
 
ค ำสั่งโรงเรียนสิงหพำหุ “ประสำนมิตรอุปถัมภ์” 

ที ่ 43 /  ๒๕๖3 
เรื่อง  แต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖3 

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

             อาศัยอ านาจบังคับบัญชาและอ านาจหน้าที่ตามความในมาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ อ านาจตามมาตรา ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และอาศัยอ านาจระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  
             เพ่ือให้การบริหารสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อทางราชการจึงแต่งตั้ง และมอบหมาย
หน้าที่ราชการ งานสนับสนุนการสอนให้ข้าราชการครู และบุคลากรของโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” ปฏิบัติ
หน้าที่ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 ดังต่อไปนี้ 
 

 คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 
 ๑. นายวิชาญ    การะเกต ุ      ประธานกรรมการ 

  ๒. นางสาวคณิตา  จันทวงษ์      รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางวราภรณ์    ชนะกุล    กรรมการ 
 4  นายเพียรศักดิ์    ศรีละกูล    กรรมการ 
 5. นางสาวสุมนพัสร์  ป้องกัน    กรรมการ 

  6.นางสาวสุทธิรัก  ศรีไพโรจน์                 กรรมการและเลขานุการ       
หน้ำที่   ๑. ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานในสถานศึกษาเพ่ือให้ด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยและเกิดผลดีแก่ทางราชการ 
   ๒. วิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติงานตามนโยบายของทางราชการ 
   ๓. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในงานกลุ่มบริหารต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
          ๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
 

 นำงสำวสุมนพัสร์  ป้องกัน หัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
หน้ำที่   ๑. ท าหน้าที่และปฏิบัติงานตามที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย 

  ๒. เป็นที่ปรึกษาของผู้บริหารเกี่ยวกับงานต่างๆ ของกลุ่มบริหารวิชาการ 
๓. ให้ครูจัดท าแผนการสอนทุกรายวิชา ด าเนินการให้ทุกวิชามีอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ  

          ๔. ประสานงานกับกลุ่มฯ วิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้งานต่างๆ เพื่อให้งานของกลุ่มฯบริหารวิชาการ 
    เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๕. บริการสนับสนุนครูผู้สอน หัวหน้าระดับ ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน  
๖. ประสานงานกับบรรณารักษ์ห้องสมุดทางด้านวิชาการ  
๗. การวางแผนจัดสรรงบประมาณพัฒนางานฝ่ายบริหารวิชาการ 
๘. วางแผนปฏิบัติงานและจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี 
๙. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าภาคเรียน/ประจ าปี 
๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามท่ีได้รับมอบหมาย 



๒ 
 

๑. คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
  ๑. นางสาวสุมนพัสร์ ป้องกัน    ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาววราภรณ ์ ทรงเจริญ   รองประธานกรรมการ 
  ๓. นายอัศวิน   บุญแย้มวงษ์    กรรมการ 
  ๔. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กรรมการ 
  ๕. นางสาวดวงพร พ่ึงศรี    กรรมการ 
  ๖. นางสาวจรรยารัตน์    เรื่องลือ    กรรมการ 
  ๗. นางสาวสุกัญญา เอมพันธ์    กรรมการและเลขานุการ  
  ๘. นางสาวอุษา  สินตระกูลชัย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที่ ๑. วางโครงการด าเนินงานด้านการเรียนการสอนและรับผิดชอบด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียน 

๒. เป็นที่ปรึกษาของผู้บริหารโรงเรียนเกี่ยวกับการงานวิชาการของโรงเรียน 
๓. ร่วมมือกับหัวหน้ากลุ่มสาระฯ วางนโยบายเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยทั่วไปและสนับสนุนให้มีการค้นคว้า

     ปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น 
๔. ควบคุมการเรียนการสอน การจัดตารางสอน การจัดครูเข้าสอนในชั้นต่างๆ ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในโรงเรียน  
๕. จัดแผนการเรียนการสอนตามสภาพของโรงเรียน โดยสนองความต้องการของชุมชน ผู้ปกครองและ  
    ตามความแตกต่างของผู้เรียน 
๖. จัดระบบพัฒนาครูผู้ปฏิบัติการสอน ส่งเสริมความรู้ พัฒนาครูให้ก้าวหน้าและปฏิบัติหน้าที่ 
    ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๗. จัดระบบพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน 
๘. ดูแล ประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ในด้านการสอน การวัดผลและการประเมินผลการเรียน 
    ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้ายการวัดและประเมินผล 
๙. ประเมินผลงานทางวิชาการพร้อมทั้งรวบรวมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะส่งผู้บริหาร 
    เมื่อสิ้นภาคการศึกษา 
๑๐. นิเทศการสอนและประสานงานกับกลุ่มสาระฯ ในด้านการสอน การวัดและประเมินผล  
      การใช้สื่อและห้องสมุด 
๑๑. ติดตามผลการด าเนินงานของกลุ่มสาระฯ ด้านงานวิชาการ เช่น การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
      โครงการสอน ใบความรู้ แบบทดสอบ 
๑๒. ติดตามดูแลงานกิจกรรมส่งเสริมวิชาการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 

  ๑๓. ติดตาม ดูแล และสนับสนุนให้มีการศึกษา ค้นคว้า เพ่ือหาแนวทางปรับปรุง และแก้ไขงานทางด้านวิชาการ 
๑๔. ติดตามและประเมินผลแบบบันทึกการพัฒนางานของแต่ละกลุ่มสาระ 
๑๕. ร่วมกับฝ่ายบุคลากรน าเสนอหัวข้อที่ควรจัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนางาน 
๑๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๒. งำนส ำนักงำนกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
  ๑. นางสาววราภรณ ์ ทรงเจริญ   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวสุมนพัสร์ ป้องกัน    รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ์    กรรมการ 
  4. นางสาวดวงพร พ่ึงศรี    กรรมการ 
  5  นางสาวจรรยารัตน ์ เรื่องลือ    กรรมการ 
  6. นางสาวอุษา  สินตระกูลชัย   กรรมการและเลขานุการ 
 



๓ 
 

หน้ำที่ ๑. ดูแลธุรการ งานสารบรรณของกลุ่มบริหารวิชาการ 
 ๒. ประสานกับหน่วยงานย่อยอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในแต่ละงานให้เรียบร้อยเป็นผลดีต่อสถานศึกษา 
 ๓. ติดต่อผู้ปกครองด้วยไมตรีจิตและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อทุกคนที่มาติดต่อประสานงาน 
 ๔. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
 

๓. งำนพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
  ๑. นางสาวดวงพร  พ่ึงศรี    ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวสุมนพัสร์ ป้องกัน    รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางสาวอุษา  สินตระกูลชัย   กรรมการ 
  ๔. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    กรรมการ 
  5. นางสาวจรรยารัตน ์ เรื่องลือ    กรรมการ  
  6. นางสาวสุกัญญา เอมพันธ์    กรรมการและเลขานุการ       
  7. นางสาววราภรณ์       ทรงเจริญ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
หน้ำที่  ๑. ศึกษา วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
              พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) สาระแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลสารสนเทศ 
              เกี่ยวกับสภาพปัญหา และความต้องการของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น 
 ๒. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมินสถานภาพสถานศึกษา เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ  
              เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
 ๓. จัดท าโครงสร้างหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาและส่งเสริม 
               การบูรณาการ เนื้อหาสาระในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน และระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
               ตามความเหมาะสม 
 ๔. น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการการใช้หลักสูตรตามความเหมาะสม 
 ๕. นิเทศติดตามและประเมินคุณภาพการใช้หลักสูตร 
 ๖. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
 ๗. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานด้านหลักสูตรต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
 ๘. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดอัตราก าลังเพื่อน ามาจัดตารางสอนจากหัวหน้ากลุ่ม 
              สาระการเรียนรู้  

๙. ประสานงาน ดูแลการจัดตารางสอนทุกภาคเรียน และรวบรวมตารางสอนครู ตารางการใช้ห้องเรียน  
    และตารางเรียนของนักเรียนเป็นรูปเล่ม  

 ๑๐. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ตามหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตร    
                สถานศึกษา ตามศักยภาพของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่ดี และบรรลุจุดมุ่งหมาย    
                ของหลักสูตรสถานศึกษา 

๑๑. ปรับปรุงและพัฒนางานการจัดตารางสอนให้มีประสิทธิภาพ  
 ๑๒. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
 ๑๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๔. งำนพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ 
  ๑. นางสาวสุมนพัสร์ ป้องกัน    ประธานกรรมการ 
  ๒. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กรรมการ 
  ๓. นางสาวอุษา  สินตระกูลชัย   กรรมการ 
   ๔. นางสาววราภรณ ์ ทรงเจริญ   กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่   ๑. ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 



๔ 
 

           ๒. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม  
 ๓. ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมสอดคล้องกับความสนใจ และความถนัด   
              ผู้เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อป้องกันและ   
              แก้ปัญหา การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและการปฏิบัติจริง การส่งเสริมให้รักการอ่านและใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง    
              การผสมผสานความรู้ต่างๆ ให้สมดุลกัน ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พ่ึง ประสงค์ท่ี    
              สอดคล้องกับเนื้อหาสาระกิจกรรม ทั้งนี้โดยจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการ 
              จัดกระบวนการเรียนรู้และการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่ายผู้ปกครองชุมชน ท้องถิ่นมามีส่วนร่วม 
              ในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 
          ๔. จัดท าโครงสร้างการบริหารของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๕. จัดท าแผนงานและโครงการ ข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มสาระฯ 
 ๖. ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
 ๗. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๕. งำนทะเบียนนักเรียน  
  ๑. นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ์    ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวสุมนพัสร์ ป้องกัน    รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางสาวดวงพร พ่ึงศรี    กรรมการ 
   ๔. นางสาวอุษา  สินตระกูลชัย   กรรมการ  
   ๕. นางสาววราภรณ ์ ทรงเจริญ   กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่ ๑. จัดท าระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center หรือ DMC) ให้ถูกต้อง    
               เป็นปัจจุบัน 

๒. จัดท าแผนปฏิบัติการเรียนและโครงการต่างๆ ของงานทะเบียน ปฏิทินปฏิบัติการ และประเมินผล    
    การด าเนินงานของงานทะเบียน 
๓. ท าทะเบียนนักเรียน ทะเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) กรอกและตรวจทานผลการเรียนให้ถูกต้อง 
    และเป็นปัจจุบัน 
๔. จัดท าแบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน 
๕. ให้เลขประจ าตัวนักเรียน  และจัดท ารายชื่อนักเรียนทุกชั้นเรียน  จัดท าสถิติจ านวนนักเรียน 
๖. รับค าร้องการขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล การแก้ไขประวัติอ่ืนๆ ของนักเรียน และด าเนินการเกี่ยวกับการแก้ไข   
    หลักฐานในทะเบียนนักเรียน 
๗. ประสานกับครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียน ในกรณีทีต่รวจพบว่านักเรียนมีปัญหาเรื่อง  ผลการเรียน 
    การจบหลักสูตร และการลงทะเบียนวิชาเรียน 
๘. รับค าร้องและด าเนินการเกี่ยวกับการย้าย และการลาออกของนักเรียน 
๙. รับค าร้องการขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล การแก้ไขประวัติอ่ืนๆ ของนักเรียน 
๑๐. ออกใบรับรองผลการเรียน ใบรับรองเวลาเรียน ใบรับรองอ่ืนๆ ตามท่ีนักเรียนหรือผู้ปกครองต้องการ 
๑๑. ตรวจสอบคุณวุฒิของนักเรียนตามที่หน่วยงานต่างๆ ส่งมา 
๑๒. จัดท า ปพ.๑  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๑๓. ออกหลักฐานแสดงผลการเรียน และประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบหลักสูตร 

