำวนิตยำ    แก้วคงวงษ์  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
8.   นำงสำวนันทนำ  เริงพำนิช  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
9.   นำงสำวอิสรำภรณ์    อินเอก   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
10. นำงสำวพุทธิภรณ์   เกตุยิ้ม   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
11. นำงสำวมณีรัตน์  ดอกไม้งำม  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
12. นำยเทอดพงษ์    เสียงหวำน  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
13. นำงสำวสิดี    เปี่ยมศิริมงคล  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
14. นำยจิรภัทร  แต่งงำม   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
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มีหน้าที่  
 1. วำงแผนและออกแบบรูปแบบกำรรำยงำนด ำเนินกำรขับเคลื่อน PLC  
              (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ”สู่สถำนศึกษำ  
     ในระดับสถำนศึกษำ โดยด ำเนินกิจกรรมตำมกระบวนกำร PLC 
  2. ประสำนงำนและขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC กับหน่วยงำนภำยนอก 
 3. รวบรวมและรำยงำนผลพร้อมสรุปกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC  
    ของบุคลำกรในสถำนศึกษำต่อผู้บริหำรกำรศึกษำ 
 

30. งานประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารวิชาการ    ประกอบด้วย 
1. นำงสำวพุทธิภรณ์    เกตุยิ้ม     หัวหน้ำงำน 
2. นำยเทอดพงษ์    เสียงหวำน   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
3. นำงสำวนิตยำ    แก้วคงวงษ์    ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
4. นำยศรศิริ     สุขสอำด    ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน  
5. นำงสำวมณีรัตน์    ดอกไม้งำม   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
6. นำงสำวอิสรำภรณ์    อินเอก     ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 

มีหน้าที ่ 
1. ด ำเนินกำรประสำนงำนประชำสัมพันธ์ข้อมูล ชี้แจงรำยละเอียดต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกำรของกลุ่ม 
บริหำรวิชำกำร 

 2. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

31. งานจัดท าสื่อน าเสนอกลุ่มบริหารวิชาการ    ประกอบด้วย 
1. นำยเทอดพงษ์   เสียงหวำน   หัวหน้ำงำน 
2. นำงสำวพุทธิภรณ์   เกตุยิ้ม     ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
3. นำงสำวนิตยำ   แก้วคงวงษ์    ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
4. นำยศรศิริ    สุขสอำด    ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน  
5. นำงสำวมณีรัตน์   ดอกไม้งำม   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
6. นำงสำวอิสรำภรณ์   อินเอก     ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 

มีหน้าที ่ 
1. ด ำเนินกำรจัดท ำสื่อน ำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่ำง ๆ ของกลุ่มบริหำรวิชำกำร  

 2. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

32. งานรวบรวมข้อมูล ผลงานและจัดท าเอกสารกลุ่มบริหารวิชาการ    ประกอบด้วย 
1. นำงสำวมณีรัตน์   ดอกไม้งำม    หัวหน้ำงำน 
2. นำยเทอดพงษ์   เสียงหวำน   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
3. นำงสำวนิตยำ   แก้วคงวงษ์    ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
4. นำยศรศิริ    สุขสอำด    ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน  
5. นำงสำวพุทธิภรณ์  เกตุยิ้ม    ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
6. นำงสำวอิสรำภรณ์   อินเอก     ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 



คู่มือปฏิบัติงานครูและบุคลากร 
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มีหน้าที่  
1. ด ำเนินกำรประสำนงำนรวบรวมข้อมูล ผลงำน และจัดท ำเอกสำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 2. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

33. งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
ประกอบด้วย 

1. นำยจิรภัทร           แต่งงำม  หัวหน้ำงำน 
2. นำงสำวนันทนำ      เริงพำนิช          ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
3. นำงสำวบุษกร        แสงพงษ์  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
4. นำยประวิทย์    เปลี่ยนดิษฐ์  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
5. นำงสำววันศิริ    สมบุญ                 ผูช้่วยหัวหน้ำงำน 
6. นำยสมชำย    มีสุวรรณ  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
7. นำงสมพิศ    แดงประยูร           ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
8. นำยโซ่ทอง    สระบัวทอง  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
9. นำยชิตพล            เครือแก้ว  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
10. นำงสำวจำรุวรรณ   ไม้เที่ยง   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
11. นำยศรศิริ    สุขสอำด  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
12. นำงชญำนิษฐ์      นิลพฤกษ์  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
13. นำงสำวชลลดำ      อ่อนพันธุ์  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
14. นำงสำวอรทัย        ไกรเภำ  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 

หน้าที ่ 
1. ประชุมหัวหน้ำกลุ่มสำระฯ วำงแผนกำรด ำเนินกำร 
2. ให้แต่ละกลุ่มสำระฯ เขียนกิจกรรมที่จะด ำเนินกำรประมำณค่ำใช้จ่ำยแต่ละกิจกรรม 
3. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนเชิญวิทยำกำรภำยนอก 
4. ด ำเนินกำรติดต่อวิทยำกรภำยนอกแต่ละสำขำวิชำ และก ำหนดตำรำงกำรด ำเนินกิจกรรม 
5. นักเรียนเข้ำรวมกิจกรรมตำมท่ีโรงเรียนก ำหนดกิจกรรมไว้ 
6. ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมประเมินผลกำรด ำเนินกิจกรรมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรม    
   แต่ละกิจกรรมเพ่ือเสนอฝ่ำยบริหำร                          
7. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรมเพ่ือเสนอฝ่ำยบริหำร 
8. น ำข้อเสนอแนะและข้อค้นพบใหม่จำกกำรด ำเนินกิจกรรมมำพัฒนำงำนให้ดีขึ้น 
9. ด ำเนินกำรประสำนเกี่ยวกับระบบกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อในระดับมหำวิทยำลัยของนักเรียนชั้น   
   มัธยมศึกษำปีที่ 6 กำรสอบ O-net กำรจัดสอนเสริมเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
10. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

 
 
 



คู่มือปฏิบัติงานครูและบุคลากร 
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กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคลากร 

กำรบริหำรกลุ่มงำนบริหำรงบประมำณและบุคลำกรของสถำนศึกษำมุ่งเน้นควำมเป็นอิสระ  ในกำร
บริหำรจัดกำรมีควำมคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได ้ยึดหลักกำรบริหำรมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหำรงบประมำณ
แบบมุ่งเน้นผลงำน ให้มีกำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินของสถำนศึกษำ รวมทั้งจัดหำรำยได้จำกบริกำรมำใช้
บริหำรจัดกำรเพ่ือประโยชน์ทำงกำรศึกษำ  และบริหำรงำนบุคคลให้เกิดควำมคล่องตัว  อิสระภำยใต้กฎหมำย 
ระเบียบ เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำ มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ มีขวัญก ำลังใจ ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ มีควำมมั่นคงและก้ำวหน้ำในวิชำชีพ ซึ่งจะส่งผล
ต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้สถำนศึกษำบริหำรงำนด้ำนงบประมำณมีควำมเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
2. เพ่ือให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์เป็นไปตำมข้อตกลงกำรให้บริกำร 
3. เพ่ือให้สถำนศึกษำสำมำรถบริหำรจัดกำรทรัพยำกรที่ได้อย่ำงเพียงพอและมีประสิทธิภำพ 
4. เพ่ือส่งเสริมบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและปฏิบัติงำนเต็มตำมศักยภำพ มีจิตส ำนึกในกำรปฏิบัติ

ภำรกิจที่รับผิดชอบให้เกิดผลส ำเร็จตำมหลักกำรบริหำรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
5. เพ่ือให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ปฏิบัติงำนได้ตำมมำตรฐำนวิชำชีพได้รับกำรยกย่อง           

เชิดชูเกียรติ มีควำมมั่นคงและควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของผู้เรียน
เป็นส ำคัญ 

 

ขอบข่ายและภารกิจ 
 1. งำนธุรกำรและสำรบรรณ 

2. งำนกำรเงินและบัญชี 
3. งำนพัสดุและสินทรัพย์ 

  4. งำนนโยบำยและแผนคุณภำพกำรศึกษำ 
5. งำนบุคลำกร 
6. งำนสวัสดิกำร 
7. งำนโภชนำกำร 
8. งำนระดมทรัพยำกร 
9. งำนยำนพำหนะ 
10. งำนรักษำควำมปลอดภัยของสถำนศึกษำ 
11. งำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
12. งำนชมรมผู้ปกครอง  และครู 
13. งำนควบคุมภำยในสถำนศึกษำ  
14. งำนควบคุมภำยในกลุ่มบริหำรงบประมำณ  
15. งำนพัสดุกลุ่มบริหำรงบประมำณฯ 
16. งำนประกันชีวิต , อุบัติเหตุ 
17. งำนอ่ืนๆ ตำมที่สถำนศึกษำมอบหมำย 
 



คู่มือปฏิบัติงานครูและบุคลากร 
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คณะกรรมบริหารกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร  ประกอบด้วย 
 1. นำงศรีอนงค์    ลิ้มสมบูรณ์   ประธำนกรรมกำร  

 2. นำยสมชำย    มีสุวรรณ   กรรมกำร 
 3. นำงสำวนิตยำ  แก้วคงวงษ ์   กรรมกำร 
 4. นำงสำวสุชำดำ   รักไทยวัฒนำ   กรรมกำร 
 5. นำงสำวสิดี  เปี่ยมศิริมงคล   กรรมกำร 
 6. นำงสำวมินตรำ   อนันตรังสี   กรรมกำร 
    7. นำงจันทิมำ    ปกป้อง  กรรมกำร 
 8. นำงจิรวัฒน์    หลวงวงษ์   กรรมกำร 
 9. นำยประวิทย์  เปลี่ยนดิษฐ์   กรรมกำร 
 10. นำงสำวกนิษฐำ    รุ่งเรือง    กรรมกำร 
 11. นำงสำวจำรุวรรณ     ไม้เที่ยง    กรรมกำร 
 12. นำยเทอดพงษ์  เสียงหวำน   กรรมกำร 
 13. นำงสำวอิสรำภรณ์    อินเอก    กรรมกำร 
 14. นำงสำวสุดำรัตน์      ดอกมะขำม   กรรมกำร 
 15. นำงสำวธนำภรณ์ ทองเสริม   กรรมกำร 
 16. นำงสำวนภัทร   วงษ์สำหร่ำย   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 17. นำงสำววันศิริ สมบุญ    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หัวหน้างานกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร 

นางศรีอนงค์   ลิ้มสมบูรณ์ 

 1. ปฏิบัติหน้ำที่แทนรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกลุ่มงำนบริหำรงบประมำณ   ประสำนงำนกับหัวหน้ำงำน
     ในกลุ่มงำนบริหำร 4 ฝ่ำย และกลุ่มงำนต่ำง ๆ ภำยในโรงเรียน เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของงำนต่ำงๆ
     เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2.  รวบรวมข้อมูลสถิติเก่ียวกับงำนในฝ่ำยบริหำรงบประมำณ 
 3.  ควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน 
 4.  ร่วมวำงแผนกำรปฏิบัติงำนและจัดท ำปฏิทินปฏิบัติงำนประจ ำปีของกลุ่มงำน 
 5.  ติดตำมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนบริหำรงบประมำณ 
 6.  ร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำ และเข้ำร่วมกำรประชุม 
     ปรึกษำหำรือ คณะกรรมกำร  4 ฝ่ำย 
 7.  ปฏิบัติหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมำย.   
 
 
 
 
 



คู่มือปฏิบัติงานครูและบุคลากร 
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1.  งานธุรการและงานสารบรรณ  ประกอบด้วย  
 1.  นำงสำวนภัทร   วงษ์สำหร่ำย  หัวหน้ำ 
 2.  นำงสำวกนิษฐำ รุ่งเรือง   รองหัวหน้ำ 
 3.  นำงจันทิมำ    ปกป้อง   ผู้ช่วย     
 4.  นำงสำวสุดำรัตน์ ดอกมะขำม  ผู้ช่วย 
 5.  นำยปรีชำ    เจริญสุข   ผู้ช่วย 
 6.  นำยเทอดพงษ์  เสียงหวำน  ผู้ช่วย 
 7.  นำงสำวอิสรำภรณ์   อินเอก   ผู้ช่วย 
 8.  นำยวิชัย  ก่ ำกระโทก  ผู้ช่วย  

มีหน้าที่ 
 1. ศึกษำวิเครำะห์สภำพทั่วไปงำนธุรกำรของสถำนศึกษำและระเบียบ กฎหมำย แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อ
     วำงแผนออกแบบระบบงำนธุรกำร   ลดขั้นตอนกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพ  โดยอำจ 
 2. น ำระบบเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำนให้เหมำะสมจัดบุคลำกรรับผิดชอบและพัฒนำให้มีควำมรู้ 
     ควำมสำมำรถ ในกำรปฏิบัติงำนธุรกำร ตำมระเบียบที่ก ำหนดไว้ 
 3. จัดหำ Hardware และ Software  ให้สำมำรถรองรับกำรปฏิบัติงำนด้ำนธุรกำรให้ได้ตำมระบบ 
     ที่ก ำหนดไว้ 
 4. ด ำเนินงำนธุรกำรตำมระบบที่ก ำหนดไว้  โดยยึดหลักควำมถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัด และคุ้มค่ำ 
 5. โต้ตอบหนังสือโรงเรียน กับหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 6. รับ – ส่ง หนังสือ ลงทะเบียน รับ - ส่งหนังสือรำชกำร  (I-Office AMSS) 
 7. จัดเก็บ  รักษำ  หนังสือ เอกสำรทำงรำชกำรทุกประเภทเป็นหมวดหมู่ และท ำลำย 
 8. พิมพ์หนังสือและเอกสำรทำงรำชกำรทุกประเภท 
 9. ให้บริกำร โทรศัพท์ทั้งภำยนอก – ภำยใน ประสำนงำนผู้เกี่ยวข้อง 
 10. ติดตำม ประเมินผล และปรับปรุงงำนธุรกำรให้มีประสิทธิภำพ 
 11. รับ – ส่ง หนังสือจำก สพม.สิงห์บุรี อ่ำงทอง/ หน่วยงำนอื่น ๆ 
 12. ท ำลำยหนังสือเมื่อสิ้นปีปฏิทิน 

2.  งานการเงินและบัญชี 

 2.1.งานการเงิน   ประกอบด้วย  
 1.  นำงศรีอนงค์   ลิ้มสมบูรณ์   หัวหน้ำ 
 2.  นำงสำวสุวพร   พินธุพันธุ์   ผู้ช่วย 
 3.  นำงสำวอิสรำภรณ์   อินเอก    ผู้ช่วย 
 4.  นำงสำวพุทธิภรณ์ เกตุยิ้ม    ผู้ช่วย 
 4.  นำงสำวธนำภรณ์ ทองเสริม   เลขำนุกำร 
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มีหน้าที่ 
1. รับเงินทุกประเภท ของสถำนศึกษำ โดยกำรออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง  และจัดท ำทะเบียน 
    คุมใบเสร็จรับเงิน 
2. จ่ำยเงินทุกประเภทของสถำนศึกษำ  โดยกำรจัดท ำหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน 
3. น ำเงินส่งเบิกเกินส่งคืนคลัง  และน ำเงินสงรำยได้แผ่นดิน  ยื่นต่อหน่วยงำนต้นสังกัด 
4. จัดท ำทะเบียนคุมหลักฐำนกำรขอเบิกเงินเดือน เงินค่ำจ้ำง เงินค่ำรักษำพยำบำล  กำรศึกษำบุตร 
  และค่ำวัสดุ ครุภัณฑ์ 
5. หักเงินภำษี ณ ที่จ่ำย แก่บุคคลภำยนอกหรือเจ้ำหน้ำที่ และน ำส่งสรรพำกรพื้นที่ภำยในวันที่ 7     
     ของทุกเดือน  และสรุปรำยงำนภำษีประจ ำ  ภำยใน  30  มกรำคม  ทุกปี 
6. จัดท ำหลักฐำนกำรขอเบิกเงินงบประมำณ  ประเภทค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร  

