
                                                                                                                                                                                                                       
 

คําส่ังโรงเรียนโยธินนุกูล 
ท่ี ๑๘๒ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง  มอบหมายหนาท่ีครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ (ปรับปรุง) 
....................................................................................... 

เพ่ือใหการบริหารงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนโยธินนุกูล เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
และสอดคลองกับแนวทางในการบริหารการจัดการศึกษา ตามนโยบายการจัดการศึกษาของเทศบาลตําบลหนองไผลอม
และนโยบายการจัดการศึกษาของทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย กําหนดเปน
แนวทางดําเนินการ ในดานการจัดบุคลากรดานการปฏิบัติหนาท่ีตามโครงสรางการบริหารสถานศึกษา ตาม
ความเหมาะสมของทองถ่ิน  

อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและ
เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล หมวด ๑๓ ขอ ๒๖๔ ลงวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕     
จึงมอบหมายใหพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

 
๑. คณะกรรมการฝายบริหาร 

 

1. ดร.นิรันดร  เนตรภักดี  ผูอํานวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
2. นางถวิล  สมบูรณ  รองผูอํานวยการสถานศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. นายศรัณยู  เก้ียวกลาง  รองผูอํานวยการสถานศึกษา  รองประธานกรรมการ 
4. นางทิพยกมล  พัฒนชยากร หัวหนาฝายนโยบายและแผน กรรมการ 
5. นางชนาธินาถ  ชีโพธิ์   หัวหนาฝายบุคลากร  กรรมการ 
6. นายพุทธินันท  ฉัตรกระโทก หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป กรรมการ 
7. นายเอกวุฒิ  ทองวิเศษ  หัวหนางานอาคารสถานท่ี  กรรมการ 
8. นางสาววิไลลักษณ  ขุมทอง หัวหนางานความสัมพันธชุมชน กรรมการ 
9. นางรัฐนันท  แกวกลาง  หัวหนางานหลักสูตรและการสอน กรรมการ 
10.นายเกรียงไกร  ภูสอดสี  หัวหนางานวัดผลประเมินผล กรรมการ 
11.นางสาวณัชชา  ทนุธรรมนอก  หัวหนาฝายวิชาการ  กรรมการและเลขาฯ 
 

มีหนาท่ี 
๑. ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตางๆ เก่ียวกับการบริหารงานในสถานศึกษาเพ่ือใหดําเนิน

ไปดวยความเรียบรอยและเกิดผลดีแกทางราชการ 
 ๒. วิเคราะหและวางแผนปฏิบัติงานตามนโยบายของทางราชการ 
 ๓. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในงานฝายตางๆ ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการของ
โรงเรียน 
 ๔. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

๒. คณะกรรมการฝายวิชาการ 
 

1. ดร. นิรันดร  เนตรภักดี  ผูอํานวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
 

/2. นางถวิล... 
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2. นางถวิล  สมบูรณ   รองผูอํานวยการสถานศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวณัชชา  ทนุธรรมนอก   หัวหนาฝายวิชาการ  กรรมการ 
4. นางรัฐนันท  แกวกลาง   หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรฯ กรรมการ 
5. นางสุภรา  ชางพลายงาม  หัวหนางานระบบสารสนเทศ กรรมการ 
6. นายเกรียงไกร  ภูสอดสี  หัวหนางานวัดผลประเมินผล กรรมการและเลขาฯ 
 

มีหนาท่ี 
๑. เปนท่ีปรึกษาของผูบริหารโรงเรียนในการกําหนดทิศทาง และแนวนโยบายในการดําเนินงานของฝาย 
๒. วางแผนนําแนวนโยบายของโรงเรียนในดานการบริหารงานฝายไปสูการปฏิบัติ 
๓. รวมประชุมเพ่ือรับทราบขอมูลแนวปฏิบัติตางๆ ใหทันเหตุการณ รวมท้ังใหคําปรึกษาหารือใน 