  ๑๔. ส ารวจนักเรียนที่ไม่มาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน และขาดการติดต่อกับทางโรงเรียน  
                เพ่ือด าเนินการจ าหน่ายในสมุดทะเบียนประวัติ 

๑๕. ให้บริการข้อมูลในด้านการเรียนแก่ครู นักเรียน และผู้ปกครอง 
๑๖. จัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ของงานทะเบียนให้เป็นระบบสะดวกในการตรวจสอบและใช้งาน 



๕ 
 

๑๗. จัดท าทะเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.๑ ,๒ ,๓ ,๔ ,๖ ,๗ ,๘ ,๙) ส าหรับผู้ที่ขอรับเอกสารเป็น    
      ฉบับที่ ๒ หรือฉบับต่อๆ ไป   
๑๘. ส ารวจนักเรียนที่มีปัญหาการเรียน 0, ร, มส 
๑๙. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๖. งำนวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลกำรเรียนรู้ 
  ๑. นางสาวสุมนพัสร์ ป้องกัน    ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาววราภรณ์   ทรงเจริญ   รองประธานกรรมการ 
   ๓. นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ์    กรรมการ 
  ๔. นางสาวดวงพร พ่ึงศรี    กรรมการ 
  5. นางสาวจรรยารัตน์  เรื่องลือ    กรรมการ   
   6. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กรรมการ 
  7. นางสาวอุษา  สินตระกูลชัย   กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่ ๑. จัดท าแผน และโครงการที่เก่ียวข้องกับการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนการเรียนรู้ 
 ๒. ก าหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา 
 ๓. ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการวัดผลและประเมินผลแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
              สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้และ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๔. ส่งเสริมให้ครูด าเนินการวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอน โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง  
              จากกระบวนการปฏิบัติและผลงาน 
 ๕. ด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดท า GPA ของโรงเรียน 
 ๖. ด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารรับรองผลการเรียน การออกใบแทน ใบรับรองการจบหลักสูตร 
   ๗. จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืนๆ ตามแนวทาง    
              ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
 ๘. พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้มาตรฐานและจัดท าคลังข้อสอบของโรงเรียน 
 ๙. ด าเนินงานเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษาของโรงเรียน 
 ๑๐. ประมวลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

๗. งำนพัฒนำแหล่งเรียนรู้ 
  ๑. นางสาววราภรณ ์ ทรงเจริญ   ประธานกรรมการ 
   ๒. นายสุเมธ   มานะกรโกวิท    รองประธานกรรมการ 
   ๓. นางสาวดวงพร พ่ึงศรี    กรรมการ 
   ๔. นางสาวสุมนพัสร์ ป้องกัน    กรรมการ   
   ๕. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    กรรมการ 
  6. นางสาวอุษา  สินตระกูลชัย   กรรมการ   
   7. นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ์    กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่ ๑. จัดท าแผนงาน และโครงการงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 ๒. ส ารวจแหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น 
              ในเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาที่ใกล้เคียง 
 ๓. จัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่ครู นักเรียน หน่วยงาน องค์กร และสถาบันอ่ืน 
 ๔. จัดตั้งและก าหนดแนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๕. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
              โดยคลอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น 



๖ 
 

 ๖. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
 ๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๘. งำนนิเทศกำรศึกษำ 
   ๑. นางสาวสุมนพัสร์ ป้องกัน    ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาววราภรณ ์ ทรงเจริญ   รองประธานกรรมการ 
   ๓. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    กรรมการ 
  4. นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ์    กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่ ๑. จัดท าแผนงาน/โครงการนิเทศการศึกษา และปฏิทินการนิเทศอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 ๒. จัดระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 
 ๓. ด าเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลาย และเหมาะสมกับผู้เรียน 
 ๔. ติดตาม ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการและ   
              การเรียนการสอนของสถานศึกษา 
 ๕. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ การจัดระบบนิเทศการศึกษากับสถานศึกษาอ่ืนๆ  
              หรือเครือข่ายการนิเทศการศึกษา ภายในสถานศึกษา ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๖. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
 ๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๙. งำนแนะแนว 
  ๑. นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ์    ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาวสุมนพัสร์ ป้องกนั    รองประธานกรรมการ 
  ๓. ครูที่ปรึกษาทุกชั้นเรียน     กรรมการ 
   ๔. นางสาวอุษา  สินตระกูลชัย   กรรมการ 
  ๕. นางสาววราภรณ ์ ทรงเจริญ   กรรมการและเลขานุการ  
หน้ำที่ ๑. จัดท าแผนและโครงการงานแนะแนวการศึกษา 
 ๒. จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการ และวิชาชีพภายในสถานศึกษา โดยเชื่อมโยงกับระบบ 
              ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ๓. ด าเนินการแนะแนวการศึกษา โดยความร่วมมือของครูทุกคน 
 ๔. ระดมทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายในและภายนอก สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 ๕. ประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษากับสถานศึกษา  
               หรือเครือข่ายการแนะแนวภายในและนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๖. ให้บริการสารสนเทศด้านการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
 ๗. บริการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนที่ประสบปัญหาด้านการเรียนและปัญหาส่วนตัว 
 ๘. วางแผน และด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนใหม่เข้าศึกษา 
 ๙. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
 ๑๐. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๑๐. งำนพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
  ๑. นางสาววราภรณ ์ ทรงเจริญ   ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ์    รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางสาวอุษา  สินตระกูลชัย   กรรมการ 
  4.  นางสาวจรรยารัตน ์ เรื่องลือ    กรรมการ 



๗ 
 

  5. นางสาวสุมนพัสร์ ป้องกัน    กรรมการและเลขานุการ  
หน้ำที่ ๑. จัดวางระบบโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการจัดระบบประกันคุณภาพ 
 ๒. ก าหนดผู้รับผิดชอบพร้อมเกณฑ์การประเมิน เป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา   
              และตัวชี้วัดของโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
              และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
 ๓. วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๔. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลภายใน เพ่ือปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ๕. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และรายงานประจ าปีต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
 ๖. ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ 
              การศึกษาภายในสถานศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๗. ประสานงานกับส านักรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมินคุณภาพ 
               การศึกษา เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 ๘. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 ๙. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๑๑. งำนพัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
  ๑. นายอัศวิน  บุญแย้มวงษ์   ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาววราภรณ ์ ทรงเจริญ   รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางสาวดวงพร พ่ึงศรี    กรรมการ 
  ๔. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กรรมการ 
  5 นายณัฐชา  กล้าหาญ   กรรมการ 
   6. นางสาวอุษา  สินตระกูลชัย   กรรมการและเลขานุการ  
หน้ำที่ ๑. จัดท าแผนงานและโครงการงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 ๒. ศึกษา วิเคราะห์ ความจ าเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือจัดการสอนและการบริหารงานวิชาการ 
 ๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผลิตสื่อ พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน 
 ๔. จัดหาสื่อ และเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน และพัฒนางานด้านวิชาการ 
 ๕. ประสานงานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการเรียน 
               การสอน การพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา หน่วยงานอื่นๆ 
 ๖. จัดเตรียมความพร้อมของศูนย์พัฒนาสื่อ เพ่ือให้บริการส าหรับการเรียนการสอน 
 ๗. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
 ๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๑๒. งำนวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
  ๑. นางสาววราภรณ ์ ทรงเจริญ   ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาวสุมนพัสร์  ป้องกัน    รองประธานกรรมการ 
   ๓. นายวิกร  ยิ้มย่อง    กรรมการ 
  ๔. นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ์    กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่ ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารการจัดการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของโรงเรียน 
 ๒. จัดท าแผนงานและโครงการ สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้         
               ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๓. ด าเนินการเผยแพร่เอกสารความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยแก่ครู องค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ สถาบันอื่นๆ 
 ๔. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 



๘ 
 

 ๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๑๓. งำนสำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
  ๑. นางสาววราภรณ ์ ทรงเจริญ   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวสุกัญญา   เอมพันธ์    รองประธานกรรมการ 
   ๓. นางสาวอุษา  สินตระกูลชัย   กรรมการ 
   ๔. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กรรมการ 
   ๔. นางสาวสุมนพัสร์ ป้องกัน    กรรมการและเลขานุการ  
หน้ำที่ ๑. จัดท าแผนงานและโครงการงานสารสนเทศกลุ่ม 
 ๒. ส ารวจและจัดท าทะเบียนข้อมูลสารสนเทศ 
 ๓. จัดท าฐานข้อมูลของสถานศึกษาและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
               ให้สอดคล้องกับฐานข้อมูลของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 ๔. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน 
 ๕. น าเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การบริการและประชาสัมพันธ์ 
 ๖. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
 ๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๑๔. งำนโรงเรียนในฝัน โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล และโรงเรียนประชำรัฐ 
  ๑. นางสาวสุมนพัสร์ ป้องกัน    ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวคณิตา จันทวงษ์   รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางสาวสุทธิรัก       ศรีไพโรจน ์   กรรมการ 
  4. นายเพียรศักดิ์         ศรีละกูล    กรรมการ 
  5. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรม 
  7. นางสาวดวงพร พ่ึงศรี    กรรมการ  
  8. นางสาวอุษา  สินตระกูลชัย   กรรมการ 
  9. นายอัศวิน  บุญแย้มวงษ์   กรรมการ 
  10. นางสาวสวรส แจ่มกระจ่าง   กรรมการ 
  11. นางสาวจรรยารัตน์ เรื่องลือ    กรรมการ 
  12. นางสาววราภรณ์ ทรงเจริญ   กรรมการและเลขานุการ 
  13. นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที่   ๑. สร้างจิตส านึกให้นักเรียนรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต คิดวิเคราะห์เป็น รู้จักใช้เทคโนโลยี มีคุณธรรม       
              รักวัฒนธรรมไทย 

๒. ปลูกฝังให้ครูได้มีความรู้ด้าน ICT เพ่ือน าไปใช้และจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
๓. จัดระบบการบริหารแนวใหม่ ที่มุ่งพัฒนาโรงเรียนทุกๆ ด้าน ทั้งด้านวิชาการ กระบวนการเรียนรู้  
    สภาพแวดล้อม 
๔. น าเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ 
๕. เป็นต้นแบบในด้านการพัฒนาให้กับโรงเรียนอื่นๆ  
๖. ประสานชุมชน ภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาลูกหลานในอ าเภอของตนเอง 
๗. จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสื่อเทคโนโลยีทุกประเภท เพ่ือบริการให้แก่นักเรียนอย่างทั่วถึง 
๘. จัดให้มีคณะกรรมการบริหารจัดการที่ประกอบขึ้นด้วยหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน ครู  
    ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน หรืออ่ืนๆ เข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษา 

 ๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 



๙ 
 

๑๕. งำนส่งเสริมและประสำนกำรจัดกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัย 
  ๑. นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ์    ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาววราภรณ ์ ทรงเจริญ   รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางสาวสุมนพัสร์ ป้องกัน    กรรมการ 
  ๔. นางสาวอุษา  สินตระกูลชัย   กรรมการ       
  ๕. นางสาวดวงพร พ่ึงศรี    กรรมการและเลขานุการ  
หน้ำที่ ๑. ส ารวจความต้องการจ าเป็นในการเข้ารับบริการการศึกษาทุกรูปแบบทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย  