และค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม 
7. จัดหำแบบพิมพ์ แบบฟอร์มต่ำง ๆ เพื่อใช้ในกำรเบิกจ่ำยเงินทุกประเภท 
8. กำรตรวจสอบติดตำม และรำยงำนกำรใช้เงินงบประมำณ 
9. จัดท ำกำรเบิกจ่ำยเงิน กำรใช้จ่ำยเงินตำมท่ีได้รับจัดสรรงบประมำณจำกหน่วยงำนต้นสังกัด  
    และ สพฐ. โดยตรง 
10. กำรตรวจสอบติดตำมและรำยงำนกำรใช้ผลผลิตจำกงบประมำณ 
11. ดูแลรับผิดชอบกำรรับ – จ่ำยเงินเงินงบประมำณ และเงินนอกงบประมำณ 
12. จัดท ำทะเบียนคุมกำรรับ-จ่ำยใบเสร็จรับเงิน  ประจ ำปีงบประมำณ 
13. รำยงำนกำรใช้ใบเสร็จรับเงิน ส่ง สพม.สหอท ภำยใน 31 ตุลำคม ของทุกปี 
14. จัดท ำทะเบียนคุมหลักฐำนกำรจ่ำยเงินประจ ำปีงบประมำณ(เงินนอกงบประมำณหรือเงินอุดหนุน) 
15. จัดท ำทะเบียนคุมเช็ค ประเภทเงินอุดหนุน ประเภทรำยได้ฯ 
16. จัดท ำทะเบียนภำษีหัก ณ ที่จ่ำยประจ ำปี  
17. แสดงรำยกำรยื่นภำษี ต่อส ำนักงำนสรรพำกรอ ำเภอ   ภำยในวันที่ 7 ทุกเดือน 
18. รำยงำนภำษีหัก ณ ที่จ่ำย  ภ.ง.ด. 3 และ ภ.ง.ด. 53  ส่งส ำนักงำนสรรพำกรจังหวัดประจ ำทุกปี     

ภำยใน 31 มกรำคม ของทุกปี  
19. จัดท ำทะเบียนคุมหลักฐำนกำรขอเบิกเงินค่ำรักษำพยำบำล และค่ำกำรศึกษำบุตร 

ประจ ำเดือน 
20. ตรวจสอบหลักฐำนกำรขอเบิกเงินค่ำรักษำพยำบำลและค่ำกำรศึกษำบุตร ของข้ำรำชกำร

และท ำหนังสือเพ่ือส่งเบิกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ภำยใน
วันที่ 5 ของทุกเดือน 

21. จัดท ำแบบพิมพ์ แบบฟอร์มภำษีหัก ณ ที่จ่ำย เพ่ือหักเงิน ณ ที่จ่ำย ให้แก่บุคลภำยนอก 
22. ท ำกำรติดต่อธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด และธนำคำรออมสิน จ ำกัด สำขำโพธิ์ทอง ทุกวันที่มี  

กำรรับเงิน-จ่ำยเงิน  เพ่ือน ำฝำกเงิน และน ำไปจ่ำยให้ผู้ค้ำกับภำครัฐและข้ำรำชกำรใน
สังกัด 

 กรณีท่ีเป็นกำรส ำรองจ่ำยเงิน 
23. ท ำกำรจ่ำยเงินให้กับผู้ค้ำกับภำครัฐและบุคลำกรภำยในสถำนศึกษำ ในวันที่มีกำรจ่ำยเงินเช็ค 
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24. ท ำหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน ใบส ำคัญรับเงิน หรือ ขอรับใบเสร็จรับเงินจำกผู้ค้ำกับภำครัฐ ในวันที่มีกำรจ่ำยเงิน 
25. จัดท ำหลักฐำนกำรขอเบิกเงินงบประมำณ ประเภทต่ำงๆ  เช่น  ค่ำจ้ำงชั่วครำว   

ค่ำใช้จ่ำยเดินทำง ไปรำชกำร  เงินค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ค่ำครุภัณฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้ำง เงินค่ำสำธำรณูปโภคและเงินอ่ืนๆที่ได้รับอนุมัติเงินจำก สพม.สิงห์บุรี  
อ่ำงทอง  เพ่ือน ำส่งไปเบิกเงินที่ สพม.สิงห์บุรี อ่ำงทอง 

26. จัดท ำและจัดเก็บหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน (งบเดือน) ประจ ำทุกเดือน   
 27. เป็นที่ปรึกษำบริหำรงำนพัสดุ  ดูแลกำรปฏิบัติงำนให้มีควำมครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปตำม 

        ระเบียบพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
28.  เป็นคณะกรรมเก็บรักษำเงินชมรมผู้ปกครอง ครูและนักเรียน และรวบรวมหลักฐำนกำรขอเบิก 

  เพ่ือเก็บรวมไว้ 
29.  ตรวจสอบและรำยงำนกำรใช้เงินงบประมำณและเงินนอกงบประมำณ 
30.  กำรติดตำมและตรวจสอบและรำยงำนกำรใช้ผลผลิตจำกงบประมำณ 

            31.  หัวหน้ำงำนระดมทรัพยำกร มีหน้ำที่ศึกษำ วิเครำะห์กิจกรรมภำรกิจ/โครงกำร และจัดหำ 
  รำยได้และผลประโยชน์ จำกำรระดมทรัพยำกร 
            32.  งำนอ่ืน ๆ  ตำมท่ีโรงเรียนมอบหมำย 

 2.2 งานปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและเงินอุดหนุนเสมอภาค กสศ. ประกอบด้วย 
1.  นำงสำวอิสรำภรณ์ อินเอก   หัวหน้ำงำน 
2.  นำงสำวธนำภรณ์ ทองเสริม  ผู้ช่วย 
3.  นำงศรีอนงค ์ ลิ้มสมบูรณ ์ ผู้ช่วย 
4.  นำงสำวพุทธภรณ์ เกตุยิ้ม   ผู้ช่วย 
5.  นำยเทอดพงษ ์ เสียงหวำน  ผู้ช่วย 
6.  นำงสำวนิตยำ แก้วคงวงษ ์ ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
   1. ตรวจสอบรำยชื่อนักเรียนยำกจนและยำกจนพิเศษที่ต้องติดตำมและสอบถำมข้อมูล ผ่ำน
      ระบบ cct.thaieduforall.org 
       1.1 แจ้งครูที่ปรึกษำให้ด ำเนินกำรตรวจสอบ ติดตำม และยืนยันข้อมูลนักเรียนทุน 
        ทั้งรำยเก่ำและรำยใหม่ ผ่ำนระบบ DMC 
       1.2 แอดมินโรงเรียนติดตำมและตรวจสอบข้อมูลจำกครูที่ปรึกษำตำมแบบรำยงำน 
        ผ่ำนระบบ DMC  
  2. ตรวจสอบสถำนะกำรโอนเงิน/เบิกจ่ำยเงินทุนปัจจัยพื้นฐำน ส ำหรับนักเรียน  
      ผ่ำนระบบ cct.thaieduforall.org 
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  3. ตรวจสอบและดำวน์โหลดรำยชื่อนักเรียนทุน เพ่ือจัดท ำบันทึกข้อควำมเสนอ/แจ้ง 
      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
      3.1 จัดท ำหลักฐำนกำรจ่ำยเงินทุนส ำหรับครูที่ปรึกษำ 
      3.2 ติดตำมและตรวจสอบกำรบันทึกข้อมูลแบบรำยงำนกำรจัดสรรเงิน 
        ของครูที่ปรึกษำ  
      3.3 ด ำเนินกำรคืนเงินของนักเรียนที่ไม่มีตัวตน ย้ำย ลำออก เสียชีวิต 
  4. เก็บรวบรวมเอกสำร เพ่ือจัดท ำสรุปรำยงำนกำรจ่ำยเงินแต่ละครั้ง 

 2.3  งานบัญชี    ประกอบด้วย 
1.  นำงจันทิมำ      ปกป้อง   หัวหน้ำบัญชี 
2.  นำงสำวกนิษฐำ รุ่งเรือง   ผู้ช่วยบัญช ี
3.  นำงสำวธนำภรณ์  ทองเสริม  ผู้ช่วยบัญช ี
 

มีหน้าที่ 
 1.  จัดท ำบัญชีเงินสด และทะเบียนคุมเงินงบประมำณทุกประเภท และทะเบียนคุม 
        กำรรับ-น ำส่งเงิน รำยได้แผ่นดิน  งบเทียบยอดเงินฝำกธนำคำร 
 2.   จัดท ำเงินคงเหลือประจ ำวัน  ณ  วันที่มีกำรรับจ่ำยเงิน  และจัดส่งรำยงำนเงินคงเหลือ 
                  ประจ ำวัน ณ วันสิ้นเดือน  และประเภทเงินคงเหลือในส่วนรำชกำรผู้เบิก 
 3.   จัดท ำทะเบียนคุมสัญญำยืมเงิน 
 4.   จัดเก็บหลักฐำนงบเดือน  ประจ ำเดือน  เพ่ือรวบรวมไว้ตรวจสอบ 

 5.   งำนอ่ืน ๆ ตำมที่โรงเรียนมอบหมำย 

  2.4  คณะกรรมการเก็บรักษาเงินประจ าวันและเก็บรักษากุญแจตู้นิรภัย 

  2.4.1  การเก็บรักษาเงินประจ าวัน 
    1. นำงสำวนภัทร   วงษ์สำหร่ำย  ประธำนกรรมกำร 
    2. นำงจิรวัฒน์       หลวงวงษ์  กรรมกำร 
    3. นำงสำววันศิร ิ    สมบุญ  กรรมกำร 
 2.4.2  กุญแจตู้นิรภัยด้านนอกดอกบน   ประกอบด้วย 

1. นำงสำวนภัทร  วงษ์สำหร่ำย  กรรมกำร 
2. นำงจิรวัฒน์  หลวงวงษ์  กรรมกำรส ำรอง 

 2.4.3 กุญแจตู้นิรภัยด้านนอกดอกล่าง   ประกอบด้วย 
1. นำงศรีอนงค์  ลิ้มสมบูรณ์  กรรมกำร 
2. นำงจันทิมำ  ปกป้อง   กรรมกำรส ำรอง 

 2.4.4 กุญแจตู้นิรภัยด้านใน  ประกอบด้วย 
1. นำงสำวสุวพร  พินธุพันธุ์  กรรมกำร 
2. นำงสำววันศิริ  สมบุญ  กรรมกำรส ำรอง 
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มีหน้าที่ 

1. เก็บรักษำกุญแจและรหัสของตู้นิรภัยไว้ในที่ปลอดภัย 
2.   ตรวจสอบตัวเงิน  หลักฐำนแทนตัวเงินให้ถูกต้องตรงกับรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน   
     และลำยมือชื่อไว้ในรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน 
3.  น ำเงินเข้ำเก็บในตู้นิรภัยและใส่กุญแจพร้อมรหัส 
4.  น ำเงินออกจำกตู้นิรภัยมอบให้เจ้ำหน้ำที่กำรเงินผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบรับเงินไปจ่ำย 
5.  ในกรณีปรำกฏว่ำจ ำนวนเงิน และหลักฐำนแทนตัวเงินไม่ตรงกันกับจ ำนวนที่แสดงไว้ในรำยงำน 
 คงเหลือประจ ำวัน ให้คณะกรรมกำรเก็บรักษำเงินแจ้งเจ้ำหน้ำที่กำรเงินผู้น ำส่งทรำบและบันทึก 
 จ ำนวนเงินที่ตรวจนับได้ในรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน  และลงลำยมือชื่อของกรรมกำรทุกคน 

พร้อมด้วยเจ้ำหน้ำที่กำรเงินผู้น ำส่ง  แล้วน ำเงินเข้ำเก็บรักษำในตู้นิรภัยและรำยงำนให้               
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำทรำบ 

6.  หำกปรำกฏว่ำลูกกุญแจตู้นิรภัยสูญหำย หรือมีผู้ปลอมแปลงลูกกุญแจหรือเจ้ำหน้ำที่มีพฤติกำรณ์
แสดงไปในทำงไม่สุจริตให้กรรมกำรเสนอรำยงำนด่วนต่อผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำภำยในวันที่           
ได้ทรำบนั้น 

7.  กรรมกำรเก็บรักษำเงินผู้ใดไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรได้ ให้มอบหมำยกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
    ให้แก่กรรมกำรส ำรอง 

3.   งานพัสดุและสินทรัพย์       ประกอบด้วย  
  1.  นำงสำวสิด ี เปี่ยมศิริมงคล  หัวหน้ำ 

 2.  นำงสำวจำรุวรรณ ไม้เที่ยง             ผู้ช่วย  
 3.  นำงสำวกนิษฐำ รุ่งเรือง   ผู้ช่วย   
 4.  นำยเทอดพงษ์ เสียงหวำน  ผู้ช่วย  

3.1  นางสาวสิดี  เปี่ยมศิริมงคล หัวหน้างานพัสดุ  

มีหน้าที่ 
1. จัดท ำเอกสำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำงระบบ E- Market E-Billding  โดยใช้เงินงบประมำณและ 

                       เงินอุดหนุน ผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต และที่ท ำเบิกเงินไป สพม.สิงห์บุรี อ่ำงทอง  
  2. กำรด ำเนินกำรจัดซื้อหนังสือเรียน ประจ ำปี 
  3. กำรจัดท ำเอกสำรกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี  

     4. ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรพัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เป็นระเบียบว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ว่ำด้วยกำรบริหำร 
        พัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพ่ิมเติม  

                5. งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
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 3.2  นางสาวจารุวรรณ  ไม้เที่ยง  เจ้าหน้าที่พัสดุ 

 1. ด ำเนินกำรตรวจเอกสำรกำรจัดซื้อ/จ้ำง ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสำระ 
     2. ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรพัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เป็นระเบียบว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ว่ำด้วยกำรบริหำร 
        พัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
     3. งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

3.3  นางสาวกนิษฐา  รุ่งเรือง  เจ้าหน้าที่พัสดุ 

มีหน้าที ่
                     1. ด ำเนินกำรตรวจสอบเอกสำรจัดซื้อ/จ้ำงของวัสดุกลำง 
                     2. ด ำเนินกำรคิดค ำนวณค่ำเสื่อมรำคำสะสมของครุภัณฑ์กลุ่มสำระกำรเรียนรู้    
                        ทั้ง 8 กลุ่มสำระ และกลุ่มบริหำรทั้ง 4 ฝ่ำย 