การพัฒนางานตามปฏิทินการปฏิบัติงานทุกครั้ง 
๔. เปนกรรมการท่ีปรึกษา ใหคําแนะนํางานท่ัวไปของฝาย ดานตางๆ 

๔.๑ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๔.๒ การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 
๔.๓ การจัดบรรยากาศสงเสริมการเรียนการสอน 
๔.๔ การวัดและการประเมินผลการเรียน 
๔.๕ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๕. ใหคําแนะนําเก่ียวกับการดําเนินงานในการจัดการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน  
เพ่ือใหสัมฤทธิ์ผลตามหลักการ และจุดมุงหมายของหลักสูตร 

๖. เสนอแนะความคิดเห็นและใหความรวมมือชวยเหลือ สนับสนุนในการดําเนินงานของฝายตลอดจน
เสริมสรางความเขาใจกับบุคลากรทุกฝายภายในโรงเรียนและบุคลากรภายนอกโรงเรียน เพ่ือใหการดําเนินงาน
ของฝายดําเนินการไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 

๗. รวมจัดทําแผนการเรียนของโรงเรียน 
๘. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

2.1 หัวหนาฝายบริหารวิชาการ  
นางสาวณัชชา  ทนุธรรมนอก  หัวหนาฝาย 

 

มีหนาท่ี 

๑. รับแนวปฏิบัติจากผูอํานวยการโรงเรียน เพ่ือกํากับ ดูแล ติดตามในสายงานท่ีรับผิดชอบ 

๒. เปนคณะกรรมการบริหารวิชาการ 

๓. ประสานงานกับฝาย กลุมสาระการเรียนรูงานตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ 

โรงเรียน เพ่ือใหงานของฝายบริหารวิชาการเปนไปดวยความเรียบรอย 

๔. รวมจัดทําแผนปฏิบัติงาน ปฏิทินปฏิบัติงาน แบบพิมพ และเอกสารตางๆ ของฝายวิชาการ 

๕. เผยแพรขาวสารขอมูลทางดานวิชาการใหแกนักเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชน 

๖. ติดตาม และประเมินผลการใชหลักสูตร สรุปปญหาและหาแนวทางแกไข เพ่ือปรับปรุงหลักสูตร 

ใหเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 

๗. ติดตามนักเรียนท่ีมีปญหาดานการเรียน การสอน เพ่ือหาแนวทางแกไข 

/๘. กํากับดูแลการ... 
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๘. กํากับดูแลการจัดแผนการเรียนของนักเรียน  และจัดนักเรียนเขาเรียนตามแผนการเรียน 

๙. พิจารณาความดีความชอบของครูในฝายวิชาการเพ่ือเสนอตอผูอํานวยการฝายวิชาการ 

๑๐. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 

2.2 งานบริหารวิชาการ  
1. นางสาวณัชชา  ทนุธรรมนอก  หัวหนางาน 
2. นายเกรียงไกร  ภูสอดสี  ผูชวย (วิจัยและพัฒนาทางการศึกษา) 
3. นางสาวเรืองฤดี  ไชยสีหา  ผูชวย (นิเทศภายใน) 
4. นางมณีรัตน  ขุนอังดี   ผูชวย (แนะแนว) 
5. นางยุพา  เรืองนิคม   ผูชวย (รับนักเรียน) 
 

มีหนาท่ี 

๑. รับแนวปฏิบัติจากผูอํานวยการโรงเรียน เพ่ือกํากับ ดูแล ติดตามในสายงานท่ีรับผิดชอบ 
2. ประสานงานกับฝาย กลุมสาระการเรียนรูงานตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ 

โรงเรียน เพ่ือใหงานของงานบริหารวิชาการเปนไปดวยความเรียบรอย 
3. รวมจัดทําแผนปฏิบัติงาน ปฏิทินปฏิบัติงาน แบบพิมพ และเอกสารตางๆ ของฝายวิชาการ 
๕. เผยแพรขาวสารขอมูลทางดานวิชาการใหแกนักเรียน คร ูผูปกครอง และชุมชน 
๖. ติดตาม และประเมินผลการวิจัยในชั้นเรียนของครู สรุปปญหาและหาแนวทางแกไข เพ่ือปรับปรุง

ใหเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 
๗. จัดใหมีการนิเทศการเรียนการสอนแกครูในกลุมสาระตางๆ โดยเนนการ นิเทศท่ีรวมมือ ชวยเหลือกันแบบ

กัลยาณมิตร เชน นิเทศแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนรวมกัน หรือแบบอ่ืน  ๆตามความเหมาะสม 
8. ประสานงาน ติดตามนักเรียน ใหคําปรึกษาและแนะแนวการศึกษาตอของนักเรียน 
9. ประสานงานและจัดทําเอกสารเก่ียวกับการรับนักเรียนเขาศึกษาตอของโรงเรียน 
๑0. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 

2.3 งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน   
1. นางรัฐนันท  แกวกลาง   หัวหนางาน (หลักสูตรสถานศึกษา) 
2. นางนิตยา  ไนยะกูล   ผูชวย (หลักสูตรทองถ่ิน) 
3. นางมณีรัตน  ขุนอังดี   ผูชวย (หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร) 
4. นายเกรียงไกร  ภูสอดสี  ผูชวย (หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรฯ) 

 5. นางยุพา  ขยันงาน   ผูชวย (หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย) 
 6. นางสาววิลัยพร  สันโดษ  ผูชวย (หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ) 
 7. นางชนาธินาถ  ชีโพธิ์   ผูชวย (หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ)  
 8. นายเอกวุฒิ  ทองวิเศษ   ผูชวย (หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ) 
 9. นายพงศกร ตีบกลาง   ผูชวย (หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ) 
 10.นางวรัญญา  วิศรุตเวศม  ผูชวย (หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา) 

11.นางกาญจนา  โสภิณสูงเนิน  ผูชวย (งานกลุมสาระการเรียนรูท้ัง 8 สาระ) 
12.นางสาวจิราพร  ปราณีตพลกรัง ผูชวย (วิชาการสายชั้นอนุบาล 1-3) 
13.นางสาวรชุดา  บวรกิติทัศ  ผูชวย (วิชาการสายชั้นอนุบาล 1-3) 

/14.นางสาวเรืองฤด.ี.. 
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14.นางสาวเรืองฤดี  ไชยสีหา  ผูชวย (วิชาการสายชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3) 
15.นางสาวเมธาพร  สุขจิตร  ผูชวย (วิชาการสายชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3) 
16.นางนิตยา  ไนยะกูล   ผูชวย (วิชาการสายชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6) 
17.นางสาวณัชชา  ทนุธรรมนอก  ผูชวย (วิชาการสายชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3) 
18.นางมณีรัตน  ชุนอังดี   ผูชวย (วิชาการสายชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6) 

 

มีหนาท่ี 

๑. ประสานงานจัดใหมีการศึกษาวิเคราะหหลักสูตร เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตร  

หลักสูตรนําไปสูการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

๒. ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร สรุปปญหาและหาแนวทางแกไขปญหา เพ่ือปรับปรุง 

หลักสูตรใหเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 

๓. ใหคําแนะนําและชวยเหลือในการผลิตสื่อการเรียนการสอน การจัดหรือปรับปรุงแผนการจัดการ 

เรียนรูใหเหมาะสมกับโรงเรียน และนโยบายของสถานศึกษา 

๔. ควบคุมการใชหนังสือประกอบการจัดการเรียนรู สื่อ วัสดุ อุปกรณตางๆ ในโรงเรียน 

๕. ดําเนินการใหทุกกลุมสาระการเรียนรู มีสื่อการสอน วัสดุฝกท่ีไดมาตรฐาน และจัดบรรยากาศทางวิชาการ 

๖. ศึกษา วิเคราะหแผนการเรียน การจัดรายวิชาตางๆ ใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของ 