๒. ก าหนดแนวทางและความเชื่อมโยงในการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา การศึกษาในระบบ 
    นอกระบบและตามอัธยาศัย  ตามความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแนวทางของ 
    สถานศึกษา 
๓. ด าเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบ ตามความเหมาะสมและศักยภาพ 
    ของสถานศึกษา 
๔. ประสานเชื่อมโยงประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร  
    หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
๕. ติดตามประเมินผลการส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย  
    เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพต่อไป  
๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

16. กำรสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ 
 1.นางสาวสุมนพัสร์ ป้องกัน    ประธานกรรมการ 
 2.นางสาววราภรณ์ ทรงเจริญ   รองประธานกรรมการ 
 3.นางสาวศุภรัตน์  เพ็ชรทอง    กรรมการ 
 4.นายวิกร  ยิ้มย่อง     กรรมการ 
 5.นางสาวปรียานุช  พัฒนะ    กรรมการ 
 6.นางสาวอุษา  สินตระกูล     กรรมการ 
 7.นางสาวจรรยารัตน์  เรื่องลือ    กรรมการ 
 8. นางสาวสุกัญญา  เอมพันธุ์    กรรมการ    
 9.นางสาวดวงพร  พึ่งศรี     กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ 1.ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 
 2.ก ากับ ติดตาม การด าเนินการสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ 
 3.อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษาการด าเนินการสอนเสริมห้องเรียนพิเศษให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย 
 4.ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในการสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
   แก่นักเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
 

นำงสำวคณิตำ  จันทวงษ์ หัวหน้ำกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
หน้ำที่  ๑. จัดท าแผนงาน โครงการ และปฏิทินงานของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 ๒. นิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานของหัวหน้ากลุ่มต่างๆ ในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 ๓. เป็นที่ปรึกษาของผู้อ านวยการโรงเรียนในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 ๔. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของงานต่างๆ ในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 ๕. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเสนอต่อผู้บริหาร 
 ๖. เป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  

๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๑. คณะกรรมการกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
  ๑. นางสาวคณิตา จันทวงษ์   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวอัจฉราวรรณ กองสุผล    รองประธานกรรมการ 
  ๓. นายสุริยา  คชอินทร์   กรรมการ 
  4. นายอัศวิน  บุญแย้มวงษ์   กรรมการ 
  5. นางสาวสุกัญญา   เอมพันธุ์                 กรรมการ 
  6. นายสัญญา    จันทร์โนทัย   กรรมการ 
  7. นายอาทิตย์  อ่อนสมกิจ   กรรมการ 
  8. นางสาวศุภรัตน์ เพ็ชรทอง   กรรมการและเลขานุการ   
หน้ำที่ ๑. ร่วมวางแผนปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 ๒. ให้ค าปรึกษา แนะน าแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

๓. ติดตามดูแลช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 ๔. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  
               เพ่ือน าเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 ๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๒. งำนส ำนักงำนกลุ่มบริหารกิจกำรนักเรียน 
  ๑. นางสาวศุภรัตน์  เพ็ชรทอง   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวอัจฉราวรรณ กองสุผล    รองประธานกรรมการ 
  ๓. นายสุริยา  คชอินทร์   กรรมการ 
  ๔. นางสาวคณิตา     จันทวงษ์   กรรมการ 

5. นายสัญญา    จันทร์โนทัย   กรรมการ   
6. นายอาทิตย์   อ่อนสมกิจ   กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่ ๑. จัดท าแผนพัฒนางาน โครงการ และปฏิทินการปฏิบัติงานของส านักงานบริหารกิจการนักเรียน 
 ๒. ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ และจัดเก็บเอกสารของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 ๓. ท าหนังสือโต้ตอบกับหน่วยงานภายในโรงเรียน  และหน่วยงานอื่น 
 ๔. รับผิดชอบพัสดุของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 ๕. รับผิดชอบข้อมูลและสารสนเทศของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ตลอดจนรวบรวมระเบียบข้อบังคับ 
               และค าสั่งของทางราชการให้เป็นระบบ 
 ๖. รับผิดชอบประชาสัมพันธ์ของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 ๗. รับผิดชอบการด าเนินงานแผนงานของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 



๑๑ 
 

 ๘. ด าเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 ๙. จัดท ารายงาน สรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน     
               ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 ๑๐. ประเมินผลการปฏิบัติงานของของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 ๑๑. ปฏิบัติงานอืน่ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๓. งำนระเบียบวินัยนักเรียนและแก้ไขพฤติกรรม 
  ๑. นายสุริยา  คชอินทร์   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวศุภรัตน ์ เพ็ชรทอง   รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางสาวอัจฉราวรรณ กองสุผล    กรรมการ 
  4 .นางสาวคณิตา  จันทวงษ์   กรรมการ 
  5. นายอัศวิน   บุญแย้มวงษ์   กรรมการ 
  6. นายสัญญา    จันทร์โนทัย   กรรมการ 
  7. หัวหน้าระดับชั้น     กรรมการ 
  8. ครูที่ปรึกษาทุกห้อง     กรรมการ 
  9. นายอาทิตย์    อ่อนสมกิจ    กรรมการและเลขานุการ   
หน้ำที่ ๑. จัดท าแผนงาน โครงการ และปฏิทินการปฏิบัติงานระเบียบวินัยนักเรียนและแก้ไขพฤติกรรม 
 ๒. ควบคุมดูแลปกครองนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบวินัยของโรงเรียน 
 ๓. รับผิดชอบประสานงานกับผู้ปกครอง และหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 ๔. บันทึกข้อมูลนักเรียนที่กระท าผิดระเบียบวินัย มาสาย ขาดเรียนและอ่ืนๆ 

๕. นิเทศและติดตามการปฏิบัติงานของงานระเบียบวินัยนักเรียนและแก้ไขพฤติกรรม 
 ๖. นิเทศ และติดตามการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา 
 ๗. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน  ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 ๘. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในงานระเบียบวินัยนักเรียนและแก้ไขพฤติกรรม ครูที่ปรึกษา                                                       
 ๙. ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เป็นอันดับที่ ๑ 
 ๑๐. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๔. งานคณะสี 
  ๑. นายอาทิตย์   อ่อนสมกิจ    ประธานกรรมการ 
  ๒. นายสุริยา   คชอินทร์     รองประธานกรรมการ 
  ๓. หัวหน้าคณะสี      กรรมการ 
  4.นายอัศวิน  บุญแย้มวงษ์    กรรมการ 
  5.นางสาวคณิตา  จันทวงษ์    กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่ ๑. จัดท าแผนงาน โครงการ และปฏิทินการปฏิบัติงานคณะสี 
 ๒. จัดแผนภูมิการบริหารงานคณะสี 
 ๓. รับผิดชอบในการควบคุมดูแล แก้ไขความประพฤตินักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในวันที่มีหน้าที่ 
               เวรประจ าวัน 
 ๔. จัดครูเวรประจ าวันปฏิบัติหน้าที่เป็นพิธีกรและควบคุมดูแลนักเรียนเข้าแถวร่วมกิจกรรมลานปฏิบัติธรรม 
               ให้เรียบร้อย 
 ๕. ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในคณะ ดูแลความเรียบร้อยตามจุดต่างๆ ที่โรงเรียนก าหนด 
 ๖. รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมคณะสี และร่วมจัดกิจกรรมกีฬาและกรีฑานักเรียนของโรงเรียนร่วมกับ 
               กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 



๑๒ 
 

 ๗. รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 ๘. ควบคุมดูแลนักเรียนร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 ๙. นิเทศ ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะสี 
 ๑๐. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะสี ต่อผู้อ านวยการโรงเรียน  ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ๑ ๑ . 
ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

๕. งำนส่งเสริมประชำธิปไตย 
  ๑. นายอาทิตย์   อ่อนสมกิจ   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวอัจฉราวรรณ กองสุผล    รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางสาวคณิตา   จันทวงษ์   กรรมการ 
  ๔. หัวหน้าคณะสี      กรรมการ 
  5. นางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน์   กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่ ๑. จัดท าแผนงาน  โครงการ  และปฏิทินการปฏิบัติงานส่งเสริมประชาธิปไตย 
 ๒. รับผิดชอบการจัดกิจกรรมเผยแพร่หลักการประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์เป็นองค์พระประมุข 
 ๓. รับผิดชอบการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนและจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยทั้งภายใน 
               และภายนอกโรงเรียน 
 ๔. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของงานส่งเสริมประชาธิปไตย ต่อผู้อ านวยการโรงเรียน       
               ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  
 ๕. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๖. งานป้องกันสารเสพติดและเอดส์ 
  ๑. นายอาทิตย์  อ่อนสมกิจ                    ประธานกรรมการ 
  ๒. นายสุริยา  คชอินทร์   รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางสาวคณิตา จันทวงษ์   กรรมการ 
  ๔. นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ์    กรรมการ 
  ๕. นายณัฐชา  กล้าหาญ   กรรมการ 
  ๖. หัวหน้าระดับชั้น     กรรมการ 
  7. นางสาวศุภรัตน์ เพ็ชรทอง   กรรมการและเลขานุการ  
หน้ำที่ ๑. จัดท าแผนงาน โครงการ และปฏิทินการปฏิบัติงานป้องกันสารเสพติดและเอดส์ 
 ๒. รับผิดชอบในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ 
 ๓. รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์ 
 ๔. ติดตามดแูลการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 
 ๕. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของงานป้องกันสารเสพติดและเอดส์ ต่อผู้อ านวยการโรงเรียน  
              ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  
 ๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๗. งำนส่งเสริมคุณธรรมนักเรียนและโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ. 
  ๑. นางสาวคณิตา  จันทวงษ์   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน์   รองประธานกรรมการ 
  ๓. นายอาทิตย์  อ่อนสมกิจ   กรรมการ 
  ๔. นายสัญญา  จันทร์โนทัย   กรรมการ 
  ๕.หัวหน้าระดับชั้น     กรรมการ 



๑๓ 
 

  ๖.นางสาวอัจฉราวรรณ กองสุผล    กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่ ๑. จัดท าแผนงาน  โครงการ  และปฏิทินการปฏิบัติงานส่งเสริมคุณธรรมนักเรียน 
 ๒. รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 
 ๓. รับผิดชอบจัดกิจกรรมยกย่องให้ก าลังใจนักเรียนที่มีวินัยคุณธรรมและจริยธรรม ติดตามดูแลการปฏิบัติงาน 
               ส่งเสริมคุณธรรมนักเรียน 
 ๔. จัดกิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรมส าหรับนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ และนักเรียนเข้าใหม่ 
 ๕. ร่วมกับฝ่ายระเบียบวินัยและครูที่ปรึกษาแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 

๖. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของงานส่งเสริมคุณธรรมนักเรียน ต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
    ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  

 ๗. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๘. งานกิจกรรมนักเรียน 
  ๑. นางสาวคณิตา จันทวงษ์                    ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวอัจฉราวรรณ กองสุผล                 รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางสาวศุภรัตน ์ เพ็ชรทอง   กรรมการ 
  ๔. นายสุริยา  คชอินทร์   กรรมการ 
  ๕. นายอัศวิน  บุญแย้มวงษ์   กรรมการ 
  ๖. นายสัญญา  จันทร์โนทัย   กรรมการ 
  7. นายอาทิตย์  อ่อนสมกิจ   กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่ ๑. จัดท าแผนงาน  โครงการ  และปฏิทินการปฏิบัติงานกิจกรรมนักเรียน 
 ๒. รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมทางศาสนาและรัฐพิธีต่างๆ 
 ๓. รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานอื่นที่โรงเรียนมอบหมาย 
 ๔. รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนร่วมกับงานคณะสีและงานระเบียบวินัยนักเรียน 
 ๕. นิเทศและติดตาม การปฏิบัติงานของคระกรรมการฝ่ายต่างๆที่รับผิดชอบงานตามค าสั่งต่างๆ  
              ที่เก่ียวข้องกับงานกิจกรรม 
 ๖. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของงานกิจกรรมนักเรียนต่อผู้อ านวยการโรงเรียน  
              ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  
 ๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๙. งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ๑. นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ์    ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวอัจฉราวรรณ  กองสุผล    รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางสาวศุภรัตน์   เพ็ชรทอง   กรรมการ 
  4. นายสุริยา  คชอินทร์   กรรมการ 
  5. นางสาวคณิตา  จันทวงษ์   กรรมการ 
  6. นางสาวอุษา  สินตระกูลชัย   กรรมการ 
  5. หัวหน้าระดับชั้น     กรรมการ 
  6. นายอาทิตย์     อ่อนสมกิจ   กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่ ๑. จัดท าแผนงาน  โครงการปฏิทินการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ๒. รับผิดชอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
 ๓. นิเทศ และติดตามการปฏิบัติงานของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา 
 ๔. จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 