3.4  นายเทอดพงษ์  เสียงหวาน   เจ้าหน้าที่พัสดุ   

มีหน้าที่ 
     1. ด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำรกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำงและจัดท ำทะเบียนคุมใบเบิกพัสดุของกลุ่ม 
         บริหำรงบประมำณ  และค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง   
     2. จัดท ำเอกสำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี 

3. งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

4.  งานนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   ประกอบด้วย 
  1.  นำงจิรวัฒน์     หลวงวงษ์  หัวหน้ำ 
  2.  นำงสำวมินตรำ   อนันตรังสี  ผู้ช่วย 
  3.  นำยประวิทย์      เปลี่ยนดิษฐ์  ผู้ช่วย  
        4.  นำงสำวจำรุวรรณ  ไม้เที่ยง   ผู้ช่วย 

มีหน้าที ่
  1. วิเครำะห์ทิศทำงและยุทธศำสตร์ของหน่วยงำนเหนือสถำนศึกษำ ได้แก่ เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสต
     ระดับชำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนกำรศึกษำแห่งชำติแผนปฏิบัติรำชกำร 
      ของกระทรวงศึกษำธิกำร และแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
  2. วิเครำะห์สภำพแวดล้อมของสถำนศึกษำท่ีมีผลกระทบต่อกำรจัดกำรศึกษำ (SWOT) 
      และประเมินสถำนภำพของสถำนศึกษำ 
  3. ก ำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้ำประสงค์(Corporate Objective)  

ของสถำนศึกษำ 
  4. ก ำหนดกลยุทธ์ของสถำนศึกษำ  วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำตำมข้อตกลงที่ท ำ 
      กับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำด้ำนปริมำณ คุณภำพ เวลำ ตลอดจนต้นทุน ซึ่งต้องค ำนวณต้นทุนผล 
      ผลิตขององค์กร และผลผลิต งำน / โครงกำร 
 



คู่มือปฏิบัติงานครูและบุคลากร 

  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 142 ม.6 ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง  โทร. , โทรสาร. 035 – 691828 

42 

  5. จัดท ำรำยละเอียดโครงสร้ำง แผนงำน งำน/โครงกำร และกิจกรรมหลักน ำเสนอขอควำมเห็น 
ชอบต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ เผยแพร่ประกำศต่อสำธำรณชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

6. จัดท ำรำยละเอียดแผนงบประมำณ แผนงำน งำน/โครงกำร ให้มีควำมเชื่อมโยงกับผลผลิตและ 
ผลลัพธ์ตำมตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำ พร้อมกับวิเครำะห์และจัดล ำดับควำมส ำคัญ 
ของแผนงำน งำน/โครงกำร 

  7. .จัดท ำข้อตกลงบริกำรผลผลิตของสถำนศึกษำกับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เมื่อได้รับงบประมำณ 
  8. ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมำณท่ีได้รับจำกหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดสรร ที่เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
      แจ้งตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมำณท่ีได้จำกแผนกำรระดมทรัพยำกร 
  9. จัดท ำรำยละเอียดแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ ซึ่งระบุแผนงำน งำน/โครงกำรที่สอด 
       คล้องวงเงินงบประมำณท่ีได้รับและวงเงินนอกงบประมำณท่ีได้ตำมแผนระดมทรัพยำกร 
  10. จดัท ำข้อร่ำงตกลงผลผลิตของหน่วยงำนภำยในสถำนศึกษำ และก ำหนดผู้รับผิดชอบ 
  11. น ำเสนอแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ และร่ำงข้อตกลงผลผลิตขอควำมเห็นชอบ 
                คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ   
  12. แจ้งจัดสรรวงเงินและจัดท ำข้อตกลงผลผลิตให้หน่วยงำนภำยในสถำนศึกษำ รับไปด ำเนิน 
       กำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
  13. ควบคุมกำรใช้งบประมำณให้เป็นไปตำมงบประมำณที่ได้รับในแผนปฏิบัติกำรกิจกรรม/ โครงงำน  

5. งานบุคลากร     ประกอบด้วย 
  1. นำงสำวสุชำดำ   รักไทยวัฒนำ  หวัหน้ำ 
  2. นำงสำววันศิริ  สมบุญ   รองหัวหน้ำ 
  3. นำงจันทิมำ    ปกป้อง   ผู้ช่วย   
  4. นำงสำวสุดำรัตน์    ดอกมะขำม  ผู้ช่วย 
  5. นำงสำวกนิษฐำ รุ่งเรือง   ผู้ช่วย 
  6. นำงสำวนิตยำ  แก้วคงวงษ ์ ผู้ช่วย 
   7. นำงสำวธนำภรณ์ ทองเสริม  ผู้ช่วย 

มีหน้าที ่
1. ก ำกับดูแล  ประสำนงำนบุคลำกร 
2. กำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
3. กำรขอเลื่อนต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครู 
4. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงชั่วครำว 
5. กำรเลื่อนข้ันเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกำร 
6. งำนอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำย 
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      5.1  งานวางแผนอัตราก าลัง  ประกอบด้วย 
     1. นำงสำวสุชำดำ รักไทยวัฒนำ  หัวหน้ำ 
     2. นำงสำวกนิษฐำ รุ่งเรือง   ผู้ช่วย 
     3. นำงสำวธนำภรณ ์ ทองเสริม  ผู้ช่วย 

 มีหน้าที่  
  1.วำงแผนจัดสรรอัตรำก ำลังและสรรหำกำรบรรจุแต่งตั้ง 
  2. กำรเปลี่ยนต ำแหน่ง กำรย้ำย และกำรออกจำกรำชกำร 
  3. งำนวินัย  กำรลำทุกประเภท 
  4. งำนส ำนักงำนกลุ่มทรัพยำกรบุคคล 

     5.2  งานส่งเสริมและพัฒนาครู   ประกอบด้วย 
       1. นำงสำววันศิร ิ    สมบุญ  หัวหน้ำ 
       2. นำงสำวธนำภรณ ์    ทองเสริม  ผู้ช่วย 
       3. นำงสำวกนิษฐำ      รุ่งเรือง  ผู้ช่วย 

 มีหน้าที่  
  1. กำรส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  2. กำรจัดท ำและขอใบประกอบวิชำชีพ 
  3. จัดท ำบันทึกกำรประชุมครุประจ ำเดือน 
  4. กำรจัดท ำบัญชีลงเวลำปฏิบัติงำนของครูและลูกจ้ำง  

     5.3  งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน  ประกอบด้วย 
         1.  นำงสำวสุชำดำ  รักไทยวัฒนำ   หัวหน้ำ 
         2.  นำงสำววันศิริ  สมบุญ  ผู้ช่วย 
         3.  นำงสำวสุดำรัตน ์ ดอกมะขำม ผู้ช่วย 

มีหน้าที่   
  1. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
  2. กำรด ำเนินกำรเลื่อนชั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
  3. กำรด ำเนินกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้ำงประจ ำ 
  4. กำรจัดท ำข้อมูลรำยบุคคลของครูและลูกจ้ำงประจ ำที่รับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์เป็นปัจจุบัน 

 5.4  การจัดท าบัญชีรายชื่อครู  ทะเบียนประวัติข้าราชการครู  ประกอบด้วย 
          1. นำงสำวกนิษฐำ  รุ่งเรือง  หัวหน้ำ 
      2. นำงสำวนิตยำ  แก้วคงวงษ ์ ผู้ช่วย 
     3. นำงสำวสุดำรัตน์ ดอกมะขำม ผู้ช่วย 
 
 
 



คู่มือปฏิบัติงานครูและบุคลากร 
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  มีหน้าที่ 
    1. กำรขอมีบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
    2. กำรบันทึกข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลกำกร 
    3. จัดท ำประวัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร  ลูกจ้ำงประจ ำ 

6. งานสวัสดิการ   

 6.1   งานสวัสดิการ   ประกอบด้วย      
1.  นำงสำวนภัทร  วงษ์สำหร่ำย   หัวหน้ำ 
2.  นำงศรีอนงค์  ลิ้มสมบูรณ์   ผู้ช่วย 
3.  นำงสำวธนำภรณ์  ทองเสริม  ผู้ช่วย 

มีหน้าที ่
          1. สวัสดิกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำลูกจ้ำง 
     ประจ ำและลูกจ้ำงชั่วครำว  

 2. กำรช่วยเหลือสำธำรณกุศล  เพ่ือเป็นกำรสร้ำงสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 
 3. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับหมอบหมำย 

      6.2   งานธนาคารโรงเรียน  ประกอบด้วย 
 1.  นำงสำวนิตยำ แก้วคงวงษ ์ หัวหน้ำ 
 2.  นำงจันทิมำ ปกป้อง  รองหัวหน้ำ 
 3.  นำงสำวธนำภรณ์ ทองเสริม ผู้ช่วย 
 4.  นำงสำวสิดี เปี่ยมศิริมงคล ผู้ช่วย 
 5.  นำงสำวจำรุวรรณ ไม้เที่ยง  ผู้ช่วย  
 6. ครูที่ปรึกษำทุกท่ำน  ผู้ช่วย 

มีหน้าที่   
1. มีหน้ำที่ควบคุม ก ำกับ ดูแลคณะกรรมกำรธนำคำรโรงเรียนที่เป็นนักเรียนให้ปฏิบัติหน้ำที่เป็นไป 

ตำมระเบียบของธนำคำรในเรื่องกำรเปิดบัญชี กำรฝำกเงิน กำรถอนเงินและกำรปิดบัญชี 
2. มีหน้ำที่ฝำกเงิน ถอนเงินจำกธนำคำรสำขำพ่ีเลี้ยงตำมเอกสำรกำรปิดบัญชีประจ ำวัน 
3. ควบคุมคณะกรรมกำรธนำคำรโรงเรียนจัดเก็บเอกสำรตำมระเบียบของธนำคำร 
4. มีหน้ำที่ดูแลวัสดุ ครุภัณฑ์ของธนำคำรโรงเรียน 

7.  งานจัดเลี้ยง     ประกอบด้วย 
  1.  นำงสำวนิตยำ  แก้วคงวงษ ์ หัวหน้ำ 
  2.  นำงสำวธนำภรณ์ ทองเสริม รองหัวหน้ำ 
  3.  นำงจันทิมำ   ปกป้อง  ผู้ช่วย 
  4.  นำงสำวจำรุวรรณ ไม้เที่ยง  ผู้ช่วย 
  5.  นำงสำวสิดี   เปี่ยมศิริมงคล ผู้ช่วย 



คู่มือปฏิบัติงานครูและบุคลากร 
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  6.  นำงสำวอิสรำภรณ์ อินเอก  ผู้ช่วย 
  7.  นำยเทอดพงษ ์ เสียงหวำน ผู้ช่วย 
  8.  นำงสำวกนิษฐำ รุ่งเรือง  ผู้ช่วย 
  9.  นำงสำวมณีรัตน์ ดอกไม้งำม ผู้ช่วย 
  10. นำงสำวพุทธิภรณ์ เกตุยิ้ม  ผู้ช่วย 
  11. นำยศรศิริ   สุขสอำด  ผู้ช่วย 
  12. นำงสำวธนำภรณ์ ทองเสริม ผู้ช่วย 
  13. นำงสำวศิริออน หวังกำ  ผู้ช่วย 
  14. นำงนิฏฐิตำ  ทับทอง  ผู้ช่วย 
  15. นำงลักขณำ  นำคนอก ผู้ช่วย 
  16. นำงเฉิดโฉม  สำลีกิจ  ผู้ช่วย 
  17. นำยส ำลี   บุญทด  ผู้ช่วย 

มีหน้าที่  
   1. จัดอุปกรณ์  ที่ใช้ในกำรจัดกิจกรรมต้อนรับ  อำหำรว่ำง  อำหำรกลำงวัน ให้เพียงพอต่อ 
       กำรรับแขก   
   2. จัดเก็บดูแลรักษำอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งำนอยู่เสมอ 
   3. จัดเตรียมอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มตำมกิจกรรมของโรงเรียน 
   4. จัดเตรีนมอุปกรณ์ในกำรจัดกิจกรรมของโรงเรียน 
   5. ประสำนงำนกับฝ่ำยที่เกี่ยวข้องในกำรจัดเตรียมอุปกรณ์และอำหำรว่ำงที่ใช้ในกำรจัดกิจกรรม 

8.  งานระดมทรัพยากร     ประกอบด้วย 
  1. นำงศรีอนงค์        ลิ้มสมบูรณ์  หัวหน้ำ 
  2. นำงสำวนภัทร      วงษ์สำหร่ำย    รองหัวหน้ำ 
  3. นำยสมชำย         มีสุวรรณ   ผู้ช่วย 
  4. นำยประวิทย์       เปลี่ยนดิษฐ์  ผู้ช่วย 
  5. นำงสำวสุชำดำ     รักไทยวัฒนำ  ผู้ช่วย 
  6. นำงจิรวัฒน์         หลวงวงษ์  ผู้ช่วย 
  7. นำงสำวมินตรำ     อนันตรังสี  ผู้ช่วย 
  8. นำงสำววันศิริ      สมบุญ   ผู้ช่วย 
  9. นำงจันทิมำ         ปกป้อง   ผู้ช่วย 
  10.นำงสำวกนิษฐำ    รุ่งเรือง   ผู้ช่วย 
  11.นำงสำวธนำภรณ์ ทองเสริม  ผู้ช่วย 
 
 
 
 



คู่มือปฏิบัติงานครูและบุคลากร 
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มีหน้าที่ 
 1. ศึกษำ วิเครำะห์กิจกรรมและภำรกิจ งำน / โครงกำร ตำมกรอบประมำณกำรระยะปำน    
    กลำง (MTEF) แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้วงเงินเพ่ิมเติมจำกประมำณ  
    กำรรำยได้งบประมำณไว้เพ่ือจัดล ำดับควำมส ำคัญของกิจกรรมให้เป็นไปตำมควำมเร่งด่วน
    และช่วงเวลำ  
 2. ศึกษำ วิเครำะห์แหล่งทรัพยำกร บุคคล หน่วยงำน องค์กร และท้องถิ่นท่ีมีศักยภำพให้ 
     กำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ ตลอดจนติดต่อประสำนควำมร่วมมืออย่ำงเป็นรูปธรรม  
                3. จัดท ำแผนกำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ โดยก ำหนดวิธีกำร แหล่งกำรสนับสนุน เป้ำหมำย  
                    เวลำดำเนินงำน และผู้รับผิดชอบ 
                4. เสนอแผนกำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำเพ่ือขอควำมเห็นชอบ 
                    และด ำเนินกำรในรูปคณะกรรมกำร  
                5. เก็บรักษำเงินและเบิกจ่ำยไปใช้ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่ต้องใช้วงเงินเพ่ิมเติมให้เป็นไป 
                    ตำมระเบียบว่ำด้วยเงินนอกงบประมำณตำมวัตถุประสงค์และไม่ก ำหนดวัตถุประสงค์ 