นักเรียน และบุคลากรในกลุมสาระฯ 

๗. วางแผน และดําเนินการใหมีการจัดสอนเสริมใหกับนักเรียนตามโอกาส 

๘. อํานวยความสะดวกดานการจัดการเรียนรู จัดบรรยากาศทางวิชาการใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

๙. จัดกิจกรรมพัฒนาครู เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหกับครูอยางตอเนื่อง 

๑๐. ดําเนินการเก่ียวกับการจัดตารางสอน ตารางการใชหอง ตารางสอนประจําชั้นใหเปนปจจุบัน 

๑๑. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

2.4 งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
1. นายเกรียงไกร ภูสอดสี   หัวหนางาน 
2. นางสาวศุภัชญา จอนก่ิง  ผูชวย (สายชั้นอนุบาล 1- 3) 
3. นางสาวเรืองฤดี  ไชยสีหา  ผูชวย (สายชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3) 
4. นางสาวเมธาพร  สุขจิตร  ผูชวย (สายชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3) 
5. นางนิตยา  ไนยะกูล   ผูชวย (สายชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6) 
6. นางรัฐนันท  แกวกลาง   ผูชวย (สายชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6) 
7. นางสาวณัชชา  ทนุธรรมนอก  ผูชวย (สายชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3) 
8. นายเกศกร  จันทรงาม   ผูชวย (สายชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6) 
 

มีหนาท่ี 

๑. ควบคุมดูแลวัดผลและประเมินผลการเรียนใหเปนไปตามระเบียบสถานศึกษาดวยการประเมินผล 
การเรียนตามหลักสูตร 

๒. รวมจัดทําแผนปฏิบัติงานและปฏิทินปฏิบัติงานของงานวิชาการ 

/๓. ใหคําแนะนํา...
 



~ ๕ ~ 
 

๓. ใหคําแนะนําบุคลากรในโรงเรียนเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลตลอดจนทําเอกสารเผยแพร 
ความรูเก่ียวกับ การประเมินผลการเรียน 

๔. รวบรวมและเก็บรักษาเอกสารเก่ียวกับการประเมินผลการเรียนไวคนควาและอางอิง 
๕. ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการในการพัฒนาปรับปรุงการประเมินผลการเรียนให  

เปนไปตามระเบยีบการประเมินผลการเรียน 
๖. รวบรวม ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของกลุมสาระการเรียนรูตางๆ 
๗. จัดทําแบบพิมพตางๆ ท่ีใชในงานวัดผล 
๘. รวบรวมรายชื่อนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไมครบรอยละ ๘๐ และประกาศใหนักเรียนยื่นคํารองขอมีสิทธิ์สอบ 

           ๙. รวบรวม ปถ.0๕ เสนอผูอํานวยการเพ่ืออนุมัติผลการเรียน 
๑๐. ประสานงานกับกลุมสาระการเรียนรูในการดําเนินการเรื่องการสอบแกตัว    
๑๑. รวบรวมสถิติการสอบผาน การติด 0, ร, มส  
๑๒. กําหนดเวลาสอบแกตัว จัดทําตาราเรียนเสริม ตารางสอบแกตัวและ ประกาศผลการสอบแกตัว 
๑๓. ประสานกับกลุมสาระการเรียนรูตางๆ ในการจัดทําขอสอบ กําหนดตารางสอบ กรรมการคุมสอบ 

และดําเนินการสอบ 
๑๔. ประสานกับครูท่ีปรึกษาและผูปกครองนักเรียน ในกรณีท่ีตรวจพบวานักเรียนมีปญหาเรื่องผลการ

เรียน การจบหลักสูตร และการลงทะเบียนวิชาเรียน 
๑๕. จัดใหมีการเทียบโอนความรู ทักษะ ประสบการณ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน                       

สถานประกอบการ  และอ่ืนๆ ตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
๑๖. สํารวจนักเรียนท่ีมีปญหาการเรียน 0, ร, มส 
๑๗. ดําเนินการหาวิธีแกไข ในกรณีท่ีนักเรียนมีปญหาตกคาง โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้น      