๑๔ 
 

 ๕. จัดกิจกรรมประสานสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้ปกครอง ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 ๖. ร่วมมือประสานงานกับครูที่ปรึกษาและงานระเบียบวินัยนักเรียนแก้ไขนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
 ๗. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามกระบวนการมาตรฐาน   
               ตัวชี้วัด  เกณฑ์  และวิธีการมาตรฐานที่ก าหนด  ต่อโรงเรียน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 ๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๑๐. งำนเครือข่ำยผู้ปกครองนักเรียน 
  ๑. นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ์    ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวคณิตา  จันทวงษ์   รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางสาวสุมนพัสร์ ป้องกัน    กรรมการ 
  ๔. นางสาวอัจฉราวรรณ กองสุผล    กรรมการ 

5. นางสาววราภรณ์ ทรงเจริญ   กรรมการ 
  6. นางสาวอุษา  สินตระกูลชัย   กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่ ๑. จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง 

๒. ติดต่อประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
 ๓. จัดให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียน 
 ๔. จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนปีละ ๒ ครั้ง 
 ๕. วางแผนประสานงานกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
 ๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๑๑.  งานโรงเรียนวิถีพุทธ 
  ๑. นางสาวอัจฉราวรรณ กองสุผล    ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวคณิตา จันทวงษ์   รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางสาวศุภรัตน ์ เพ็ชรทอง   กรรมการ 
  ๔. หัวหน้าคณะสี      กรรมการ 
  ๕. นางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน์   กรรมการและเลขานุการ   
หน้ำที่ ๑. จัดท าแผนงาน  โครงการ  และปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
 ๒. รับผิดชอบและด าเนินการจัดกิจกรรมที่ลานธรรม ทั้งเช้าและเย็น 
 ๓. จัดกิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรมส าหรับนักเรียนชั้น ม.๑ , ม.๔ และนักเรียนที่เข้าใหม ่
 ๔. ร่วมกับฝ่ายระเบียบวินัยและครูที่ปรึกษาแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 
 ๕. ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 ๖. บริการและประสานสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆ ที่มาขอใช้สถานที่ลานปฏิบัติธรรม 
 ๗. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของงานโรงเรียนวิถีพุทธ ต่อผู้อ านวยการโรงเรียน  
              ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  
 

๑2.  งาน To  Be  Number One 
๑. นางสาวคณิตา จันทวงษ ์   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวอัจฉราวรรณ กองสุผล    รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวศุภรัตน์ เพ็ชรทอง   กรรมการ 
4. นางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน์   กรรมการ 
5. นางสาวหทัยชนก แคอนันต์   กรรมการ 
6.นายสุริยา   คชอินทร ์   กรรมการ 



๑๕ 
 

7. นางสาวดวงพร   พ่ึงศร ี    กรรมการ 
8.นายสัญญา  จนัทร์โนทัย   กรรมการ 
9. หัวหน้าคณะสี      กรรมการ 
10. นายณัฐชา  กล้าหาญ   กรรมการ 
11.นายอาทิตย์  อ่อนสมกิจ   กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่  1.  ก าหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ การด าเนินงานของ To  Be  Number One ให้สอดคล้อง 
              กับนโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 

2. ประสานงานกับกลุ่มสาระฯ และงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ในการด าเนินงาน 
3. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของ To  Be  Number One ต่อผู้อ านวยการโรงเรียน                    
    ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

 
กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลำกร 

นำงสำวสุทธิรัก   ศรีไพโรจน์ หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงบประมำณและบุคลำกร 
หน้ำที่ ๑. เป็นหัวหน้าคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากรและจัดให้มีการประชุม 

    อย่างน้อยเดือนละ  ๑ ครั้ง  
 ๒. เป็นผู้ควบคุม ก ากับ ติดตาม ดูแล กระตุ้น เร่งรัด การปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร  
              เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมาย ราบรื่น เรียบร้อย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และให้ปริมาณงาน  
              คุณภาพงานเป็นไปตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ 
 ๓. จัดท าคู่มือพรรณนางานกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร ก าหนดขอบข่ายบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน 
 ๔. ด าเนินงานตามขอบข่ายและภารกิจของกลุ่มงบประมาณและบุคลากร  ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน  
              โครงการปฏิบัติการประจ าปีให้โดยถือตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 ๕. ให้ค าแนะน า  ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับงานด้านงบประมาณและบุคลากร 
 ๖. จัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการเก่ียวกับกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร 
 ๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๑. คณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลำกร 
  ๑. นางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน์   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวปรียานุช พัฒนะ    รองประธานกรรมการ 
  ๓. นายวิกร    ยิ้มย่อง    กรรมการ 
  ๔. นางสาวศุภรัตน์  เพ็ชรทอง               กรรมการ 
  ๕. นายอัศวิน  บุญแย้มวงษ์   กรรมการ 
  6.นางสาวสวรส  แจ่มกระจ่าง   กรรมการ 
  7. นางสาวบงกช  อ่อนสะอาด   กรรมการ 
  8.นางสาวหทัยชนก  แคอนันต์   กรรมการและเลขานุการ    
หน้ำที่ ๑. ก าหนดนโยบายกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
              และเป้าประสงค์ของโรงเรียน 

๒. วางแผนจัดท าโครงการ แผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร 
๓. ประชุมเพ่ือหามาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหา และแนวทางพัฒนางานในกลุ่มบริหารงบประมาณ 
    และบุคลากร 
๔. ประชุมสรุปผลการด าเนินงานของกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร  เสนอผู้อ านวยการสถานศึกษา 
๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 



๑๖ 
 

๒. งำนส ำนักงำนกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลำกร 
  ๑. นางสาวปรียานุช พัฒนะ    ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน์   รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางสาวบงกช  อ่อนสะอาด   กรรมการ 
  ๔. นางสาวหทัยชนก แคอนันต์   กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่ ๑. ศึกษางานกลุ่มงานงบประมาณและบุคลากร ที่มีระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
 ๒. น าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานให้เหมาะสม 
 ๓. แจ้งบุคลากรรับทราบในการปฏิบัติงานส านักงานตามที่ก าหนดไว้ 
 ๔. ด าเนินงานส านักงานตามระบบที่ก าหนดไว้ อย่างรวดเร็ว ประหยัด และคุ้มค่า 
 ๕. ติดตามงานส านักงานให้มีประสิทธิภาพ 
 ๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

๓. งำนแผนงำนและงบประมำณ 
  ๑. นายอัศวิน  บุญแย้มวงษ์             ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาววราภรณ ์ ทรงเจริญ   รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน์   กรรมการ 
  ๔. นายอาทิตย์  อ่อนสมกิจ   กรรมการ 
  5. นางสาวปรียานุช พัฒนะ    กรรมการและเลขานุการ  
หน้ำที่ ๑. วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยเหนือสถานศึกษา ได้แก่ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ 
               แผนการศึกษาแห่งชาติ  แผนปฏิบัติการของกระทรวงศึกษาธิการ  และแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๒. ศึกษาข้อตกลงผลการปฏิบัติงานและเป้าหมายการใช้บริการสาธารณะทุกระดับ ได้แก่ เป้าหมาย 

   การให้บริการ สาธารณะ  ข้อตกลงการจัดท าผลผลิต  ข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพ้ืนที่และผลการ   
   ด าเนินงาน ของ สถานศึกษาท่ีต้องด าเนินการ  เพื่อให้บรรลุข้อตกลงที่สถานศึกษาท ากับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๓. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยการจัดและการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขตพ้ืนที่การศึกษา      
    และความต้องการของสถานศึกษา 

 ๔. ทบทวนกิจการการศึกษาของสถานศึกษา และศึกษารายงานข้อมูลสานสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๕. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาท่ีมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาและประเมินสถานภาพของ 
              สถานศึกษา 
 ๖. จัดท ารายละเอียดโครงสร้าง  แผนงาน งาน โครงการ และกิจกรรมหลัก 

๗. จัดท ารายละเอียดแผนงบประมาณ งาน โครงการ ให้มีความเชื่อมโยง กับผลผลิตและผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด   
    ความส าเร็จของสถานศึกษา พร้อมทั้งวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน งาน โครงการ  

              เมื่อเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งนโยบาย  แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหลักเกณฑ์  
   ขั้นตอนและวิธีการจัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาด าเนินการ 

 ๘. ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากเขตพ้ืนที่การศึกษาและตรวจสอบ 
   เงินนอกงบประมาณท่ีได้จากแผนการระดมทรัพยากร      

 ๙. วิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจที่ต้องด าเนินการตามมาตรฐานโครงเสร้างสายงานและตามแผนงานโครงการ 
               ของสถานศึกษา  เพื่อจัดล าดับความส าคัญ และก าหนดงบประมาณทรัพยากรของแต่ละสายงานงาน 
               โครงการให้เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณท่ีได้รับและวงเงินนอกงบประมาณตามแผนระดับทรัพยากร 
 ๑๐. จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ซึ่งระบุแผนงาน งานโครงการที่สอดคล้องวงเงิน 
                 งบประมาณท่ีได้รับและวงเงินนอกงบประมาณท่ีได้ตามแผนระดมทรัพยากร 
 ๑๑. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 



๑๗ 
 

๔. งำนกำรเงินและบัญชี 
  ๑. นางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน์                 ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวปรียานุช พัฒนะ    กรรมการ 
  3. นางสาวหทัยชนก แคอนันต์   กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่ ๑. บันทึกสมุดบัญชีเงินสด โดยบันทึกรายการด้านเดบิต ในรายการับ และบันทึกรายการด้านเครดิต 
              ในรายการจ่าย 
 ๒. สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันท าการสรุปรายการรับหรือจ่ายผ่านบัญชีแยกประเภทเงินสด เงินฝากธนาคาร  
              และเงินฝากคลัง ส าหรับรายการอ่ืนและรายการในสมุดทั่วไปให้ผ่านรายการเข้าบัญชีแยกประเภท ณ วันท า 
              การสุดท้ายของเดือน 
 ๓. ตรวจสอบความถูกต้องของเงินสดและเงินฝากธนาคารตามรายการคงเหลือประจ าวันและเงินพิสูจน์ยอด 
              ธนาคารฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภททั่วไปและลงลายมือชื่อก ากับ 
              พร้อมวันเดือนปีที่ แล้วเขียนข้อความหรือตัวเลขท่ีถูกต้อง 
 ๔. การจัดท ารายการทางการเงินและงบประมาณ 
 ๕. จัดท ารายงานประจ าเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกัดส านักงานตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชีกลาง      
              โดยจัดท ารายการรายได้ของแผ่น รายงานรายได ้และค่าใช้จ่าย รายเงินประจ างวด 
 ๖. จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 ๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