การจัดหารายได้และผลประโยชน์  
 1. วิเครำะห์ศักยภำพของสถำนศึกษำท่ีด ำเนินกำรจัดหำรำยได้ และสินทรัพย์ในส่วนที่จะน ำมำซึ่ง 
          รำยได้และผลประโยชน์ของสถำนศึกษำ เพ่ือจัดท ำทะเบียนข้อมูล  
 2. จัดท ำแนวปฏิบัติ หรอืระเบียบของสถำนศึกษำเพ่ือจัดรำยได้ และบริหำรรำยได้และ 
          ผลประโยชน์ตำมสภำพของสถำนศึกษำ โดยไม่ขัดต่อกฎหมำยและระเบียบที่เก่ียวข้อง  
 3. จัดหำรำยได้และผลประโยชน์ และจัดทำทะเบียนคุม เก็บรักษำเงินและเบิกจ่ำยให้เป็นไปตำม 
          กฎหมำยและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

9.  งานยานพาหนะ ประกอบด้วย  
  1. นำยเทอดพงษ ์ เสียงหวำน  หัวหน้ำ 
  2. นำงสำวนภัทร   วงษ์สำหร่ำย  รองหัวหน้ำ 
  3. นำงสำววันศิริ  สมบุญ   ผู้ช่วยหัวหน้ำ 
        4. นำยประวิทย์  เปลี่ยนดิษฐ์  ผู้ช่วยหัวหน้ำ 
  5. นำยปรีชำ   เจริญสุข   พนักงำนขับรถ 
  6. นำยบัญชำ    ช่องสำร   พนักงำนขับรถ 
  7. นำยโซ่ทอง  สระบัวทอง  ผู้ดูแลรถ 
  8. นำยปรำโมทย์  สีมำตย์จันทร์  ผู้ดูแลรถ 
  9. นำงสำวสุดำรัตน์   ดอกมะขำม  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  
 
 
 
 
 
 



คู่มือปฏิบัติงานครูและบุคลากร 
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มีหน้าที ่
1. จัดท ำแผนปฏิบัติงำน ปฏิทินปฏิบัติงำนและโครงกำรต่ำงๆ ที่ส่งเสริมยำนพำหนะ  
2. รวบรวมระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงำนยำนพำหนะเป็นหมวดหมู่ 
3. จัดท ำฟอร์มเกี่ยวกับงำนพำหนะ 
4. น ำเสนอบันทึกขอใช้รถโรงเรียนต่อผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเพ่ือพิจำรณำอนุญำต 
5. ควบคุมดูแลกำรใช้รถยนต์โรงเรียนทุกชนิดตำมที่ได้รับอนุญำตจำกผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
6. รำยงำนต่อผู้อ ำนวยกำร และหน่วยงำนต้นสังกัดและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตำมก ำหนด 

10. งานรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
  1. นำงสำวนภัทร   วงษ์สำหร่ำย  หัวหน้ำ 
  2. นำงจิรวัฒน์    หลวงวงษ์  รองหัวหน้ำ 
        3. นำยประวิทย์      เปลี่ยนดิษฐ์  ผู้ช่วย 
  4. นำงสำวสุดำรัตน์    ดอกมะขำม  ผู้ช่วย 
  5. นำยเทอดพงษ ์ เสียงหวำน  ผู้ช่วย 
  6. นำงสำวกนิษฐำ รุ่งเรือง   ผู้ช่วย 
 

มีหน้าที ่
1. จัดให้ครู – อำจำรย์  ภำรโรงอยู่เวร  เพื่อรักษำควำมปลอดภัยแก่นักเรียน ทรัพย์สินของทำงรำชกำร  
    อำคำรเรียน ของโรงเรียน 
2. จัดท ำสมุดบันทึกกำรอยู่เวรยำมของครู – อำจำรย์  นักกำรภำรโรง 
3. ก ำหนดจุดกำรปฏิบัติหน้ำที่ของครูเวรประจ ำวัน 
4. ติดตำม  ประเมินผล  และสรุปผล 
5. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

ครูเวรรักษาการณ์  กลางวัน  วันหยุดราชการ และกลางคืน มีหน้าที่  
1. ครูเวรกลำงวัน  วันหยุดรำชกำร  ตั้งแต่เวลำ  08.00 – 18.00 น.  มีหน้ำที่  ดังนี้ 

1.1 ดูแลควำมเรียบร้อยของอำคำรสถำนที่มิให้เป็นแหล่งมั่วสุมในทำงผิดกฎหมำยและเพ่ือ   
   ป้องกันกำรเกิดอัคคีภัย  โจรภัย  เป็นต้น 
1.2 ควบคุมดูแลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเวรยำมให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
1.3 ให้กำรต้อนรับประสำนงำน  ชี้แจงกับผู้มำติดต่องำนรำชกำร 
1.4 บันทึกรำยงำนเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนในวันนั้นให้ฝ่ำยบุคลำกร และผู้บริหำรทรำบ 
1.5 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมำย 

2. ครูเวรกลำงคืน  ตั้งแต่เวลำ  18.00 – 06.00 น.  มีหน้ำที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้ปฏิบัติหน้ำที่
เวรกลำงวันทุกประกำร 

 
 
 



คู่มือปฏิบัติงานครูและบุคลากร 
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ผู้ตรวจเวร  / ยาม  มีหน้าที่ 
1. ตรวจกำรมำปฏิบัติหน้ำที่เวรของ  ครู  อำจำรย์  นักกำรภำรโรง  ยำมรักษำกำรณ์  ให้เป็นไป

ด้วยควำมเรียบร้อย  ตำมระเบียบ  ส ำนักนำยกรัฐมนตรีที่ นว  101/2525 เรื่อง กำรจัดเวรยำม
รักษำกำรสถำนที่รำชกำร 

2.  รำยงำนผลกำรตรวจเวรยำมต่อผู้บริหำรโรงเรียนทรำบ 
3. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

ยามรักษาความปลอดภัย  มีหน้าที ่
1. ปฏิบัติหน้ำที่  ตั้งแต่ เวลำ  06.00 – 18.00  น. และเวลำ   18.00 – 06.00  น. 
2. ให้ควำมสะดวก ประสำนงำนกับผู้มำติดต่อในสถำนศึกษำ 
3. ตรวจดูแลรักษำบริเวณอำคำรสถำนที่  มิให้วัสดุครุภัณฑ์ของโรงเรียนหรือของครู  อำจำรย์  

นักเรียนเกิดกำรสูญหำย  ถูกโจรกรรม  จำกอัคคีภัย  หรือ  จำกอุบัติเหตุ 
4. ตรวจตรำดูแลสถำนที่รำชกำรมิให้เป็นสถำนที่มั่วสุม  เพื่อกระท ำกำรผิดกฎหมำย 
5. ตรวจตรำดูแลบริเวณอำคำร  สถำนที่  ตลอดจนวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ของโรงเรียนมิให้ถูก

โจรกรรม  อัคคีภัย  หรือ  อุบัติภัย 
6. บันทึกกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงสม่ ำเสมอและตำมควำมเป็นจริง 
7. ให้ควำมเคำรพ  และเชื่อฟัง  ครู  อำจำรย์  ในโรงเรียนเสมือนญำติ 
8. ให้กำรบริกำรแก่  ครู  อำจำรย์  ตำมสมควรเท่ำที่สำมำรถท ำได้ 
9. ดูแลและรำยงำนนักเรียนที่มำโรงเรียนสำยหรือมีนักเรียนหนีโรงเรียนทุกครั้ง 
10. ถ้ำพบสิ่งของ  ของครู  หรือ  นักเรียน  นักกำรภำรโรง  ตลอดจนพนักงำนขับรถลืมไว้ 
    อำจไม่ปลอดภัยให้น ำส่งห้องส ำนักงำนกลุ่มงำนบริหำรกิจกำรนักเรียน 
11. ดูแลวัสดุอุปกรณ์  ที่ใช้ในกำรป้องกันอัคคีภัย  ให้อยู่ในสภำพที่พร้อมจะใช้งำนได้เสมอ 
12. เมื่อพบเหตุกำรณ์อันน ำก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทรัพย์สินหรือสถำนที่รำชกำรให้แจ้งครูเวรทรำบ  

หรือ  แจ้งกลุ่มงำนบริหำรกิจกำรนักเรียน  หัวหน้ำสถำนศึกษำโดยด่วน 
13. ปฏิบัติหน้ำที่เวรยำม  ตำมวัน  เวลำ  ที่ได้รับมอบหมำย 
14. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

11. งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบด้วย 
 1. นำงศรีอนงค ์ ลิ้มสมบูรณ์  หัวหน้ำ 
 2. นำงสำวชลลดำ อ่อนพันธุ์  รองหัวหน้ำ 
 3. นำงสำวมินตรำ อนันตรังสี  ผู้ช่วย    
 4. นำงสำวรดำ  จันทร์หอม  ผู้ช่วย 
 5. นำงสำวธนำภรณ์ ทองเสริม  ผู้ช่วย 
 6. นำงสำวนันทนำ  เริงพำนิช  ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
 1. ติดต่อประสำนำนกับคณะกรมกำรสถำนศึกษำ ตำมนโยบำยของทำงโรงเรียน 
 2. รวบรวมประมวลวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูลที่จะใช้ในกำรประชุมคณะกรรมกำร   
       สถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 
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 3.  สนับสนุนข้อมูล รับทรำบหรือด ำเนินกำรตำมมติของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 4.  ด ำเนินงำนด้ำนธุรกำรในกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

5.  จัดท ำรำยงำนกำรประชุมและแจ้งมติที่ประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือรับทรำบด ำเนินกำร 
     หรือถอืปฏิบัติแล้วแต่กรณี 
6. จัดท ำแฟ้มเอกสำรคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
7. ประสำนกำรด ำเนินงำนตำมมติกำรประชุมในเรื่องกำรอนุมัติ อนุญำต สั่งกำร เร่งรัด กำรด ำเนินกำร   

        และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทรำบ 

12.  งานชมรมผู้ปกครองและครู    ประกอบด้วย 
  1.  นำยสมชำย  มีสุวรรณ  หัวหน้ำ 
  2.  นำงศรีอนงค์   ลิ้มสมบูรณ์  รองหัวหน้ำ 
        3.  นำงสำวธนำภรณ์ ทองเสริม  ผู้ช่วย     

มีหน้าที ่
1. จัดท ำบัญชีเบิกจ่ำยให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องเรียบร้อย 
2. รวบรวมเอกสำรหลักฐำนกำรขอเบิกจ่ำยให้เป็นระบบ 
3. รำยงำนกำรใช้เงินเมื่อสิ้นภำคเรียนและสิ้นปีกำรศึกษำต่อคณะกรรมกำรชมรมผู้ปกครองและครู 

13. งานควบคุมภายในสถานศึกษา   ประกอบด้วย 
  1.  นำงสำวสุชำดำ     รักไทยวัฒนำ  หวัหน้ำ 
  2.  นำงศรีอนงค์        ลิ้มสมบูรณ์  รองหัวหน้ำ 
  3.  นำงจิรวัฒน์         หลวงวงษ์  ผู้ช่วย 
  4.  นำงสำวสิดี   เปี่ยมศิริมงคล  ผู้ช่วย 
มีหน้าที่ 

                 1.  วิเครำะห์สภำพปัจจุบัน ปัญหำตำมโครงสร้ำงและภำรกิจของสถำนศึกษำ 
 2.  วิเครำะห์ควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำน ก ำหนดปัจจัยเสี่ยงและจัดล ำดับควำมเสี่ยง 
 3.  ก ำหนดมำตรกำรในกำรป้องกันควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 
 4.  วำงแผนกำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในสถำนศึกษำ 
 5.  ให้บุคลำกรที่เก่ียวข้องทุกฝ่ำยน ำมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงไปใช้ในกำรควบคุมกำร 
                     ด ำเนินงำนตำมภำรกิจ 
 6.  ด ำเนินกำรควบคุมตำมหลักเกณฑ์มำตรกำรและวิธีกำรที่ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินก ำหนด 
 7.  ประเมินผลกำรด ำเนินกำรควบคุมภำยใน ตำมมำตรกำรที่ก ำหนดและปรับปรุงให้เหมำะสม 
 8.  รำยงำนผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยใน 

14.  งานควบคุมภายในกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร      ประกอบด้วย 
  1. นำงศรีอนงค์    ลิ้มสมบูรณ์  หัวหน้ำ 
  2. นำงสำวสุชำดำ   รักไทยวัฒนำ  รองหัวหน้ำ 
  3. นำงสำวนภัทร  วงษ์สำหร่ำย  ผู้ช่วย 



คู่มือปฏิบัติงานครูและบุคลากร 

  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 142 ม.6 ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง  โทร. , โทรสาร. 035 – 691828 

50 

  4. นำยสมชำย    มีสุวรรณ  ผู้ช่วย 
  5. นำงจิรวัฒน์    หลวงวงษ์  ผู้ช่วย 
  6. นำงจันทิมำ    ปกป้อง   ผู้ช่วย 
  7. นำงสำววันศิริ   สมบุญ   ผู้ช่วย 
        8. นำงสำวธนำภรณ์ ทองเสริม  ผู้ช่วย 

มีหน้าที ่
 1. ก ำหนดมำตรกำรในกำรป้องกันควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริหำร 
          งบประมำณและบุคลำกร 
 2. วำงแผนกำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
 3. ให้บุคลำกรที่เก่ียวข้องทุกฝ่ำยน ำมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงไปใช้ในกำรควบคุม กำร 
          ด ำเนินงำนของกลุ่มบริหำรงบประมำณและบุคลำกรตำมภำรกิจ 
 4. ประเมินผลกำรด ำเนินกำรควบคุมภำยใน ตำมมำตรกำรที่ก ำหนดและปรับปรุง 
 5. รำยงำนกำรประเมินกำรควบคุมภำยในต่อต้นสังกัด  และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 6. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

15.  งานพัสดุกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร   ประกอบด้วย 
  1. นำงสำวกนิษฐำ รุ่งเรือง   หัวหน้ำ 
  2. นำงสำวนิตยำ  แก้วคงวงษ ์ ผู้ช่วย   

มีหน้าที่ 
ด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำรกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง และจัดท ำทะเบียนคุมใบเบิกพัสดุของกลุ่มบริหำรงบประมำณ 

16. งานประกันชีวิต ประกอบด้วย 
 1. นำงสำวนิตยำ        แก้วคงวงษ์  หัวหน้ำ 
 2.  นำงศรีอนงค ์        ลิ้มสมบูรณ ์ ผู้ช่วย 
 3. นำงสำวธนำภรณ์    ทองเสริม   ผู้ช่วย 
 5.  นำงสำวอิสรำภรณ์   อินเอก   ผู้ช่วย 
มีหน้าที่ 

1. วำงแผนด ำเนินกำรด้ำนกำรประกันชีวิต ครู นักเรียนและบุคลำกรในสถำนศึกษำ 
2. ประสำนงำนกับบริษัทประกันชีวิตในเรื่องกำรช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
3. จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำนเสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
4. ดูแล และรับผิดชอบงำนประกันชีวิตตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
5.  กำรจัดท ำเอกสำรกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี ของกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
6.  งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

17.  งานอ่ืน ๆ ตามท่ีสถานศึกษามอบหมาย 
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กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 

 รับผิดชอบพัฒนำพฤติกรรมนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีควำมประพฤติดี มีระเบียบวินัย มี
คุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีควำมรับผิดชอบ และสำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่ำงมีควำมสุข 

หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน   

นางอุษา ลือสมุทร 

ปฏิบัติงำนในงำนกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน ปฏิบัติหน้ำที่และรับผิดชอบงำนกลุ่มงำนบริหำร
กิจกำรนักเรียน อ ำนวยกำรควบคุม ติดตำมดูแลกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

คณะกรรมการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน   

มีหน้ำที่เป็นที่ปรึกษำของผู้บริหำรโรงเรียน และรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรกิจกำรนักเรียน  
ในด้ำนกำรให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ  เพื่อก ำหนดเป็นนโยบำยในกำรป้องกัน  แก้ไข  และส่งเสริมพัฒนำพฤติกรรม
นักเรียน และให้ข้อมูลเพื่อประกอบกำรวินิจฉัยสั่งกำรของผู้บริหำรโรงเรียน   ประกอบด้วย 

 1.  นำยบรรจบ  เฉลยมรรค  ประธำนกรรมกำร 
 2.  นำงอุษำ  ลือสมุทร   รองประธำนกรรมกำร 
 3.  นำยสุวัฒน์  แดงประยูร  รองประธำนกรรมกำร 
 5.  นำงวำสนำ  เสนำพันธ์   กรรมกำร 
 6.  นำงสำวรพีพร  ทองเพ็ชร  กรรมกำร 
 7. นำงสำวกัทลี  สังขวร   กรรมกำร 
 8. นำงสำวพิมพ์พร  สมงำม  กรรมกำร 
 9. นำยปรำโมทย์  สีมำตย์จันทร์  กรรมกำร 
 10. นำยโซ่ทอง สระบัวทอง  กรรมกำร 

11. นำงสำวสุดำรัตน์  รุ่งรำษี  กรรมกำร 
12. นำยก ำพล  แสนฤทธิ์   กรรมกำร 
13. นำยธนโชติ  ทองพิมล  กรรมกำร 
14. นำงสำวดลพร   เอี่ยมจุ้ย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 15. นำงสำวพรพิมล  ทรงบัณฑิตย์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน    แบ่งระบบงานออกเป็น 

 1.  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีขอบข่ายหน้าที ่  
1.  เตรียมกำรและวำงแผนกำรด ำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2.  วิเครำะห์สภำพควำมพร้อมของสถำนศึกษำและจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 

3.  สร้ำงควำมตระหนักและควำมเข้ำใจแก่บุคลำกร 

4.  ด ำเนินกำรตำมระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

5.  ก ำกับติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้บริหำรทรำบ 

6.  ดูแลนักเรียนในระดับชั้นให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนและประพฤติปฏิบัติตนให้เหมำะสม 

7.  ดูแล แนะน ำประสำนงำนกับครูในระดับชั้น เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

8.  ให้ค ำปรึกษำ และข้อเสนอแนะต่อรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบุคลำกรเกี่ยวกับกำรวำงระเบียบกฎเกณฑ์   
ต่ำง ๆ   เพ่ือเป็นกำรปรับปรุงงำนด้ำนปกครองนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น 

9.  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

ประกอบด้วย 

1.  นำงอุษำ  ลือสมุทร   ประธำนกรรมกำร 
 2.  นำงสำวรพีพร  ทองเพ็ชร  รองประธำนกรรมกำร 

3.  นำงสำวดลพร   เอี่ยมจุ้ย  กรรมกำร 
 4.  ครูที่ปรึกษำทุกระดับชั้น  กรรมกำร    
 5.  นำงสำวสุดำรัตน์  รุ่งรำษี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  6.  นำงสำวพรพิมล   ทรงบัณฑิตย์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร   

2. ครูที่ปรึกษา  มีขอบข่ายหน้าที่ 

 กำรเรียนกำรสอน กำรพัฒนำคุณธรรมของนักเรียน  กำรแก้ปัญหำต่ำง ๆ เพ่ือเป็นกำรลดช่องว่ำง
ระหว่ำงครูกับนักเรียนจะท ำได้มำกน้อยเพียงใดจะน ำไปสู่เป้ำหมำยที่วำงไว้หรือไม่ขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถของครู
ที่ปรึกษำ  ครูที่ปรึกษำมีส่วนอย่ำงยิ่งในกำรที่จะน ำนักเรียนไปสู่เป้ำหมำยที่โรงเรียนได้ตั้งไว้ ครูที่ปรึกษำมีหน้ำที่
จะต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 

1. รู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคลและท ำกำรคัดกรองนักเรียนแยกเป็น กลุ่มปกติ  เสี่ยง  และมีปัญหำ 
2. เยี่ยมบ้ำนนักเรียน สร้ำงสำยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองนักเรียน 
3. จัดประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน เลือกตั้งคณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครอง 
4. ควบคุมกำรเข้ำแถวเคำรพธงชำติ  สวดมนต์ ไหว้พระของนักเรียนทุกวัน 
5. พบนักเรียนประจ ำชั้นของตนหลังเลิกแถว (โฮมรูม) และส ำรวจนักเรียนในชั้นที่  มำสำย   

               ขำดเรียน ป่วย ลำ ส่งแบบส ำรวจทุกวันที่งำนกิจกำรนักเรียนก่อนเข้ำเรียนคำบที่ 1 
6. ชี้แจง  ปกครองดูแล  กวดขัน เรื่องระเบียบวินัยกำรแต่งกำยและควำมประพฤติ ของนักเรียน 
7. อบรม  แนะน ำ  ตักเตือน  ดูแลเอำใจใส่ตลอดเวลำและให้ค ำปรึกษำแก่นักเรียน 
8. ติดต่อประสำนงำนกับฝ่ำยบุคลำกรของโรงเรียนกลุ่มสำระฯ เสมอ  เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหำของ

นักเรียน 
9. จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ  สถิติ  ข้อมูลควำมประพฤติของนักเรียน ในชั้นที่รับผิดชอบอยู่ให้เป็น

ปัจจุบัน 
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10. ด ำเนินกำรเลือกตั้งหรือแต่งตั้งหัวหน้ำ  รองหัวหน้ำชั้น   คณะกรรมกำรห้องเรียน และ 
        รับฟังควำมคิดเห็นของนักเรียนทุกคน 
11. ติดต่อกับผู้ปกครองนักเรียนในชั้น เพ่ือส่งเสริมพัฒนำผู้เรียน และขอควำมร่วมมือหำแนวทำงแก้ไข

ปัญหำต่ำง ๆ 
12. ตรวจสอบผลกำรเรียนทุกภำคเรียนและช่วยแก้ปัญหำให้นักเรียนที่มี  ผลกำรเรียนเป็น  0, ร,  มส 

และ มผ 
13. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ที่โรงเรียนได้จัดท ำขึ้นให้เป็นไปตำม

วัตถุประสงค์ 
14. ในกรณีที่นักเรียนประพฤติตนไม่เหมำะสมกับสภำพของนักเรียน ทั้งที่ได้ว่ำกล่ำวตักเตือน  ลงโทษ

แล้ว  หำกเห็นสมควรก็ให้รำยงำนหัวหน้ำระดับชั้น  กลุ่มงำนบริหำรกิจกำรนักเรียนตำมล ำดับ  เพ่ือ
พิจำรณำหำทำงแก้ไขปัญหำต่อไป 

15. ชี้แจงต่อครูผู้สอนในชั้นที่ตนรับผิดชอบให้ได้ทรำบถึงปัญหำ  และข้อจ ำกัดบำงประกำรของนักเรียน
บำงคน  เพื่อจะทรำบข้อมูลและช่วยกันดูแลนักเรียนคนนั้นเป็นพิเศษ                                

16. ท ำกำรบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนที่ปรำกฏ ทั้งกระท ำดีและประพฤติตนไม่เหมำะสมในเอกสำรที่
กลุ่มงำนบริหำรกิจกำรนักเรียนได้จัดท ำขึ้น เพ่ือไว้เป็นข้อมูลในกำรคัดเลือกนักเรียนดีเด่น  
( ส ำหรับนักเรียนที่กระท ำควำมผิดบันทึกไว้เพ่ือหำทำงแก้ไขต่อไป ) 

17. ท ำหน้ำที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกโรงเรียน 

3.  งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  มีขอบขา่ยหน้าที่ 
1. วำงแผนจัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนำผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. ประสำนงำนกับหัวหน้ำงำนต่ำง ๆ ในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนำผู้เรียนให้ด ำเนินไปด้วยควำม

เรียบร้อย 
3. ก ำกับติดตำมกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้บริหำรทรำบ 
4. จัดกิจกรรมส่งเสริม  พัฒนำควำมประพฤติและระเบียบวินัยนักเรียน 

4.1 สร้ำงวินัยในกำรรักษำควำมสะอำดของกำรแต่งกำย 
4.2 สร้ำงวินัยในกำรรักษำควำมสะอำดของอำคำรสถำนที่ 
4.3 ปลูกฝังค่ำนิยมในกำรแสดงควำมเคำรพ ตรงต่อเวลำ 
4.4 สร้ำงนิสัยควำมสุภำพเรียบร้อย  มีสัมมำวำจำ 
4.5 จัดกิจกรรมควำมมีระเบียบวินัย 
- กำรเข้ำแถวรับบริกำร 
- กำรมีส่วนร่วมกำรดูแลรักษำทรัพย์สินของโรงเรียน ฯลฯ 

5. จัดกิจกรรมส่งเสริม  พัฒนำคุณธรรม  จริยธรรมนักเรียน 
5.1 จัดให้มีกำรอบรม  สวดมนต์ไหว้พระทุกสัปดำห์และในโอกำสที่เหมำะสม 
5.2 เชิญวิทยำกรมำให้กำรอบรมนักเรียนตำมควำมเหมำะสม 
5.3 ปลูกฝังควำมยึดมั่นในหลักค ำสอนของศำสนำ  และจัดให้มีกำรเข้ำค่ำยปฏิบัติธรรม 
5.4 ส่งเสริมให้มีควำมขยันหมั่นเพียร  พึ่งตนเอง 
5.5 ปลูกฝังให้มีกำรประหยัดและออม  มีควำมเมตตำ  กรุณำ  และควำมสำมัคคี 
5.6 ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี  มีควำมเสียสละ อดทนและอดกลั้น 
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6. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำควำมรับผิดชอบต่อสังคมของนักเรียน 
6.1 ส่งเสริมให้นักเรียนท ำตนให้เป็นประโยชน์ต่อบ้ำน  โรงเรียน  ชุมชน 

โดยปฏิบัติกิจกรรมพัฒนำ  รณรงค์และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
6.2 ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตำมกฎระเบียบ  ข้อบังคับ  ของโรงเรียน 

สังคม  และกฎหมำยบ้ำนเมือง 
7. จัดกิจกรรมส่งเสริม  พัฒนำให้นักเรียนรู้จักกำรใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ 

7.1   จัดกิจกรรมสะสมแสตมป์  เหรียญตรำ   ปลูกต้นไม้  อ่ำนหนังสือ 
7.2 จัดกิจกรรมนันทนำกำร  ดนตรี  และกีฬำ 
7.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรหำรำยได้ในทำงสุจริต 

8. จัดกิจกรรมยกย่องให้ก ำลังใจแก่นักเรียนผู้ประพฤติดี 
8.1 ประกำศยกย่องนักเรียนที่ได้รับรำงวัลกำรแข่งขันกำรประกวดที่หน้ำเสำธง 
8.2 น ำผลงำน  รำงวัลของนักเรียนที่ชนะกำรแข่งขัน กำรประกวดพร้อม 

ประวัติแสดงที่ป้ำยนักเรียนดีเด่น อย่ำงน้อย  1  สัปดำห์ 
8.3 จัดกิจกรรม  “ คนดีศรีจินดำ ” 
8.4 จัดกิจกรรมยกย่อง ให้ก ำลังใจนักเรียนผู้ประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

ประกอบด้วย 

1. นำยสมชำย   มีสุวรรณ   ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงวำสนำ    เสนำพันธ์  รองประธำนกรรมกำร 
  3. นำงศรีอนงค์    ลิ้มสมบูรณ์  กรรมกำร 
  4. นำงสำวชลลดำ   อ่อนพันธุ์  กรรมกำร   
  5. นำงสำวทิพย์วัลย์   แม้นศรี  กรรมกำร 
  6. นำงสำวสุดำรัตน์   รุ่งรำษี  กรรมกำร 
  7. นำงสำวพรพิมล   ทรงบัณฑิตย์  กรรมกำร 
  8. นำยก ำพล   แสนฤทธิ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

9. นำยอำทิตย์   ยินยอม   กรรมกำรผู้ช่วยเลขำนุกำร 

4.  งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด มีขอบข่ายหน้าที่ 
1. ประชุมวำงแผนก ำหนดนโยบำยกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด สร้ำงเสริมสุขภำพนักเรียน 
2. กำรส่งเสริมสุขภำพจิตและเฝ้ำระวังพฤติกรรมเสี่ยง 
3. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพติด พัฒนำสุขภำพนักเรียน 
4. ป้องกันดูแลนักเรียน  ไม่ให้มีกำรใช้สำรเสพติดทุกชนิด 
5. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพติดในโรงเรียน 
6. รวบรวมข้อมูลของนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมำะสมเกี่ยวกับเรื่องยำเสพติดเพ่ือหำทำง 
     ช่วยเหลือแก้ไขต่อไป 
7. ประสำนงำน  ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ให้ควำมช่วยเหลือในกำรจัดกิจกรรมและ

กำรป้องกันและบ ำบัดรักษำ 
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8.   น ำนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเข้ำรับกำรตรวจหำสำรเสพติดในร่ำงกำย  กรณีที่พบให้ 
     ด ำเนินกำรบ ำบัดรักษำท่ีโรงพยำบำล และหน่วยงำนต่ำง ๆ อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ 
9.   ติดตำม  ประเมินผล  และสรุปรำยงำน 
10.  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

ประกอบด้วย 

1.  นำงอุษำ  ลือสมุทร   ประธำนกรรมกำร 
  2.  นำยสุวัฒน์   แดงประยูร  รองประธำนกรรมกำร 
  3.  นำงสำวรพีพร   ทองเพ็ชร  กรรมกำร 
  4.  นำยก ำพล   แสนฤทธิ์   กรรมกำร 
  5.  หัวหน้ำระดับทุกระดับชั้น  กรรมกำร 
  6.  ครูที่ปรึกษำทุกระดับชั้น  กรรมกำร 

7.  นำยปรำโมทย์  สีมำตย์จันทร์  กรรมกำรและเลขำนุกำร   
  

5.  งานส่งเสริมประชาธิปไตย     มีขอบข่ายหน้าที่ 
1. ด ำเนินกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรนักเรียนและจัดตั้งสภำองค์กรนักเรียน 
2. จัดประชุมคณะกรรมกำรและสภำองค์กรนักเรียนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
3. จัดโครงกำรกิจกรรม  ส่งเสริมประชำธิปไตยเชิงสร้ำงสรรค์ 
4. ก ำกับ  ดูแล  กำรท ำงำนของคณะกรรมกำรนักเรียนและสภำองค์กรนักเรียน 

          5.    รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนแก่ผู้เกี่ยวข้อง 

ประกอบด้วย   

  1. นำงวำสนำ   เสนำพันธ์   ประธำนกรรมกำร 
  2. นำยสมชำย  มีสุวรรณ   รองประธำนกรรมกำร 
  3. นำงวำสนำ    เสนำพันธ์  กรรมกำร 
  4. นำงศรีอนงค์    ลิ้มสมบูรณ์  กรรมกำร 
  5. นำงสำวชลลดำ   อ่อนพันธุ์  กรรมกำร   
  6. นำงสำวทิพย์วัลย์   แม้นศรี  กรรมกำร 
  7. นำงสำวสุดำรัตน์   รุ่งรำษี  กรรมกำร 