๕. งำนบริหำรพัสดุและสินทรัพย์ 
  ๑. นายอัศวิน  บุญแย้มวงษ์   ประธานกรรมการ 
  ๒. นายวิกร       ยิ้มย่อง    รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางสาวสวรส  แจ่มกระจ่าง   กรรมการ 
  4. นางสาวบงกช  อ่อนสะอาด   กรรมการ 
  5. นางสาวดวงพร พ่ึงศรี    กรรมการ 
  4. นางสาวศุภรัตน    เพ็ชรทอง   กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่ ๑. ตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากรขึ้นส ารวจพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้างทั้งหมด เพ่ือทราบ 
              สภาพการใช้งาน 
 ๒. จ าหน่าย บริจาค หรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีที่หมดสภาพไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
 ๓. จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบันทั้งที่ซื้อหรือจัดหาจากเงินงบประมาณและเงิน  
              นอกงบประมาณ ตลอดจนที่ได้จากการบริจาคท่ียังไม่ได้บันทึกคุมไว้ โดยบันทึกทะเบียนคุมราคา วันเวลา   
              ที่ได้รับสินทรัพย์ 
 ๔. จดทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุส าหรับที่ดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้างในกรณีที่ยังไม่ด าเนินการและท่ียังไม่สมบูรณ์  
              ให้ประสานกับกรมธนารักษ์หรือส านักงานธนารักษ์จังหวัดเพ่ือด าเนินการให้เป็นปัจจุบัน 
 ๕. จัดท าระเบียบการใช้ทรัพย์สินที่เกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
              ศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๖. วิเคราะห์แผนงาน โครงการ ที่จัดท ากรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางเพ่ือตรวจดูกิจกรรมที่ต้องใช้ 
              พัสดุที่ยังไม่มีทะเบียนคุมทรัพย์สิน และเป็นไปตามเกณฑ์ความขาดท่ีก าหนดตามมาตรฐานกลาง 
 ๗. จัดท าเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างในกรณีที่เป็นแบบมาตรฐาน 
 ๘. ตั้งคณะกรรมการขึ้นก าหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือรูปแบบรายการในกรณีท่ีไม่เป็นแบบมาตรฐานโดย 
              ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ 
 ๙. จดัซื้อจัดจ้าง โดยการตรวจสอบงบประมาณรายละเอียด เกณฑ์ คุณลักษณะ เฉพาะประกาศ จ่ายขาย แบบ 



๑๘ 
 

              รูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ จัดท าสัญญาและเมื่อตรวจรับงานให้ 
    มอบงานแก่เจ้าหน้าที่การเงิน วางฎีกาเบิกเงินเพ่ือจ่ายแก่ผู้ขาย / ผู้จ้าง 

 ๑๐. จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
 ๑๑. ก าหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทรัพย์สิน 
 ๑๒. ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม  และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบบและแต่งตั้งคณะกรรมการ 
                ตรวจสอบพัสดุประจ าปีอย่างสม่ าเสมอทุกปี 
 ๑๓. ตรวจสอบสภาพและบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทั้งก่อนและหลังการใช้งานส าหรับทรัพย์สินที่มีสภาพไม่ 
                สามารถใช้งานให้ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาและท าจ าหน่ายหรือขอรื้อถอนกรณีเป็นสิ่งปลูกสร้าง 
 ๑๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

๖. งำนปัจจัยพื้นฐำนและกองทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ 
  ๑. นางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน์                 ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวปรียานุช   พัฒนะ    รองประธานกรรมการ  
  ๓. นางสาวหทัยชนก แคอนันต์   กรรมการ 
  4. นางสาวสุมนพัสร์   ป้องกัน    กรรมการ 
  5. นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ์                 กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำทื่ ๑. ส ารวจข้อมูลนักเรียนที่มีความต้องการได้รับการสนับสนุนการศึกษาตามเกณฑ์การรับทุนทุกประเภท    
              ตั้งกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนได้รับทุนการศึกษาโดยตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพร้อมกับให้มีการจัดท า 
              ข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 
 ๒. ศึกษาวิเคราะห์แหล่งทรัพยากร บุคคล หน่วยงาน องค์กร และท้องถิ่นท่ีมีศักยภาพให้การสนับสนุนการจัด 
              การศึกษา  ตลอดจนติดต่อประสานความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม 
 ๓. จัดท าแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษา โดยก าหนดวิธีการ แหล่งการสนับสนุน  

   เป้าหมาย เวลาด าเนินการ และผู้รับผิดชอบ 
 ๔. เสนอแผนระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขอความ 

   เห็นชอบและด าเนินการในรูปคณะกรรมการ 
 ๕. ส ารวจประเภทกองทุน และจัดท าข้อมูล ยอดวงเงินและหลักเกณฑ์ของแต่ละกองทุน 
 ๖. ส ารวจความต้องการของนักเรียนและคัดเลือกเสนอให้กู้ยืมตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
 ๗. ประสานการกู้ยืมกับหน่วยปฏิบัติที่เก่ียวข้อง และสร้างความตระหนักแก่ผู้อ่ืน 
 ๘. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 
 ๙. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบ 
 ๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

๗. งำนโรงเรียนสุจริต 
  ๑. นางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน์   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวคณิตา จันทวงษ์   รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางสาวอัจฉราวรรณ กองสุผล    กรรมการ 
  4. นางสาวหทัยชนก   แคอนันต์   กรรมการ 
  5. นายอัศวิน    บุญแย้มวงษ์   กรรมการ 
  6. นายวิกร    ยิ้มย่อง    กรรมการ 
  7. นางสาวปรียานุช พัฒนะ    กรรมการ 
  8.นางสาวสุมนพัสร์ ป้องกัน    กรรมการและเลขานุการ 
 



๑๙ 
 

หน้ำที่ ๑. ก าหนดมาตรการและแนวทางการด าเนินการส่งเสริมป้องกันและพัฒนาคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
๒. ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะการด าเนินงานตามลักษณะของโรงเรียนสุจริตแบบมีส่วนร่วม 
๓. สอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียนที่ไม่พึงประสงค์ตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
๔. เป็นผู้น าในการสร้างเครือข่ายคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ในการด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกัน 
    การทุจริตต่อโรงเรียนและชุมชน 
๕. สร้างเสริมทัศนคติ  ค่านิยมและจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้บรรลุตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
๖. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนสุจริตในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
๗. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานต่อโรงเรียน 

 ๘. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๘. งำนจัดระบบควบคุมภำยใน 
  ๑. นายวิกร  ยิ้มย่อง    ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวสุทธิรัก     ศรีไพโรจน์   รองประธานกรรมการ 

3. นางสาวคณิตา    จนัทวงษ์   กรรมการ 
  4. นางสาวสุมนพัสร์    ป้องกัน    กรรมการ 
  5. นายเพียรศักดิ์      ศรีละกูล    กรรมการ 
  6. นางสาวบงกช  อ่อนสะอาด   กรรมการและเลขานุการ  
หน้ำที่ ๑. วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน  ปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจของโรงเรียน 
 ๒. วิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินงาน ก าหนดปัจจัยเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง 
 ๓. ก าหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในการด าเนินงานของโรงเรียน 
 ๔. วางแผนจัดระบบการควบคุมภายในโรงเรียน  และให้บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายน ามาตรการป้องกัน 

    ความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุมการด าเนินงานตามภารกิจ 
 ๕. ด าเนินการควบคุมตามเกณฑ์มาตรการและวิธีที่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
 ๖. ประเมินผลการด าเนินการควบคุมภายใน  ตามมาตรการที่ก าหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม 
 ๗. รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 
 ๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๙. งำนบุคลำกร 
  ๑. นางสาวหทัยชนก แคอนันต์   ประธานกรรมการ 
  ๒. นายอาทิตย์  อ่อนสมกิจ   รองประธานกรรมการ 
  ๓. นายอัศวิน  บุญแย้มวงษ์   กรรมการ 
  5. นางสาวบงกช  อ่อนสะอาด   กรรมการ 
  6. นางสาวสวรส   แจ่มกระจ่าง   กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่ ๑. จัดท าแผนงาน โครงการ และปฏิทินการปฏิบัติงานของกลุ่มบุคลากร 
 ๒. จัดท าทะเบียนประวัติครูและลูกจ้างประจ า จัดท าเอกสารหลักฐานในแฟ้มประวัติ ทะเบียนประวัติระบบ 
              อิเล็กทรอนิกส์ การปฏิบัติงานของงานรักษาความปลอดภัย 
 ๓. การขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคลากรและการส่งคืน 
 ๔. ส ารวจการลงชื่อปฏิบัติราชการ การลาของบุคลากร และรายงานต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลเพ่ือเสนอ 
              ต่อผู้อ านวยการโรงเรียน  ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 ๕. เก็บหลักฐานการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆของบุคลากร ใบลา การขออนุญาตไปราชการ การฝึกอบรม  

   การศึกษาต่อ การเกษียณอายุราชการ 
 ๖. ประสานงานเรื่องกฎ ระเบียบ การปฏิบัติงานราชการให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ 



๒๐ 
 

              ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
 ๗. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบุคลากร และรายงานต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคลากร  
               ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 ๘. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือพิจารณาความดีความชอบตามที่โรงเรียนก าหนด 
 ๙. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
นำยเพียรศักดิ์   ศรีละกูล       หัวหน้ำกลุ่มบริหำรทั่วไป 

หน้ำที่   ๑.  วิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไปตามนโยบายของทางราชการ 
๒.  ดูแล ควบคุม ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่งานในกลุ่มบริหารทั่วไป ให้เป็นไปตาม 
     แผนปฏิบัติการของโรงเรียน 

 ๓.  ท าหน้าที่แทนและปฏิบัติงานตามท่ีผู้อ านวยการสถานศึกษามอบหมาย 
๔.  ให้ค าแนะน า นิเทศการด าเนินงานของกลุ่มบริหารทั่วไปให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมาย 

 ๕.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารทั่วไปและเสนอต่อผู้บริหาร 
 ๖.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๑. คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป 
  ๑. นายเพียรศักดิ์   ศรีละกูล            ประธานกรรมการ 
  ๒. นายก่อศักดิ์    สอนสอาด           รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางสาวศุภรัตน์   เพ็ชรทอง   กรรมการ 
  ๔. นางสาวอัจฉราวรรณ  กองสุผล    กรรมการ 
  ๕. นางวราภรณ์   ชนะกุล    กรรมการ 
  ๖. นางสาวสวรส  แจ่มกระจ่าง   กรรมการ 
  ๗. นางสาวดวงพร พ่ึงศรี    กรรมการ 
  ๘. นายณัฐชา  กลา้หาญ   กรรมการ 
  9. นายอัศวิน  บุญแย้มวงษ์   กรรมการ 
  10. นายวิกร       ยิ้มย่อง    กรรมการ 
  11. นางสาวหทัยชนก   แคอนันต์      กรรมการและเลขานุการ        
หน้ำที่   ๑. วิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานทั่วไปตามนโยบายของทางราชการ 

๒. เป็นที่ปรึกษาของผู้อ านวยการเก่ียวกับงานต่างๆ ของกลุ่มบริหารทั่วไป 
๓. ให้ค าแนะน า นิเทศการด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานทั่วไปให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมาย 
๔. เป็นกรรมการที่ปรึกษาของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับงานต่างๆ ของโรงเรียน 
 

๒. งำนส ำนักงำนบริหำรทั่วไปและสำรบรรณ 
  ๑. นางสาวหทัยชนก     แคอนันต์           ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวดวงพร พ่ึงศรี    รองประธานกรรมการ 

3. นางสาวสวรส  แจ่มกระจ่าง   กรรมการและเลขานุการ  
หน้ำที่   ๑.  ดูแลความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของส านักงานฝ่ายบริหารทั่วไป 

๒.  รวบรวมโครงการ งานพิเศษต่างๆ ที่ฝ่าย/งานต่างๆ เสนอมาเพ่ือโรงเรียนพิจารณาอนุมัติ 
 ๓.  กรอกแบบรายงาน ข้อมูลสถิติต่างๆ ร่วมกับงานประเมินผลโครงการฝ่ายบริหารทั่วไป 

๔.  ติดตาม สรุป รายงาน การด าเนินโครงการต่างๆ ร่วมกับงานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  
     ของโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 



๒๑ 
 

 ๕.  ร่าง/พิมพ์หนังสือราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารทั่วไป 
 ๖.  ร่าง/พิมพ์ ส าเนาโต้ตอบหนังสือราชการของโรงเรียน 
 ๗.  บันทึกการประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป 
 ๘.  จัดเก็บหนังสือราชการฝ่ายบริหารทั่วไป แยกหนังสือราชการที่เป็นระเบียบและแนวปฏิบัติต่างๆ 
 ๙.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๓. งำนอำคำรสถำนที่ และสภำพแวดล้อม 
  ๑. นายสุริยา  คชอินทร์   ประธานกรรมการ 
  ๒. นายก่อศักดิ์       สอนสอาด   รองประธานกรรมการ 
            ๓. นายสัญญา  จันทร์โณทัย   กรรมการ 
  ๔. นายวิกร  ยิ้มย่อง    กรรมการ 
  5. นายประวิทย์   บุญเกตุ    กรรมการ 
  6. นายจรัญ  ขวัญมงคล   กรรมการ 
          7. นายณัฐชา      กล้าหาญ   กรรมการ 
  8  นายวิกร    ยิ้มย่อง    กรรมการ 
   9. นายเพียรศักดิ์    ศรีละกูล                  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่ ๑. บริหารจัดการอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม ตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

๑.๑  ก าหนดแนวทางวางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมของสถานทีแ่ละ 
       สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 

     ๑.๒  บ ารุง ดูแล  และพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาเพ่ือให้เกิดคุ้มค่าและเอ้ือ 
            ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
      ๑.๓  ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารและสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาเพ่ือให้เกิดความ 
             คุ้มค่าและเอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
      ๑.๔  สรุป ประเมินผลและรายงานการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา 
๒. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขอเข้าพักอาศัยบ้านพัก 
๓. ซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่ที่มีอยู่เดิมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย สวยงาม น่าอยู่ น่าดู น่าใช้ 
๔. ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ท าแผนพัฒนาระยะยาว ระยะกลาง ระยะสั้น  
๕. งานเฉพาะกิจ เป็นงานที่ท าร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน มีค าสั่งให้ท าเป็นงานๆ เช่น การจัดสถานที่ใน 
    งานกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน 
๖. งานตามโครงการ เป็นงานที่ทางอาคารสถานที่ก าหนดไว้ในแผนด าเนินงานประจ าปี 
๗. ก าหนดให้นักการภารโรง รับผิดชอบอาคารสถานที่ และพ้ืนที่ สวนหย่อม รั้วที่เป็นต้นไม้ 
๘. มีครูดูแลรับผิดชอบประจ าอาคารต่างๆ ร่วมกับนักเรียนในแต่ละห้องเรียน ดูแลรับผิดชอบห้องเรียนของ 
    ตนเอง โดยมีคุณครูที่ปรึกษาควบคุมดูแล 
๙. มีการแบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้นักเรียนดูแลความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม 
๑๐. การดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบริเวณโรงเรียน 
๑๑. ดูแลตกแต่งบ ารุงรักษาอาคารสถานที่รวมทั้งพัสดุครุภัณฑ์ประกอบอาคารสถานที่ 
๑๒. การให้บริการด้านสาธารณูปโภค 
๑๓. การให้บริการด้านอาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ แก่ชุมชน 
๑๔. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและการจัดบรรยากาศในโรงเรียน 
๑๕. การซ่อมแซม บ ารุง วัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ 

 ๑๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 



๒๒ 
 

๔. งำนสำรสนเทศ  และงำนจัดท ำส ำมะโนผู้เรียน   
  ๑.  นายอัศวิน  บุญแย้มวงษ์   ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางสาวดวงพร พ่ึงศรี    รองประธานกรรมการ 
  3.  สารสนเทศกลุ่มสาระฯ และกลุ่มบริหาร   กรรมการ 
  4.  นางสาวอัจฉราวรรณ  กองสุผล   กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่ ๑. ประสานงานกับชุมชนและท้องถิ่นในการส ารวจข้อมูล จ านวนนักเรียนที่จะเข้ารับบริการทางการศึกษา 
              ในเขตบริการสถานศึกษา 
           ๒. จัดท าส ามะโนผู้เรียนที่จะเข้าบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา 

  ๒.๑ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศจากการส ามะโนผู้เรียน เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลมาใช้ได้อย่างมี 
                        ประสิทธิภาพ 

  ๒.๒ เสนอข้อมูลสารสนเทศการส ามะโนผู้เรียนให้เขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ 
          ๒.๓ ประสานงานและร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่มี 
                        ปัญหาในการเข้าเรียน 
 ๓.  ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ในการด าเนินงานเกี่ยวกับงานสารสนเทศ 
               ของโรงเรียน 

๔. ให้ข้อมูลและบันทึกข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน  
 ๕. กรอกข้อมูลรายงานทางระบบออนไลน์ 
 ๖. ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
 ๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๕.  งำนส่งเสริมสุขภำพอนำมัยในโรงเรียน 
  ๑.  นางสาวศุภรัตน์   เพ็ชร์ทอง   ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางสาวอัจฉราวรรณ  กองสุผล   รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นายวิกร  ยิ้มย่อง    กรรมการ 
  ๔.  นางสาวหทัยชนก แคอนันต์   กรรมการ 
  ๕.  นายก่อศักดิ์  สอนสะอาด   กรรมการ 
  ๖.  นายณัฐชา  กล้าหาญ   กรรมการ 
  ๗.  นายอาทิตย์  อ่อนสมกิจ   กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่ ๑. ก าหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ การด าเนินงานของงานอนามัยโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายและ 
              วัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
           ๒. ประสานงานกบักลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่างๆ ของโรงเรียน ในการด าเนินงานด้านอนามัยโรงเรียน 
           ๓. ควบคุม ดูแล ห้องพยาบาลให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
           ๔. จัดเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลให้พร้อมและใช้การได้ทันที 
           ๕. จัดหายาและเวชภัณฑ์  เพ่ือใช้ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นไว้บริการให้เพียงพอและจัดท าหลักฐานการจ่าย 
               ยาให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
           ๖. จัดปฐมพยาบาลนักเรียน ครู – อาจารย์ และคนงานภารโรงในกรณีเจ็บป่วย และน าส่งโรงพยาบาล 
               ตามความจ าเป็น 
            ๗. จัดบริการตรวจสุขภาพนักเรียน ครู – อาจารย์ นักการภารโรงและชุมชนใกล้เคียง 
            ๘. จัดท าบัตรสุขภาพนักเรียน ท าสถิติ บันทึกสุขภาพ สถิติน้ าหนักและส่วนสูงนักเรียน 
            ๙. ติดต่อแพทย์หรือเจ้าหน้าที่อนามัยให้ภูมิคุ้มกันแก่บุคลากรของโรงเรียนหรือชุมชนใกล้เคียง 
            ๑๐. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในกรณีนักเรียนเจ็บป่วย 



๒๓ 
 

            ๑๑. ให้ค าแนะน าปรึกษาด้านสุขภาพนักเรียน 
            ๑๒. ประสานงานกับครูแนะแนว ครูที่ปรึกษาหรือครูผู้สอนเกี่ยวกับนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ 
            ๑๓. ให้ความร่วมมือด้านการปฐมพยาบาลแก่หน่วยงานอื่นหรือกิจกรรมของโรงเรียนตามควรแก่โอกาส 
            ๑๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย เช่น จัดนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย จัดตั้งชมรม ชุมชน 
                  อาสาสมัครสาธารณสุข ตลอดจนกิจกรรมต่อต้านโรคเอดส์และสิ่งเสพติดทั้งหลาย 
            ๑๕. จัดท าสถิติ ข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามัยและจัดท ารายงานประจ าภาคเรียน ประจ าปีของงานอนามัยสถิต ิ
                  ผู้ใช้ห้องพยาบาลและรวบรวมค าเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ(ถ้ามี) เสนอผู้อ านวยการสถานศึกษาทราบเพื่อ 
                  เป็นแนวทางในการปรับปรุงต่อไป 

  ๑๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๖.  งำนประชำสัมพันธ์ 
  ๑.  นางสาวดวงพร  พ่ึงศรี    ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางสาวหทัยชนก   แคอนันต์                รองประธานกรรมการ 
            ๓.  นางสาวสวรส   แจ่มกระจ่าง   กรรมการ 
  ๔.  นายอัศวิน  บุญแย้มวงษ ์   กรรมการและเลขานุการ   
หน้ำที่ ๑. ก าหนดนโยบาย วางแผน งานโครงการ การด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายและ 
              จุดประสงค์ของโรงเรียน 

๒. ประสานงาน ร่วมมือกับกลุ่มสาระฯ และงานต่าง ๆ ของโรงเรียนในการด าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ 
๓. ต้อนรับและบริการผู้มาเยี่ยมชมหรือดูงานโรงเรียนและบริการผู้ปกครองหรือแขกผู้มาติดต่อกับนักเรียนและ 
    ทางโรงเรียน 
๔. บันทึกภาพกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน 
๕. ประกาศข่าวสารของกลุ่มสาระฯ หรือข่าวทางราชการให้บุคลากรในโรงเรียนทราบ 
6. ประสานงานด้านประชาสัมพันธ์ทั้งในและนอกโรงเรียน 
7. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีการหรือพิธีกรในงานพิธีการต่าง ๆ ของโรงเรียน 
8. เผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ และชื่อเสียงของโรงเรียนทางสื่อมวลชน 
9. จัดท าเอกสาร – จุลสารประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร  รายงานผลการปฏิบัติงานและความเคลื่อนไหว 
    ของโรงเรียนให้นักเรียนและบุคลากรทั่วไปทราบ 
10. รวบรวม  สรุปผลและสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์และจัดท ารายงานประจ าปีของงาน 
      ประชาสัมพันธ์ 
๑1. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๗.  งำนสำธำรณูปโภค 
  ๑. นายเพียรศักดิ์    ศรีละกูล    ประธานกรรมการ 
  ๒. นายก่อศักดิ์       สอนสอาด   รองประธานกรรมการ 
  3. นายวิกร  ยิ้มย่อง    กรรมการ 
  4  นายณัฐชา  กลา้หาญ   กรรมการ 
  5. นายสุริยา  คชอินทร์   กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่ ควบคุมดูแล ติดตั้ง ต่อเติม และซ่อมบ ารุงงานไฟฟ้าของโรงเรียนให้มีใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       2.  ควบคุมดูแล และบ ารุงรักษา ระบบโทรศัพท์ภายในของโรงเรียน 
       3.  ต่อเติม หรือโยกย้าย โทรศัพท์ของหน่วยงานภายในโรงเรียนและห้องปฏิบัติการ 
       4.   วางแผนการขยายโทรศัพท์ที่มีการสร้างอาคารเพิ่มเติม 
       5.   ควบคุมดูแลระบบน้ า น้ าดื่ม น้ าใช้ ตามจุดต่างๆ ที่ทางโรงเรียนมีไว้บริการ 