8. นำยอำทิตย์   ยินยอม   กรรมกำร 
  9. นำงสำวพรพิมล  ทรงบัณฑิตย์  กรรมกำร 

10. หัวหน้ำระดับทุกระดับชั้น  กรรมกำร 
11. นำยก ำพล   แสนฤทธิ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
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6.   งานความปลอดภัยนักเรียน  มีขอบข่ายหน้าที่ 

1.  ดูแลควำมเรียบร้อย  ควำมปลอดภัยขณะ ขึ้นลงรถ และข้ำมถนนของนักเรียนในเวลำ  เช้ำ-เย็น 
2.  ก ำกับ ดูแลนักเรียนที่ใช้จักรยำนยนต์ ให้ชิดทำงซ้ำยและเป็นแถว 
3.  จัดระบบสัญจรในสถำนศึกษำส ำหรับยำนพำหนะประเภทรถจักรยำนยนต์ และส ำหรับกำรเดินเท้ำ 
4.  ส ำรวจ เฝ้ำระวัง พื้นที่ท่ีเป็นจุดเสี่ยง พัฒนำพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงให้ปลอดภัยแก่นักเรียน   
5.  แต่งตั้งคณะกรรมกำรเข้ำสู่ระบบมำตรฐำนควำมปลอดภัยสถำนศึกษำ ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
6.  งำนอ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมำย 

ประกอบด้วย 

  1.  นำยปรำโมทย์  สีมำตย์จันทร์  ประธำนกรรมกำร 
  2.  นำยสุวัฒน ์ แดงประยูร  รองประธำนกรรมกำร 
  3.  นำงสำวรพีพร  ทองเพ็ชร  กรรมกำร 
  4.  นำงอุษำ   ลือสมุทร   กรรมกำร 

5.  นำยโซ่ทอง สระบัวทอง  กรรมกำร  
  6.  นำยธนโชต ิ ทองพิมล   กรรมกำร 
  7.  ครูเวรประจ ำวัน   กรรมกำร   
  8.  นำงสำวกัทลี   สังขวร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

7.  งานเวรประจ าวัน  มีขอบข่ายหน้าที่ 

1.  ปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยตำมจุดต่ำง ๆ จำกหัวหน้ำครูเวรประจ ำวัน 

 1.1 เวร รับ- ส่ง นักเรียน  ขึ้น-ลง  รถ  ดูแลควำมเรียบร้อย  ควำมปลอดภัยขณะ 
 ขึ้นลงรถ และข้ำมถนนของนักเรียนในเวลำ  เช้ำ-เย็น  

1.2  เวรประตูหน้ำโรงเรียน ดูแลควำมเรียบร้อยในกำรเดินแถวของนักเรียนเข้ำโรงเรียน    
ตรวจ  กำรแต่งกำย  กระเป๋ำหนังสือ  กำรมำสำย  กำรหลบหนีไม่เข้ำแถว 

 1.3 เวรพิธีกรหน้ำเสำธงมีหน้ำที่ประกำศ นัดหมำย  อบรม  ชมเชย และเสนอสำระน่ำรู้  
 1.4 เวรดูแลท ำควำมสะอำด  เรียบร้อยของอำคำร  ห้องน้ ำห้องส้วม 

 1.5 เวรปล่อยนักเรียนกลับบ้ำน  หลังเลิกเรียน 
 1.6 เวรตรวจควำมเรียบร้อยของนักเรียน มีหน้ำที่ตรวจดูแลควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของ   

นักเรียนในเวลำเช้ำ  พักกลำงวัน หลังเลิกเรียน  และดูแลกำรรับประทำนอำหำรกลำงวัน
ของนักเรียน 
1.7 เวรประตูโรงเรียนด้ำนหลัง มีหน้ำที่ดูแลควำมเรียบร้อยของนักเรียน ตรวจกำรแต่งกำย      
ของนักเรียน 

2.   จัดให้มีกำรอบรม ชี้แจง เพ่ือส่งเสริมพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม ในตอนเช้ำ เข้ำแถวหน้ำ 
       เสำธง  และตำมโอกำสอันสมควร  ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3.   ดูแลสุขภำพอนำมัยของนักเรียนอย่ำงสม่ ำเสมอ ตลอดทั้งวัน 
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4.   ให้ค ำแนะน ำ ดูแล นักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมำะสม ว่ำกล่ำวตักเตือนลงโทษตำมควำม  
      เหมำะสม  และบันทึกลงในเอกสำรของฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 
5. บันทึกเหตุกำรณ์ประจ ำวันลงในสมุดบันทึกเวรประจ ำวัน เมื่อสิ้นสุดกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
6. งำนอ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมำย 

 ประกอบด้วย 

  1.  นำงสำวรพีพร  ทองเพ็ชร  ประธำนกรรมกำร 
  2.  นำยศรศิริ   สุขสอำด   รองประธำนกรรมกำร 
  3.  นำยโซ่ทอง สระบัวทอง  กรรมกำร 
  4.  นำยปรำโมทย์  สีมำตย์จันทร์  กรรมกำร 

5.  นำยธนโชต ิ ทองพิมล   กรรมกำร  
  6.  ครูเวรประจ ำวัน   กรรมกำร   
  7.  นำงสำวดลพร   เอี่ยมจุ้ย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

8.  งานวินัยนักเรียน     มีขอบข่ายหน้าที่ 
1. จัดท ำข้อมูลแหล่งที่นักเรียนไปมั่วสุมในเขตพ้ืนที่อ ำเภอโพธิ์ทองและใกล้เคียง 
2. ติดตำมนักเรียนตำมแหล่งที่ผู้ปกครองหรือผู้หวังดีแจ้งมำอย่ำงทันท่วงที 
3. ออกตรวจตำมแหล่งมั่วสุม  ตำมวันเวลำที่ก ำหนด 
4. บันทึกข้อมูลตำมแบบที่ก ำหนด 
5. ประสำนงำนกับหัวหน้ำระดับเกี่ยวกับข้อมูลนักเรียนที่หนีเรียนหรือไม่มำ 

ประกอบด้วย 

  1. นำงอุษำ  ลือสมุทร   ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงสำวรพีพร  ทองเพ็ชร  รองประธำนกรรมกำร 
  4. นำงวำสนำ   เสนำพันธ ์  กรรมกำร 
  5. นำยปรำโมทย์  สีมำตย์จันทร์  กรรมกำร 
  6. นำงสำวสุดำรัตน์   รุ่งรำษี  กรรมกำร 
  7. นำงสำวดลพร   เอี่ยมจุ้ย  กรรมกำร 
  8. นำงสำวพรพิมล   ทรงบัณฑิตย์  กรรมกำร 
  9. ครูที่ปรึกษำทุกระดับชั้น  กรรมกำร  

9.  งานส่งเสริมความร่วมมือ  บ้าน วัด โรงเรียน  และชุมชน  มีขอบข่ายหน้าที่ 
1.  ด ำเนินกำรเรื่องเครือข่ำยผู้ปกครองนักเรียน 

          2.  น ำนักเรียนร่วมกิจกรรมภำยนอกโรงเรียนและชุมชน 
3. ประสำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือพัฒนำ  ป้องกันแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
4.  รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนแก่ผู้เก่ียวข้อง 
5.  ติดตำม  ประเมินผล  และสรุปผล 
6.  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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ประกอบด้วย 

  1.  นำงศรีอนงค์  ลิ้มสมบูรณ์  ประธำนกรรมกำร 
  2.  นำยสุวัฒน ์ แดงประยูร  รองประธำนกรรมกำร 
  3.  นำงพิมพ์ผกำ  เฉลยชีพ  กรรมกำร 
  4.  นำงวำสนำ  เสนำพันธ ์  กรรมกำร 
  5.  นำยปรำโมทย์  ทองค ำมำก  กรรมกำร    

10.  งานส านักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน มีขอบข่ายหน้าที่ 
1. ลงทะเบียนรับ – ส่งเอกสำรและหนังสือรำชกำร  กำรโต้ตอบหนังสือรำชกำร 
2. กำรเก็บรักษำและท ำลำยหนังสือรำชกำร และจัดบริกำรเก่ียวกับงำนสำรบรรณ 
3. ด ำเนินกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง วัสดุ  ครุภัณฑ์ ของฝ่ำยบุคลำกร ตำมระเบียบฯ 
4.   เบิก – จ่ำย เก็บรักษำพัสดุ ครุภัณฑ์ กลุ่มงำนบริหำรกิจกำรนักเรียน 
5.   จัดท ำทะเบียนคุม พัสดุ ครุภัณฑ์ของกลุ่มงำนบริหำรกิจกำรนักเรียน 
6.   ประสำนงำนบุคลำกรในกลุ่มงำนฯ จัดท ำแผนปฏิบัติกำร จัดตั้งงบประมำณค่ำใช้จ่ำย 
      ประจ ำปี  
7.   งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

ประกอบด้วย 

  1. นำงสำวสุดำรัตน์  รุ่งรำษี  ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงอุษำ  ลือสมุทร   รองประธำนกรรมกำร 

3. นำงสำวกัทลี   สังขวร   กรรมกำร 
  4. นำงสำวพิมพ์พร  สมงำม  กรรมกำร 
  5. นำงสำวดลพร   เอี่ยมจุ้ย  กรรมกำร  
  6. นำงสำวพรพิมล  ทรงบัณฑิตย์  กรรมกำร 
 

11.  งาน  TO  BE  NUMBER  ONE  มีขอบข่ายดังนี้ 
1. ประชุมวำงแผนก ำหนดนโยบำยกำรด ำเนินงำนกิจกรรม  TO  BE  NUMBER  ONE   
2. ด ำเนินโครงกำร ประชำสัมพันธ์  และจัดกิจกรรม TO  BE  NUMBER  ONE  
3. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชนพัฒนำสุขภำพกำย สุขภำพจิตของนักเรียนและบุคลำกรในโรงเรียน 
4. เป็นวิทยำกร และขยำยเครือข่ำย โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริกำร 
5. เฝ้ำระวังพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน 
6. ดูแลศูนย์เพื่อนใจและชมรม TO  BE  NUMBER  ONE   
7. ให้ค ำปรึกษำ  เพิ่มพูนทักษะในกำรแก้ปัญหำ  และสนับสนุนกำรใช้เวลำว่ำงของนักเรียนให้ท ำ

กิจกรรมที่สร้ำงสรรค์ 
8. ให้ควำมรู้และรณรงค์ต่อต้ำนสำรเสพติดแก่เด็กและเยำวชน 
9. จัดกำรอบรมให้กับอำสำสมัคร TO  BE  NUMBER  ONE   
10. ติดตำม  ประเมินผล  และสรุปรำยงำน 
11. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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ประกอบด้วย   

 1. นำงพิมพ์ผกำ  เฉลยชีพ   ประธำนกรรมกำร 
2. นำยศรศิริ  สุขสอำด   รองประธำนกรรมกำร  
3. นำงสำวนภัทร  วงษ์สำหร่ำย  กรรมกำร 
4. นำยปรำโมทย์  ทองค ำมำก  กรรมกำร 

 5. นำงอำรีวรรณ  ทองค ำมำก  กรรมกำร 
 6. นำยชิตพล  เครือแก้ว   กรรมกำร 
 7. นำงกรรณิกำร์   สีลำด   กรรมกำร 
 8. นำยโซ่ทอง สระบัวทอง   กรรมกำร 

9. นำงสำวสิดี   เปี่ยมศิริมงคล  กรรมกำร 
10. นำยเทอดพงษ์  เสียงหวำน  กรรมกำร 

 11. นำยปรีชำ  เจริญสุข   กรรมกำร 
12. นำงสำวจินตนำ   ปิติมล  กรรมกำรกำรและเลขำนุกำร 

12.  กิจกรรม YC มีขอบข่ายดังนี้ 
 1. อบรมนักเรียนเพ่ือให้มีทักษะกำรให้ค ำปรึกษำ 
 2. ช่วยเหลือ ส่งต่อนักเรียนกับหน่วยงำนของภำยนอก 
 3. ส่งเสริมลักษณะกำรเป็นผู้น ำให้กับนักเรียน 
 4. ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตอำสำช่วยเหลืองำนสังคม  

5. จัดอบรมให้ควำมรู้เรื่องทักษะกำรให้ค ำปรึกษำเบื้องต้นกับนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษำ (Youth 
Counselor : YC) โดยนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษำแกนน ำร่วมกับครูแนะแนว 
6. ให้ค ำปรึกษำกับนักเรียนที่มำขอรับค ำปรึกษำ 
7. นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษำ YC ประจ ำห้องเรียนช่วยครูที่ปรึกษำดูแลเพ่ือนในห้อง 
8. มีกำรสร้ำงเครือข่ำยกับนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษำโรงเรียนอ่ืนๆเพื่อซักถำมถึงปัญหำที่เกิดขึ้นในกำร
ด ำเนินงำนหรือข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนให้เป็นไปอย่ำงมีระบบ 
9. ติดตำม  ประเมินผล  และสรุปรำยงำน 
10. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

ประกอบด้วย   

 1. นำยศรศิริ  สุขสอำด   ประธำนกรรมกำร 
2. นำงพิมพ์ผกำ  เฉลยชีพ   รองประธำนกรรมกำร  
3. นำงสำวนภัทร  วงษ์สำหร่ำย  กรรมกำร  

 4. นำงอำรีวรรณ  ทองค ำมำก  กรรมกำร 
 5. นำยชิตพล  เครือแก้ว   กรรมกำร 
 6. นำงกรรณิกำร์   สีลำด   กรรมกำร 

7. นำงสำวกนิษฐำ  รุ่งเรือง  กรรมกำร 
8. นำยเทอดพงษ์  เสียงหวำน  กรรมกำร 
9. นำงสำวดลพร   เอี่ยมจุ้ย  กรรมกำร 
10. นำงสำวจินตนำ   ปิติมล  กรรมกำรกำรและเลขำนุกำร 
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13.  งานนิเทศ ติดตามและควบคุมภายใน มีขอบข่ายดังนี้ 
 1. จัดท ำแผน/โครงกำร/กิจกรรม ก ำหนดปฏิทินกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 

2. ก ำกับ นิเทศ ติดตำม งำนกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียนให้ด ำเนินไปอย่ำงเป็นระบบตำมระเบียบของ
ทำงรำชกำร 

 3. ก ำกับ ดูแล กลั่นกรองเอกสำร ในส ำนักงำนงำนกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
 4. ติดตำม และประเมินผลงำนของกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
 

 ประกอบด้วย  
  1. นำงอุษำ  ลือสมุทร   ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงสำวรพีพร  ทองเพ็ชร  กรรมกำร 

 3. นำงสำวรพีพร  ทองเพ็ชร  กรรมกำร 
  4. นำงสำวกัทลี  สังขวร   กรรมกำรกำร 

5. นำยปรำโมทย์   สีมำตย์จันทร์  กรรมกำร 
6. นำงสำวสุดำรัตน์  รุ่งรำษี  กรรมกำร 
7. นำงสำวดลพร   เอี่ยมจุ้ย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
8. นำงสำวพรพิมล   ทรงบัณฑิตย์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
14. งานอ่ืนๆ ตามที่สถานศึกษามอบหมาย 
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กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