๒๔ 
 

       6.   ตรวจสอบและบ ารุงรักษาท่อระบายน้ า ท่อน้ าประปาตามอาคารเพ่ือป้องกันการรั่วซึมตามจุดต่างๆ ให้สมบูรณ์
พร้อมใช้เสมอ 
       7.   ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ประปาให้สมบูรณ์อยู่เสมอ 
       8.   ซ่อมเครื่องมือช่างให้พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
       9.   วางแผนการท างานให้พนักงานสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       10. จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์เพ่ือความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
       11. ให้ความรู้เพ่ิมเติมแก่พนักงานในหน่วยงาน 
       12. ปฏิบัติงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 

๘. งำนสวัสดิกำรร้ำนค้ำ 
 คณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรมสวัสดิกำรร้ำนค้ำ 
  ๑. นางสาวศุภรัตน ์ เพ็ชรทอง   ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางวราภรณ์   ชนะกุล    รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นางสาวหทัยชนก   แคอนันต์   กรรมการ 
  4. นางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน์   กรรมการ 
  5. นายณัฐชา  กล้าหาญ   กรรมการ 
  6. นายอัศวิน  บุญแย้มวงษ์   กรรมการ    
  7. นายอาทิตย์  อ่อนสมกิจ   กรรมการและเลขานุการ    
หน้ำที่ ๑. วางแผนก าหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ การด าเนินงานสวัสดิการร้านค้าโรงเรียนให้สอดคล้องกับ 
               นโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 

๒. ติดตามดูแลและตรวจสอบการจัดท าบัญชีของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๓. ติดตามตรวจสอบการจัดสรรงบดุล ประจ าปี การรับ-จ่ายเงิน 

 ๔. ให้ค าปรึกษาแก่คณะท างานของสวัสดิการร้านค้า 
 ๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๖. ด าเนินงานกิจกรรมสหกรณ์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๗. จัดหาเอกสารเกี่ยวกับบัญชีสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ / จัดหาบัญชีเงินสด ,รายรับ, รายจ่าย 
 ๘. สรุปผลการด าเนินงานและปิดบัญชีประจ าปีให้เสร็จสิ้นก่อนสอบปลายภาคของทุกปี 
 ๙. เสนอบัญชีต่าง ๆ ให้กรรมการตรวจสอบกิจกรรมสหกรณ์ทุกเดือน 

๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
 ๑๑. จัดหาสิ่งของที่สมาชิกต้องการมาจ าหน่าย 
 ๑๒. ช่วยจ าหน่ายผลิตผล หรือผลิตภัณฑ์ของสมาชิกท่ีน ามาฝากจ าหน่าย 
 ๑๓. จ าหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพดี ตามราคาท้องตลาดหรือต่ ากว่าท้องตลาด 

๑๔. จัดสินค้าที่จ าเป็นต่อการครองชีพประจ าวันมาจ าหน่าย หลาย ๆ ชนิด เพ่ือให้สมาชิกมีโอกาสเลือกซื้อได้ตาม 
      ความต้องการ 

 ๑๕. แนะน าส่งเสริมสมาชิกให้รู้จักการประหยัด 
 ๑๖. แนะน าส่งเสริมให้ความรู้ด้านการค้าและสหกรณ์แก่สมาชิกได้ 
 ๑๗. จัดร้านค้าฝึกหัดจ าหน่ายสินค้าแก่นักเรียน 
 ๑๘. จัดสรรก าไรเพื่อการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน เงินบ ารุงสถานศึกษาและเป็นรายได้แก่กองทุนสวัสดิการ 
                 โรงเรียน 
 
 
 



๒๕ 
 

๙. งำนโสตทัศศึกษำ 
  ๑. นายเพียรศักดิ์      ศรีละกูล    ประธานกรรมการ 
  ๒. นายอัศวิน  บุญแย้มวงษ์   รองประธานกรรมการ 
  ๓. นายวิกร  ยิ้มย่อง    กรรมการ 
  ๔. นายอาทิตย์       อ่อนสมกิจ   กรรมการ 
  ๕. นายณัฐชา  กล้าหาญ   กรรมการ 
  6. นายสัญญา  จันทร์โนทัย   กรรมการ 
  7. นางสาวดวงพร      พ่ึงศรี    กรรมการ 
  8. นายจรัญ           ขวัญมงคล   กรรมการ 

๙. นายสุริยา  คชอินทร์   กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่ ๑. จัดท าแผนงาน โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย  และวัตถุประสงค์ 
               ของโรงเรียน 

๒.  ประสานและร่วมงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และหน่วยงานต่าง ๆ ของโรงเรียนในการด าเนินงานโสตฯ 
๓.  จัดซื้อ จัดหาโสตทัศนูปกรณ์ให้เพียงพอกับความต้องการ 
๔.  จัดระบบและจัดสถานที่ในการเก็บรักษาให้เหมาะสม สะดวก ปลอดภัย 
๕.  จัดระเบียบการใช้และการให้บริการโสตทัศนูปกรณ ์
๖.  จัดกิจกรรมส่งเสริม ให้ค าแนะน าวิธีการและเทคนิคการใช้โสตทัศนูปกรณ์ 
๗.  จัดให้มีสถานที่ส าหรับให้บริการใช้โสตทัศนูปกรณ์โดยเฉพาะ เช่น ห้องโสตฯ ห้องฉายภาพยนตร์  
     ห้องควบคุมเสียง 
๘.   จัดท าระเบียบวัสดุ ครุภัณฑ์เก่ียวกับโสตทัศนูปกรณ์โดยเฉพาะ 
๙.   จัดให้มีการบ ารุงรักษา ซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์อยู่ตลอดเวลา 
๑๐. จัดและด าเนินการเกี่ยวกับระบบเสียงภายในโรงเรียน 
๑๑. บริการระบบเสียงภายในโรงเรียนและชุมชนตามโอกาสอันควร 
๑๒. ให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ทุกประเภทในวาระพิเศษต่าง ๆ 
๑๓. บริการบันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
๑๔. จัดระบบรวบรวมภาพกิจกรรมให้เป็นปัจจุบันและง่ายต่อการน าออกไปเผยแพร่ 
๑๕. ส ารวจและจัดท าทะเบียนสื่อการสอนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันโดยการประสานกับกลุ่มสาระวิชา 
๑๖. ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ การผลิตสื่อการสอนแก่ครูอาจารย์ทั่วไป 
๑๗. ช่วยงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 
๑๘. จัดท า รวบรวมข้อมูล สถิติเก่ียวกับงานโสตฯ และจัดท ารายงานประจ าปีของงาน โสตทัศนูปกรณ์ 
๑๙. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๑๐. งำนสุขำภิบำล โภชนำกำรและงำนคุ้มครองผู้บริโภค 
  ๑. นางวราภรณ์       ชนะกุล    ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวหทัยชนก แคอนันต์   รองประธานกรรมการ 
   3. นางสาวสุทธิรัก     ศรีไพโรจน์   กรรมการ 
  4. นายเพียรศักดิ์      ศรีละกูล    กรรมการ 
  5. นายก่อศักดิ์  สอนสะอาด   กรรมการ 
  6. นางสาวศุภรัตน์   เพ็ชรทอง   กรรมการ 
  7. นายสุริยา  คชอินทร์   กรรมการและเลขานุการ 
 



๒๖ 
 

หน้ำที่  ๑. ก าหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ การด าเนินงานของงานโภชนาการให้สอดคล้องกับนโยบาย    
             และวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
         ๒.  ประสานงานกับกลุ่มสาระฯ และงานต่างๆ ของโรงเรียน ในการด าเนินงานด้านโภชนาการ 

๓.  จัดบริการสถานที่ จ าหน่าย ที่นั่งรับประทานอาหารแก่บุคลากรในโรงเรียน 
๔.  ดูแล ควบคุมความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงอาหารให้ถูกตามหลักอนามัย 
๕.   ควบคุมและดูแลครุภัณฑ์ของโรงอาหารให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา 
๖.   ควบคุมดูแลรักษาสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการประกอบการของแม่ค้าให้ถูกสุขลักษณะ 

  ๗.   รับสมัครและพิจารณาคัดเลือกผู้จ าหน่ายอาหารในโรงเรียน 
๘.   ก าหนดประเภทของอาหาร ปริมาณและจ านวนแม่ค้าให้เพียงพอแก่บุคลากรในโรงเรียน 
๙.   ก าหนดระเบียบควบคุมผู้จ าหน่ายอาหาร 
๑๐. ควบคุม ก าหนดราคาปริมาณและคุณภาพอาหารตามสภาพเศรษฐกิจ 
๑๑. ให้ค าแนะน าเบือ้งต้นในการประกอบอาหารที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแก่ผู้ประกอบการและนักเรียน 
๑๒. ดูแล ควบคุม ตรวจสุขภาพของอาหาร เครื่องดื่ม ให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 
๑๓. ให้ความรู้ทางโภชนาการแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ 
๑๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางด้านโภชนาการภายในโรงเรียน 
๑๕. เป็นกรรมการจัดท าและจ าหน่ายอาหารราคาถูกแต่มีคุณค่าแก่นักเรียนที่ขาดแคลน 
๑๖. ประสานกับงานแนะแนว งานอนามัยโรงเรียนในการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ 
๑๗. อ านวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการในโรงอาหาร 
๑๘. อบรมมารยาท ควบคุม ดูแลระเบียบในการซื้อขายอาหาร เครื่องดื่มและขายอาหารให้อยู่ในระเบียบวินัย

และวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม       
๑๙. เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติต่างๆ เกี่ยวกับงานโภชนาการและจัดท ารายงานประจ าปีของงานโภชนาการ 
๒๐. จัดบริการน้ าดื่มให้เพียงพอและตรวจสภาพของน้ าดื่มใช้ให้สะอาดอย่างสม่ าเสมอ 
๒๑. ควบคุมดูแลเกี่ยวกับน้ าดื่ม น้ าใช้ให้เพียงพอ และให้อยู่ในภาพที่จะสะดวกถูกสุขลักษณะ 

  ๒๒. ให้ความรู้และข้อปฏิบัติในการใช้น้ าในโรงเรียน 
 ๒๓. วางแผนในการให้บริการและสวัสดิการต่างๆ 
   ๒๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๑๑.  งำนสวัสดิกำร ปฏิคม และนันทนำกำร 
1. นางวราภรณ์   ชนะกุล    ประธานกรรมการ 

  2. นางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน์   รองประธานกรรมการ 
  3. นางสาวคณิตา จันทวงษ ์   กรรมการ 
  4. นางสาวอัจฉราวรรณ กองสุผล    กรรมการ 
  ๕. นางสาวศุภรัตน์ เพ็ชรทอง   กรรมการ 
  ๖. นางสาวปรียานุช   พัฒนะ    กรรมการ 
  ๗. นางสาววราภรณ์   ทรงเจริญ   กรรมการ 
  8. นางสาวดวงพร  พ่ึงศร ี    กรรมการ 
  9. นางสาวอุษา   สินตระกูลชัย   กรรมการ 
  10.นางสาวบงกช  อ่อนสะอาด   กรรมการ 
  11.นางสาวสุมนพัสร์   ป้องกัน    กรรมการ 
  12.นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ์    กรรมการ 
  13.นางสาวสวรส    แจ่มกระจ่าง   กรรมการ 



๒๗ 
 

  14.นางสาวจรรยารัตน์ เรื่องลือ    กรรมการ 
  15.นางสาวหทัยชนก แคอนันต์   กรรมการและเลขานุการ   
หน้ำที่   ๑. จัดให้มีระบบงานสวัสดิการ ปฏิคมและนันทนาการ 
 ๒. จัดระบบข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาเพ่ือให้บริการต่อสาธารณะ 

๓. ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และบริการอื่นๆ แก่สาธารณชน ตามความเหมาะสมและศักยภาพของสถานศึกษา 
๔. พัฒนาระบบการให้บริการแก่สาธารณชนให้มีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจต่อผู้มารับบริการ 
๕. จัดให้ความรู้ เสริมสร้างความคิด และเทคนิคทางวิชาการ เพ่ือการพัฒนาทักษะวิชาชีพและ คุณภาพชีวิตของ 
    ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น 

     ๖. ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษาและท่ีจัดโดย 
         บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 

๗. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชนท้องถิ่น  
 ๘. ประเมินความพึงพอใจงานจากผู้มาขอรับบริการ 
 ๙. น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางาน 

๑๐. ต้อนรับแขกจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับในการต้อนรับแขก และบุคคลทั่วไปที่มาเยี่ยมโรงเรียน 
          ๑๑. จัดสวัสดิการ อาหาร เครื่องดื่มส าหรับบุคลากร และบุคคลทั่วไปในการประชุมอบรมสัมมนา หรืออ่ืนๆ 
                 ตามโอกาส 

๑๒. งานการกุศลในชุมชน 
 ๑๒.๑  รวมรวมเงินที่จัดเก็บจากบุคลากรในโรงเรียนจากเจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียนจัดท าบัญชี 
          ร าย รั บ –ราย จ่ าย  โด ยค ณ ะก รรม ก ารรั บ ผิ ด ช อบ  ก าห น ด ระ เบี ยบ แล ะวิ ธี ก าร ใช้ เงิ น 
๑๒.๒  พิจารณา จ่ายเงินตามระเบียบ ที่คณะกรรมการฯ ซึ่งคัดเลือกมาจากกลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

        กลุ่มงานเป็นผู้ก าหนด 
๑๒.๓ จัดท าบัญชีรับ – จ่ายให้เป็นปัจจุบัน 
๑๒.๔  ประเมิน สรุปผล รายงานการด าเนินงานประจ าปี 

๑๓. สวัสดิการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจบุคลากร  
          ๑๓.๑ จัดบริการเยี่ยมไข้แก่ครูและบุคลากรในโรงเรียน นักปฏิบัติการ และผู้มีอุปการคุณแก่โรงเรียนที่เกิด
อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยมีหัวหน้ากลุ่มสาระ / งาน / ฝ่ายเป็นผู้รับด าเนินการ 
               ๑๓.๒  ประสานงานกับเจ้าภาพและแจ้งให้บุคลากรในโรงเรียนทราบ ในการวางพวงหรีดเป็นเจ้าภาพในงาน
สวดอภิธรรมศพของครู บิดา มารดาของครู บิดามารดาของคู่สมรสครู นักเรียน นักการภารโรงและบุคลากรตามท่ี
ระเบียบก าหนด 
               ๑๓.๓  จัดบริการยานพาหนะไปเยี่ยมไข้หรือร่วมงานศพ 

     ๑๓.๔  จัดกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องในวาระครบเกษียณอายุราชการประจ าปี การย้าย การลาออกของ 
         บุคลากรในโรงเรียน 
     ๑๓.๕  จัดท าร่างระเบียบสวัสดิการโรงเรียนเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพ่ือประกาศใช้และ 
         เป็นหลักปฏิบัติ 
     ๑๓.๖  ประเมิน สรุป รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง 

  ๑๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๑๒. งำนประกันอุบัติเหตุ 
  ๑. นางวราภรณ์    ชนะกุล    ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน์   กรรมการ 
  ๓. นางสาวหทัยชนก แคอนันต์    กรรมการและเลขานุการ   



๒๘ 
 

หน้ำที่  ๑. ประชาสัมพันธ์การประกันอุบัติเหตุกับบริษัทประกันภัย ที่ให้ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์สูงสุดแก่ 
              โรงเรียนนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
  ๒. ประสานงานกับบริษัทประกันภัยจัดท าแบบฟอร์มต่าง ๆ เกี่ยวกับการรับค่าสินไหมทดแทนของนักเรียน 
              ตลอดจนบุคลากรในโรงเรียน เพ่ือเป็นหลักฐานในการให้บริการและการรายงานผล 
  ๓. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนทราบเกี่ยวกับเงื่อนไขและแนวปฏิบัติในการบริการ
ทั้งท่ีโรงพยาบาล/โรงเรียน รวมทั้งการรับเงินค่าสินไหมกรณีมีอุบัติเหตุ      
  ๔. ประสานงานกับผู้ปกครองและบริษัทประกันภัยเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือรับเงินค่าสินไหมทดแทนในกรณีเสียชีวิต 
          ๕. ประสานงานกับบริษัทประกันภัยหรือวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันอุบัติเหตุแก่นักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียน 
          ๖. ประเมินผลและสรุปรายงานผลประจ าปี 
 

๑๓. งำนสมำคมศิษย์เก่ำ สมำคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
  1. นางวราภรณ ์  ชนะกุล    ประธานกรรมการ 
  ๒. นายก่อศักดิ์  สอนสะอาด   รองประธานกรรมการ 
  ๓. นายสุเมธ  มานะกรโกวิท   กรรมการ 
  4. นายเพียรศักดิ์  ศรีละกูล    กรรมการ 
  5. นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ์    กรรมการ 
  6. นางสาวอุษา  สินตระกูลชัย   กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่ ๑. ประสานความร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่า และคณะกรรมการสถานศึกษา ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
     และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 ๒. จัดให้มีการประชุม อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 ๓. สรุปบันทึกการประชุม และแจ้งให้คณะกรรมการ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทราบทุกครั้ง 
 ๔. เผยแพร่ข่าวสาร งานกิจกรรมของโรงเรียนให้คณะกรรมการทราบอย่างเป็นปัจจุบัน 
 ๕. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการด าเนินกิจกรรม/โครงการ ต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง 
 ๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๑๔. งำนสวัสดิกำรออมทรัพย์ครู ส.ห.ป. 
  ๑. นายเพียรศักดิ์  ศรีละกูล    ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวหทัยชนก   แคอนันต์   รองประธานกรรมการ    
  3. นางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน์   กรรมการ 
  4. นางวราภรณ์   ชนะกุล    กรรมการและเลขานุการ  
หน้ำที่ ๑. วางแผนการด าเนินงานสวัสดิการออมทรัพย์ครู ส.ห.ป. 
 ๒. แจ้งผลการด าเนินงานให้แก่สมาชิกสวัสดิการออมทรัพย์ครู ส.ห.ป. 
 ๓. ประเมิน สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 ๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๑๕. งำนชุมชนสัมพันธ์  
  1. นายก่อศักดิ์  สอนสะอาด   ประธานกรรมการ  
  2. นายสุเมธ  มานะกรโกวิท   รองประธานกรรมการ 
  3. นายอาทิตย์  อ่อนสมกิจ   กรรมการ 
  4. นายณัฐชา  กล้าหาญ   กรรมการ 
  5. นายสุริยา  คชอินทร์   กรรมการ 



๒๙ 
 

  6. นางวราภรณ ์  ชนะกุล    กรรมการ 
  7. นายเพียรศักดิ์  ศรีละกูล    กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่  ๑. จัดท าแผน โครงการ ปฏิทินการปฏิบัติงาน และสารสนเทศท่ีจ าเป็น และเก่ียวข้องให้สอดคล้องกับบทบาท 
              ของสถานศึกษา นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จุดเน้นและนโยบายของโรงเรียน  
              พร้อมสรุปผลและรายงาน 
   ๒. จัดกิจกรรมเผยแพร่ชื่อเสียงของโรงเรียนไปยังชุมชน 
  ๓. ให้การบริการชุมชน จัดกิจกรรมรับบริการ ส่งเสริมให้งานต่างๆ ของโรงเรียนรับบริการด้านข่าวสาร สุขภาพ 
              อนามัย ด้านวิชาการ อาชีพ อาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ 
  ๔. ขอความร่วมมือและสนับสนุนจากชุมชน เพ่ือช่วยเหลือสนับสนุน และพัฒนาโรงเรียน 
  ๕. ประสานงานกับชุมชน ฝ่าย/งาน/หมวด ที่เก่ียวข้องภายในโรงเรียน เพ่ือให้บริการชุมชนในทุกๆ ด้านตาม 
               ความจ าเป็น 
         ๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๑๖. งำนสถำนศึกษำพอเพียง 
  ๑. นางสาวสุมนพัสร์ ป้องกัน    ประธานกรรมการ 
   ๒. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการ 
   3. นางสาวหทัยชนก   แคอนันต์   กรรมการ 
  4. นางสาวดวงพร พ่ึงศรี    กรรมการ 
  5. นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ์    กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่ ๑. จัดท าแผนงาน โครงงาน กิจกรรม ด้านวิชาการ ที่ส่งเสริมการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ 
            จัดการเรียนการสอน 
        ๒. จัดและร่วมกิจกรรมต่างๆ กับนักเรียน เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน การด าเนินชีวิตชีวิต และการจัด การเรียน 
            การสอนให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
        ๓. ศึกษาเกณฑ์ และรายละเอียดของการด าเนินการสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ 
            พอเพียง และจัดท าคู่มือด าเนินการพัฒนางานตามเกณฑ์หรือรายละเอียดนั้น  
        ๔. ประชุมวางแผนเตรียมจัดเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล ร่องรอยตามประเด็นที่จะพัฒนา  
        ๕. เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ค าแนะน า และร่วมติดตามผลด าเนินงานแต่ละด้าน  
        ๖. ร่วมประชุมรับการตรวจสอบและการติดตามงานก่อนเข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ หรือศูนย ์
            การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
        ๗. สง่เสริม สนับสนุน ให้คณะครูมีแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง และจัดการเรียน การสอน 
            ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
         ๘. จัดอบรมพัฒนาครู และนักเรียนแกนน า ในการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
         ๙. รวบรวมเอกสารการด าเนินงานเพ่ือรองรับการประเมิน 
         ๑๐. ประเมิน สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
         ๑๑. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

17.งำนลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงช่ัวครำว 
  1.นายเพียรศักดิ์  ศรีละกูล   ประธานคณะกรรมการ 
  2.นายสุริยา  คชอินทร์    รองประธานกรรมการ 
  3.นายจรัญ  ขวัญมงคล    กรรมการ 
  4.นายประวิทย์ บุญเกตุ    กรรมการ 
  5.นางสาววรวรรณ  จันทรโ์พธิ์   กรรมการ 



๓๐ 
 

  6.นายอัศวิน  บุญแย้มวงษ์     กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  1.ก าหนดบทบาทหน้าที่ของนักการภารโรง 
 2.ก าหนดเขตรับผิดชอบของนักการภารโรง 
 3.ก าหนดเวลาในการปฏิบัติงานบริการทั่วไปของนักการภารโรง 
 4.ก ากับ ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของนักการภารโรง 
 4.จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 5.สรุปผลการด าเนินงานของงานนักการฯ เสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษาปีละ 2 ครั้ง(31.มี.ค.และ30ก.ย.) 
 6.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้อ านวยการสถานศึกษามอบหมาย 
 

  ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับค าสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจเกิดผลดีแก่ทางราชการ หากเกิดปัญหาหรืออุปสรรค
ประการใด ให้รายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบ เพ่ือหาแนวทางแก้ไขต่อไป 
 

  สั่ง  ณ  วันที่   28   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
 
                                         ลงชื่อ               
        (นายวิชาญ  การะเกตุ) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
 
 
 