 กำรบริหำรทั่วไปเป็นงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดระบบบริหำรองค์กร  โดยมีบทบำทหลักในกำรประสำน 
ส่งเสริม สนับสนุนและกำรอ ำนวยกำร ควำมสะดวกต่ำงๆในกำรให้บริกำรทุกรูปแบบ ตำมหลักบริหำรที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของงำนเป็นหลักโดยเน้นควำมโปร่งใส ควำมรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ตลอดจนกำรมีส่วนร่วมของ
บุคคล ชุมชนและองค์กรที่เก่ียวข้อง เพื่อให้กำรจัดกำรศึกษำมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้บริกำร สนับสนุน ส่งเสริม ประสำนงำนและอ ำนวยกำร ให้กำรปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำ       
เป็นไป  ด้วยควำมเรียบร้อย 

 2. เพ่ือประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและผลงำนของสถำนศึกษำต่อสำธำรณชน  
              ซึ่งจะก่อให้เกิด ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เจตคติท่ีดี เลื่อมใส ศรัทธำและให้กำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 

 
ขอบข่ายและภารกิจ 

 1.งำนชุมชน 
2.งำนอำคำรสถำนที่   

 3.งำนลูกจ้ำง 
4.งำนอนำมัยโรงเรียน 
5.งำนโภชนำกำร 

 6.งำนโสตทัศนศึกษำ 
 7.งำนดุริยำงค์โรงเรียน  

8.งำนพัสดุกลุ่มบริหำรทั่วไป 
9.งำนประชำสัมพันธ์ และเว็ปไซต์สถำนศึกษำ     

          10.งำนควบคุมภำยในกลุ่มบริหำรทั่วไป 
   11.งำนสหกรณ์ร้ำนค้ำโรงเรียน 

12. งำนสวัสดิกำรเครื่องดื่มโรงเรียน    
          13. งำนอ่ืนๆ ตำมที่สถำนศึกษำมอบหมำย 
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หัวหน้างานกลุ่มบริหารทั่วไป 
นายสุวัฒน์  แดงประยูร 

 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานดังนี้ 

 1. ให้ค ำปรึกษำแก่ผู้บริหำรโรงเรียนด้ำนงำนบริหำรทั่วไป 
 2. จัดท ำแผนโครงกำรในกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
 3. รับผิดชอบควบคุม ดูแล สั่งกำรและติดตำมผลงำนในฝ่ำยบริหำรทั่วไปให้ด ำเนินไป 

   อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 4. ประสำนงำนกับกลุ่มงำนอ่ืนๆเพื่อให้บริกำรที่ดีแก่ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
 5. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในโรงเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 6. สรุปข้อมูลของกลุ่มงำน ส่งงำนสำรสนเทศเพ่ือรวบรวมข้อมูลส ำหรับกำรประเมินมำตรฐำน 

7. รองประธำนคณะกรรมกำรบริหำรฝ่ำยบริหำรทั่วไปปฏิบัติหน้ำที่แทนประธำนกรรมคณะกรรมกำรฯ  
ในกรณีที่ประธำนกรรมฯ ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้  
 

คณะกรรมการบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป 

  1. นำยสุวัฒน์    แดงประยูร   ประธำนกรรมกำร 
  2 .นำยปรำโมทย์  ทองค ำมำก   รองประธำนกรรมกำร 
  3. นำยสมชำย   มีสุวรรณ   รองประธำนกรรมกำร 

4. นำงภิญญำพัชญ์  เดชเดชำโชต ิ   กรรมกำร 
  5.นำงพิมพ์ผกำ  เฉลยชีพ    กรรมกำร 
  6. นำงสำวนภัทร  วงษ์สำหร่ำย   กรรมกำร 
  7. นำงสำวมินตรำ อนันตรังสี   กรรมกำร 

8. นำยประวิทย์  เปลี่ยนดิษฐ์   กรรมกำร 
  9.นำงณัฐกำนต์  แก้วแสงแจ่ม   กรรมกำร 

10.นำงสำวพิมพ์พร  สมงำม    กรรมกำร 
11.นำยโซ่ทอง  สระบัวทอง   กรรมกำร 
12.นำยปรำโมทย์ สีมำตย์จันทร์   กรรมกำร 
13.นำงสำวนิตยำ  แก้วคงวงษ์   กรรมกำร 
14.นำงจันทิมำ  ปกป้อง    กรรมกำร 
15.นำงสำวสิดี  เปี่ยมศิริมงคล   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
16.นำงสำวจำรุวรรณ     ไม้เที่ยง    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
17.นำงสำวธนำภรณ์ ทองเสริม     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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ขอบข่ายงานและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
1.  งานชุมชน  ประกอบด้วย  

  1. นำงพิมพ์ผกำ   เฉลยชีพ   หัวหน้ำ 
  2. นำยศรศิริ                สุขสะอำด  รองหัวหน้ำ 
  3. นำงสำวนภัทร   วงษ์สำหร่ำย  ผู้ช่วย 

4. นำยปรำโมทย์  ทองค ำมำก  ผู้ช่วย 
5. นำงสำวสุกัลย์  เจริญกุล   ผู้ช่วย 
6. นำงภิญญำพัชญ์  เดชเดชำโชต ิ  ผู้ช่วย 
7. นำงณัฐกำนต์  แก้วแสงแจ่ม  ผู้ช่วย 

                     8. นำยชิตพล  เครือแก้ว  ผู้ช่วย 
            9 .นำงสำวสิดี  เปี่ยมศิริมงคล  ผู้ช่วย 
          10. นำงสำวจำรุวรรณ       ไม้เที่ยง   ผู้ช่วย 
                    11. นำงสำวจินตนำ   ปิติมล   ผู้ช่วย 
 
แนวทางปฏิบัติ / มีหน้าที่ 

1. เผยแพร่เกียรติประวัติโรงเรียนและสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชน 
 2. ให้บริกำรชุมชนในด้ำนข่ำวสำร วิชำกำร 
 3. เข้ำร่วมกิจกรรมกับชุมชนในด้ำนประเพณี วัฒนธรรมและกิจกรรมต่ำงๆ 
 4. ประสำนงำนกับชุมชนส่งเสริมเผยแพร่ควำมรู้ภูมิปัญญำชำวบ้ำนในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ 

5. อ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำย 
2.  งานอาคารสถานที่   ประกอบด้วย  

  1. นำยสุวัฒน์       แดงประยูร หัวหน้ำ 
  2. นำยโซ่ทอง  สระบัวทอง รองหัวหน้ำ 

3. นำงภิญญำพัชญ์  เดชเดชำโชต ิ ผู้ช่วย 
  4. นำยปรำโมทย์  สีมำตย์จันทร์  ผู้ช่วย 

5. นำงสำวธนำภรณ ์ ทองเสริม ผู้ช่วย 
  6. นำงสำวสิดี  เปี่ยมศิริมงคล ผู้ช่วย 
  7. นำงสำววันศิริ            สมบุญ  ผู้ช่วยและหัวหน้ำอำคำรประสิทธิศิลป์ 
  8. นำยสมชำย  มีสุวรรณ ผู้ช่วยและหัวหน้ำอำคำรศรีสังวำลย์ 
  9. นำงชญำนิษฐ์  นิลพฤกษ์ ผู้ช่วยและผู้ช่วยหัวหน้ำอำคำรศรีสังวำลย์  

         10. นำงสำวจำรุวรรณ ไม้เที่ยง  ผู้ช่วยและหัวหน้ำอำคำรปทุมชำติ 
          11. นำยประวิทย์  เปลี่ยนดิษฐ์ ผู้ช่วยและหัวหน้ำอำคำรจินดำมณี 
          12. นำงพิมผกำ  เฉลยชีพ           ผู้ชว่ยและหัวหน้ำอำคำรเทพสังวรญำณ 
          13. นำงสมพิศ  แดงประยูร ผู้ช่วยและหัวหน้ำอำคำรโพธิ์ทอง 
          14. นำยชิตพล  เครือแก้ว ผู้ช่วยและหัวหน้ำอำคำรโรงฝึกงำน 
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15. นำยวชิัย                    15. นำยวิชัย   ดอกเทียน ผู้ช่วย และผู้ดูแลเก็บรักษำกุญแจอำคำรปทุมชำติ 
        และอำคำรฝึกงำน                                           

           16.นำยพยอม  เด่นดวง  ผู้ช่วยและผู้ดูแลเก็บรักษำกุญแจอำคำร 
        ประสิทธิศิลป์และตู้เครื่องเสียงอำคำร 57 ปี 

จินดำมณี                                                                
17. นำยบัญชำ             ช่องสำร ผู้ช่วยและผู้ดูแลเก็บรักษำกุญแจอำคำรจินดำมณี

และอำคำรเทพสังวรญำณ 
18. นำยส ำลี  บุญทด  ผู้ช่วยและผู้ดูแลเก็บกุญแจอำคำรโพธิ์ทองและตู้ไฟ 

                                                              อำคำร 57 ปี จินดำมณี 
  19. นำยปรีชำ  เจริญสุข  ผู้ช่วยและดูแลเก็บรักษำกุญแจอำคำรศรีสังวำล 
 
แนวทางการปฏิบัติ / มีหน้าที่ 

 1. ก ำหนดแนวทำงวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม 
              ของสถำนศึกษำ 
 2 ติดตำมและตรวจสอบกำรใช้อำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อมของสถำนศึกษำเพ่ือให้เกิดควำมคุ้มค่ำ    
             และเอ้ือประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้ 
 3. จัดให้มีระบบกำรบริกำรสำธำรณะ 
 4. จัดระบบและให้บริกำรข้อมูล ข่ำวสำร และบริกำรอ่ืนๆ แก่สำธำรณชนตำมควำมเหมำะสม 
 5. พัฒนำระบบและประเมินควำมพึงพอใจ กำรให้บริกำรแก่สำธำรณชน และน ำผลกำรประเมินมำ 
              ปรับปรุง แก้ไข พัฒนำต่อไป 
 6.บ ำรุง ดูแลรักษำ และพัฒนำอำคำรสถำนที่ ทรัพย์สินและสภำพแวดล้อมของสถำนศึกษำให้อยู่ใน
สภำพที่มั่นคง ปลอดภัย เหมำะสมพร้อมที่จะใช้ประโยชน์ 
  
3. งานลูกจ้าง  ประกอบด้วย 

  1.นำยโซ่ทอง        สระบัวทอง  หัวหน้ำ 
 2. นำยสุวัฒน์         แดงประยูร  รองหัวหน้ำ  
 3. นำยสมชำย        มีสวุรรณ  ผู้ช่วย 
 4. นำงจันทิมำ        ปกป้อง  ผู้ช่วย 
 5. นำงสำวสิดี        เปี่ยมศิริมงคล ผู้ช่วย 
  

แนวทางการปฏิบัติ / มีหน้าที่ 
1. ก ำหนดแนวปฏิบัติงำนของลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงชั่วครำว 

 2. มอบหมำยหน้ำที่และติดตำมกำรปฏิบัติงำนของลูกจ้ำง 

 3. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของลูกจ้ำงประจ ำในหน้ำที่เกี่ยวข้อง 
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4. งานอนามัยโรงเรียน ประกอบด้วย 

  1.  นำงณัฐกำนต์       แก้วแสงแจ่ม หัวหน้ำ 
  2.  นำงกรรณิกำร์      สีลำด           รองหัวหน้ำ 
  3.  นำงวำสนำ       เสนำพันธ ์ ผู้ช่วย   
  4.  นำยโซ่ทอง       สระบัวทอง            ผูช้่วย 
  5.  นำงทิพวัลย์       แม้นศรี  ผู้ช่วย 
  6.  นำงสำวมณีรัตน์    ดอกไม้งำม  ผู้ช่วย 
 
แนวทางการปฏิบัติ / มีหน้าที่ 

 1. จัดท ำโครงกำร / งำน เสนอเพ่ือของบประมำณด ำเนินกำร 
 2. ด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำร สรุปและประเมินผล 
 3. ให้กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้นแก่นักเรียนที่เจ็บป่วย 
 4. พำนักเรียนน ำส่งพยำบำลกรณีท่ีเจ็บป่วยมำก 
 5. ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนและให้ควำมร่วมมือด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆตำมท่ี
หน่วยงำน    
              ดังกล่ำวขอควำมร่วมมือมำ 
 6. จัดท ำสถิติข้อมูล กำรให้บริกำรรักษำพยำบำลนักเรียน 
 7. จัดท ำสถิติข้อมูล ส่วนสูง น้ ำหนัก เพื่อสังเกตภำวกำรณ์เจริญเติบโตของนักเรียนและให้ค ำแนะน ำ 
              ช่วยเหลือ 
 8. จัดซื้อ จัดเก็บยำและเวชภัณฑ์ ให้เป็นหมวดหมู่ เพียงพอในกำรให้บริกำร 
 9. จัดท ำควำมสะอำดวัสดุ อุปกรณ์ ในห้องพยำบำลให้ถูกสุขลักษณะ 
 10. มีเจ้ำหน้ำที่ ประจ ำห้องเพ่ือสะดวกในกำรให้บริกำรตลอดเวลำ 
 11. ด ำเนินกิจกรรมตำมกรอบงำนพยำบำลอย่ำงสม่ ำเสมอ มีเอกสำร ข้อมูลครบถ้วนที่จะให้บริกำรแก่
ทุก ฝ่ำยที่เก่ียวข้อง 
 
5. งานโภชนาการ   ประกอบด้วย 
  1. นำงสำวจำรุวรรณ  ไม้เท่ียง            หัวหน้ำ 

2.นำงสำวธนำภรณ์  ทองเสริม   รองหัวหน้ำ 
  3. นำงสำวนิตยำ       แก้วคงวงษ ์   ผู้ช่วย 
  4. นำงสำวสิดี      เปี่ยมศิริมงคล  ผู้ช่วย 

แนวทางการปฏิบัติ / มีหน้าที่ 

 1. ให้กำรอบรม ส่งเสริมควำมรู้ มำรยำทและสุขนิสัยทำงด้ำนโภชนำกำรแก่นักเรียน 
 2. รับจัดบริกำรอำหำรกลำงวันแก่หน่วยงำนอื่นที่มำขอใช้สถำนที่ภำยในโรงเรียนหรือตำมที่โรงเรียน 
              มอบหมำย 
 3. ดูแลควำมสะอำดทั่วไปในโรงอำหำรโรงเรียน 
 4. ควบคุมคุณภำพ รำคำ และควำมสะอำดของอำหำรให้ถูกต้องตำมหลักโภชนำกำร 
 5. ควบคุมและดูแลผู้ขำยอำหำรให้แต่งกำยตำมท่ีโรงเรียนก ำหนด 
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 6. ตรวจตรำ ดูแล อุปกรณ์และภำชนะท่ีใส่อำหำร และบริเวณรอบๆร้ำนให้สะอำดอยู่เสมอ 
 7. อบรมให้ควำมรู้ผู้ประกอบกำรในด้ำนสุขำภิบำลอำหำรเป็นระยะๆ 
 8. ตรวจสุขภำพผู้จ ำหน่ำยอำหำรก่อนที่จะขำย 
 9. ตรวจสำรปนเปื้อนและควำมสะอำดของอำหำรส่งสำธำรณสุข เดือนละ 1 ครั้ง 
 10. ประชุมผู้จ ำหน่ำยอำหำรเดือนละ  1 ครั้ง 
 11. จัดจ้ำงพนักงำนท ำควำมสะอำด 

6. งานโสตทัศนศึกษา  ประกอบด้วย 

  1. นำยปรำโมทย์   ทองค ำมำก  หัวหน้ำ 
  2. นำงสำวกัทลี  สังขวร   รองหัวหน้ำ 
  3. นำงอำรีวรรณ  ทองค ำมำก  ผู้ช่วย 
  4. นำงสำวสิดี           เปี่ยมศิริมงคล  ผู้ช่วย 
  5. นำยก ำพล  แสนฤทธิ์  ผู้ช่วย 

6. นำยอำทิตย์              ยินยอม   ผู้ช่วย 
  7. นำยธนโชต ิ ทองพิมล  ผู้ช่วย 
แนวทางการปฏิบัติ / มีหน้าที่ 
 1. จัดบริกำรโสตทัศนูปกรณ์ ให้แก่หน่วยงำนทั้งในโรงเรียนและภำยนอกโรงเรียน 
 2. จัดบริกำรให้ใช้ห้องโสตทัศนศึกษำและโสตทัศนูปกรณ์ ส ำหรับครูได้ใช้เพ่ือกำรเรียนกำรสอน 
          3. จัดบริกำรถ่ำยภำพและถ่ำยวีดีโอ กิจกรรมต่ำงๆของนักเรียนและโรงเรียน 
 
7. งานดุริยางค์โรงเรียน  ประกอบด้วย 

  1.  นำยปรำโมทย์ ทองค ำมำก  หัวหน้ำ 
  2.  นำงพิมพ์ผกำ   เฉลยชีพ   รองหัวหน้ำ 
  3.  นำงภิญญำพัชญ์  เดชเดชำโชต ิ  ผู้ช่วย 
  4.  นำงอำรีวรรณ ทองค ำมำก  ผู้ช่วย 
  5.  นำยชิตพล  เครือแก้ว  ผู้ช่วย 

แนวทางการปฏิบัติ / มีหน้าที่ 
 1. วำงแผนด ำเนินกำรพัฒนำด้ำนดนตรี 
 2. จัดหำ คัดเลือกนักเรียนที่มีพ้ืนฐำนทำงดนตรี 
 3. ด ำเนินกำรฝึกซ้อมให้นักเรียนมีทักษะและควำมช ำนำญในกำรใช้เครื่องดนตรี 
              ที่ตนเองถนัด 

4. จัดเก็บ บ ำรุงรักษำ ซ่อมแซม เครื่องดนตรีให้พร้อมที่จะใช้งำนได้ตลอดเวลำ 
5. จัดท ำบัญชีกำรน ำวงดุริยำงค์และดนตรีไทยไปให้บริกำรกับชุมชนทั้งท่ีได้รับเงิน 

              ค่ำบริกำรและงำนที่ไม่ได้รับเงินค่ำบริกำรเพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องดนตรีที่ช ำรุด 
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8. งานนาฏศิลป์ – ดนตรีไทย  ประกอบด้วย 

  1. นำงภิญญำพัชญ์  เดชเดชำโชต ิ หัวหน้ำ 
                     2. นำงพิมพ์ผกำ   เฉลยชีพ   รองหัวหน้ำ 
  3. นำยปรำโมทย์  ทองค ำมำก  ผู้ช่วย 
  4.  นำยชิตพล  เครือแก้ว  ผู้ช่วย 

5.  นำยศรศิริ  สุขสอำด            ผูช้่วย 
6.  นำงสำวสิดี  เปี่ยมศิริมงคล  ผู้ช่วย 
7.  นำงสำวจินตนำ ปิติมล   ผู้ช่วย 
8.  นำยปรีชำ  เจริญสุข    ผู้ช่วย 
 

แนวทางการปฏิบัติ / มีหน้าที่ 
 1. วำงแผนด ำเนินกำรพัฒนำนำฏศิลป์ – ดนตรีไทย 
 2. จัดหำ คัดเลือกนักเรียนที่มีพ้ืนฐำนนำฏศิลป์ – ดนตรีไทย 
 3. ด ำเนินกำรฝึกซ้อมให้นักเรียนมีทักษะและควำมช ำนำญด้ำนนำฏศิลป์ และควำมช ำนำญด้ำนดนตรี
ไทย 

4. จัดเก็บ บ ำรุงรักษำ ซ่อมแซม เครื่องแต่งกำย เครื่องประดับ เครื่องดนตรีไทยให้พร้อมที่จะใช้งำนได้    
   ตลอดเวลำ 
5. จัดท ำบัญชีกำรน ำนักเรียนแสดงด้ำนนำฏศิลป์ – ดนตรีไทย ไปให้บริกำรกับชุมชนทั้งท่ีได้รับเงิน 
    ค่ำบริกำรและงำนที่ไม่ได้รับเงินค่ำบริกำรเพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมชุดเครื่องแต่งกำย  เครื่องประดับ และ   
    เครื่องดนตรีไทย ที่ช ำรุด 

9. งานพัสดุกลุ่มบริหารทั่วไป   ประกอบด้วย 

  1. นำงสำวสิดี  เปี่ยมศิริมงคล               หัวหน้ำ 
  2. นำงจันทิมำ  ปกป้อง   รองหัวหน้ำ 
  3. นำยโซ่ทอง  สระบัวทอง  ผู้ช่วย 
  4. นำงสำวนิตยำ  แก้วคงวงษ์  ผู้ช่วย 
  5. นำงสำวจำรุวรรณ ไม้เที่ยง   ผู้ช่วย 

แนวทางการปฏิบัติ / มีหน้าที่ 

 1. วำงแผนและด ำเนินกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับพัสดุกลุ่มบริหำรทั่วไป 
 2. ลงทะเบียน-รับส่งเอกสำรหนังสือรำชกำรเก่ียวกับกลุ่มบริหำรทั่วไป 
 3. ประสำนงำนบุคลำกรในกลุ่มงำนฯ จัดท ำแผนปฏิบัติกำร จัดตั้งงบประมำณค่ำใช้จ่ำยประจ ำปี 

4. ด ำเนินกำรจัดซื้อ-จัดจ้ำงวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ถูกต้องตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
5. จัดท ำบัญชีควบคุม พัสดุ ครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหำรทั่วไป 
6. งำนอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำย 
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10. งานประชาสัมพันธ์และเว็ปไซต์โรงเรียน ประกอบด้วย 

  1.นำงสำวพิมพ์พร    สมงำม   หัวหน้ำ 
  2. นำงพรพักตร์  ถนอมเขต  รองหัวหน้ำ 
  3. นำงสำวกัทลี  สังขวร   รองหัวหน้ำ 
  4. นำงสำวสุชำดำ รักไทยวัฒนำ  ผู้ช่วย 
  5. นำงอำรีวรรณ  ทองค ำมำก  ผู้ช่วย 
  6. นำงกรรณิกำร์  สีลำด            ผูช้่วย 

7. นำยศรศิริ  สุขสอำด            ผูช้่วย 
8. นำงสำวนิตยำ  แก้วคงวงษ์  ผู้ช่วย 
9.นำงสำวอิสรำภรณ์ อินเอก            ผูช้่วย 
10. นำยเทอดพงษ์           เสียงหวำน  ผู้ช่วย  
11. นำงสำวพุทธิภรณ์     เกตุยิ้ม   ผู้ช่วย 
12.  นำงทิพวัลย์       แม้นศรี   ผู้ช่วย 

  13  นำงสำวมณีรัตน์    ดอกไม้งำม   ผู้ช่วย 
  14. นำยธนโชต ิ ทองพิมล  ผู้ช่วย 
   
แนวทางการปฏิบัติ / มีหน้าที่ 

 1. ศึกษำควำมต้องกำรในกำรเผยแพร่ข่ำวสำรข้อมูลและผลงำนของสถำนศึกษำ รวมทั้งควำมต้องกำรใน   
              กำรได้รับข่ำวสำรข้อมูลทำงกำรศึกษำของชุมชน 
 2. วำงแผนกำรประชำสัมพันธ์ของสถำนศึกษำ โดยกำรมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน องค์กร สถำบันและ   
              สื่อมวลชนในท้องถิ่น 
 3. จัดให้มีเครือข่ำยกำรประสำนงำนประชำสัมพันธ์ 
 4. พัฒนำบุคลำกรผู้รับผิดชอบงำนประชำสัมพันธ์ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร 
              ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ผลงำนของสถำนศึกษำ 
 5. สร้ำงกิจกรรมประชำสัมพันธ์ให้หลำกหลำยรูปแบบ โดยยึดหลักกำรมีส่วนร่วมของ 
              เครือข่ำยประชำสัมพันธ์ 
 6. ติดตำมประเมินผลกำรประชำสัมพันธ์ เพ่ือให้ทรำบถึงผลที่ได้รับและน ำไปด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข    
              พัฒนำให้เหมำะสมต่อไป 
 
11.  งานควบคุมภายในกลุ่มบริหารงานทั่วไป     ประกอบด้วย 

   1.นำยสุวัฒน์           แดงประยูร  หัวหน้ำ  
2.นำงจันทิมำ       ปกป้อง  รองหัวหน้ำ 
3.นำยสมชำย       มีสุวรรณ  ผู้ช่วย 

  4.นำงสำวสิดี       เปี่ยมศิริมงคล ผู้ช่วย 
  5.นำงสำวจำรุวรรณ   ไม้เที่ยง  ผู้ช่วย 
  



คู่มือปฏิบัติงานครูและบุคลากร 
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แนวทางการปฏิบัติ / มีหน้าที่ 

 1. วิเครำะห์สภำพปัจจุบัน ปัญหำตำมโครงสร้ำงและภำรกิจของสถำนศึกษำ 
 2. วิเครำะห์ควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำน ก ำหนดปัจจัยเสี่ยงและจัดล ำดับควำมเสี่ยง 
 3. ก ำหนดมำตรกำรในกำรป้องกันควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 
 4. วำงแผนกำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในสถำนศึกษำ 
 5. ให้บุคลำกรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยน ำมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงไปใช้ในกำรควบคุมกำรด ำเนินงำนตำม  
              ภำรกิจ 
 6. ด ำเนินกำรควบคุมตำมหลักเกณฑ์มำตรกำรและวิธีกำรที่ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินก ำหนด 
 7. ประเมินผลกำรด ำเนินกำรควบคุมภำยใน ตำมมำตรกำรที่ก ำหนดและปรับปรุง 
              ให้เหมำะสม 

7. รำยงำนผลกำรประเมินและติดตำมกำรควบคุมภำยในต่อผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

12.งานสหกรณ์ร้านค้าโรงเรยีน ประกอบด้วย 
  1. นำงสำวนภัทร  วงษ์สำหร่ำย หัวหน้ำ 
  2. นำงพรพักตร์  เปี่ยมศักดิ์ รองหัวหน้ำ 
  3. นำงจิรำวัฒน์  หลวงวงษ์ ผู้ช่วย 
  4. นำยประวิทย์             เปลี่ยนดิษฐ์ ผู้ช่วย 
  5. นำยวิชัย  ก่ ำกระโทก ผู้ช่วย 
             6. นำงสำวกนิษฐำ รุ่งเรือง  ผู้ช่วย 
             7. นำยศรศิริ  สุขสอำด           ผู้ช่วย 
  8. นำงนิตยำ                 แก้วคงวงษ์ ผู้ช่วย 

           9. นำยเทอดพงษ์ เสียงหวำน ผู้ช่วย 
 10. นำงทิพวัลย์  แม้นศรี  ผู้ช่วย 
 11. นำงสำวดลพร          เอ่ียมจุ้ย  ผู้ช่วย 

                     12. นำงสำวสุดำรัตน์  ดอกมะขำม ผู้ช่วย 
                     13.นำงสำวอิสรำภรณ์      อินเอก            ผู้ช่วย และเลขำนุกำร 

แนวทางการปฏิบัติ / มีหน้าที่ 
1. จัดหำผลิตภัณฑ์ของใช้อ่ืนที่เกิดจำกผลงำนเด็ก ผลิตภัณฑ์ในชุมชนและน ำมำจ ำหน่ำยในสหกรณ์

ร้ำนค้ำในโรงเรียน โดยผู้จัดกำรสหกรณ์จะเป็นผู้ประสำนงำนเพื่อสั่งสินค้ำ 
2. จัดท ำบัญชีรับ – จ่ำยเงินแต่ละวัน ส่งเงินที่ขำยได้ให้เหรัญญิก และส่งมอบบัญชีเงินสดและเอกสำร

อ่ืนส่งมอบเวรต่อไปทุกวัน 
3. ดูแลควำมเรียบร้อย ควำมสะอำด เปิด – ปิด สหกรณ์ภำคเช้ำ เปิดร้ำนเวลำ 06.30 น.- 08.30 น. 

ในกรณีจัดกิจกรรมในโรงเรียน และไม่มีกำรเรียนกำรสอนให้ขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสมในกำรเปิดเพ่ือ
บริกำร 

4. รำยงำนผู้บังคับบัญชำหำกเกิดปัญหำ เพ่ือหำทำงแก้ไขต่อไป 
 

 



คู่มือปฏิบัติงานครูและบุคลากร 
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13. งานสวัสดิการเครื่องดื่มโรงเรียน   ประกอบด้วย 

  1. นำงสำวมินตรำ   อนันตรังสี หัวหน้ำ 
  2. นำงจิรำวัฒน์    หลวงวงษ์ ผู้ช่วย 
  3. นำยประวิทย์            เปลี่ยนดิษฐ์ ผู้ช่วย 
  4. นำงสำววันศิริ    สมบุญ  ผู้ช่วย 
  5. นำงสำวสิดี  เปี่ยมศิริมงคล ผู้ช่วย 
            6. นำงสำวนิตยำ    แก้วคงวงษ์        ผู้ช่วย 
  7. นำงสำวจำรุวรรณ      ไม้เท่ียง  ผู้ช่วย 
  8. นำงสำวธนำภรณ์        ทองเสริม ผู้ช่วย 

9.นำงสำวนันทนำ        เริงพำนิขย์         ผู้ช่วย 
10. นำยจิรภัทร             แต่งงำม  ผู้ช่วย  

           11. นำงจันทิมำ  ปกป้อง            ผูช้่วย และเลขำนุกำร 
 

แนวทางการปฏิบัติ / มีหน้าที่ 

1. จัดซื้อ จัดจ้ำงวัสดุ อุปกรณ์ วัตถุดิบและบุคลำกรที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนของกิจกำรร้ำนเครื่องดื่ม 
2. จัดกำรผลิตเครื่องดื่มท่ีมีคุณภำพ ถูกสุขลักษณะและมีควำมปลอดภัยในกำรบริโภค 
3. จัดจ ำหน่ำยเครื่องดื่มให้แก่ผู้รับบริกำร 
4. ดูแลร้ำนสวัสดิกำรเครื่องดื่มให้สะอำดเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ 

 

14. งานอ่ืนๆตามที่สถานศึกษามอบหมาย 

 

 

 

 