มัธยมศึกษาปท่ี ๓ และมัธยมศึกษาปท่ี 6 
๑๘. จัดใหมีการเทียบโอนความรู ทักษะประสบการณ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน      

สถานประกอบการและอ่ืนๆ ตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
19. จัดทํา ปพ.๑ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
20. ออกหลักฐานแสดงผลการเรียน และประกาศนียบัตรแกนักเรียนท่ีจบหลักสูตร 
21. สํารวจนักเรียนท่ีไมมาลงทะเบียนเรียนในแตละภาคเรียน และขาดการติดตอกับทางโรงเรียนเพ่ือ 

ดําเนินการจําหนายในสมุดทะเบียนประวัติ 
22. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

2.5 งานทะเบียน 
 1. นายเกรียงไกร  ภูสอดสี  หัวหนา (นายทะเบยีนโรงเรียน) 
 2. นางวรัญญา  วิศรุตเวศม  ผูชวย (ทะเบียนนักเรียน) 

3. นางณัฐพัชมนต  กฤษตฌาพนธ  ผูชวย (ทะเบียนนักเรียน) 
๔. นางสาวรุงตะวัน  จิตรีมิตร  ผูชวย (ทะเบียนนักเรียน) 

 

        มีหนาท่ี 

๑. เปนนายทะเบยีนของโรงเรียน 
๒. จัดทําแผนปฏิบัติการเรียนและโครงการตางๆ ของงานทะเบียน ปฏิทินปฏิบัติการ และ 

ประเมินผลการดําเนินงานงานทะเบียน 

/๓. ทําทะเบียนนักเรียน... 

 



~ ๖ ~ 
 

๓. ทําทะเบียนนักเรียน ทะเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. ๑)  กรอกและตรวจทานผลการเรียนให 
ถูกตองและเปนปจจุบัน 

๔. จัดทําแบบพิมพตางๆ ท่ีใชในงานทะเบียน 
๕. ใหเลขประจําตัวนักเรียน และจัดทํารายชื่อนักเรียนทุกชั้นเรียน จัดทําสถิติจํานวนนักเรียน 
๖. รับคํารองการขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล การแกไขประวัติอ่ืนๆ ของนักเรียน และดําเนินการเก่ียวกับ

การแกไขหลักฐานในทะเบียนนักเรียน 
๗. ประสานกับครูท่ีปรึกษาและผูปกครองนักเรียน  ในกรณีท่ีตรวจพบวานักเรียนมีปญหา เรื่องผลการเรียน 

การจบหลักสูตร และการลงทะเบียนวิชาเรียน 
๘. รับคํารองและดําเนินการเก่ียวกับการยาย และการลาออกของนักเรียน 
9. ออกใบรับรองผลการเรียน ใบรับรองเวลาเรียน ใบรับรองอ่ืนๆ ตามท่ีนักเรียนหรือผูปกครอง

ตองการ 
๑0. ตรวจสอบคุณวุฒิของนักเรียนตามท่ีหนวยงานตางๆ สงมา 
๑1. สํารวจนักเรียนท่ีไมมาลงทะเบียนเรียนในแตละภาคเรียน และขาดการติดตอกับทางโรงเรียน 

เพ่ือดําเนินการจําหนายในสมุดทะเบียนประวัติ 
 12. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

2.6 งานธุรการช้ันเรียน 
นางสาวณัชชา  ทนุธรรมนอก  หัวหนา 
 

มีหนาท่ี 
ดําเนินการตรวจสอบเอกสารธุรการชั้นเรียนใหเปนไปตามระเบียบท่ีสถานศึกษากําหนด 

 

2.7 งานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 1. นางสุภรา  ชางพลายงาม  หัวหนา (ระดับประถมศึกษา) 
 2. นายพุทธินันท  ฉัตรกระโทก  ผูชวย (ระดับมัธยมศึกษา) 
 3. นางสาวรชุดา  บวรกิติทัศ  ผูชวย (ระดับปฐมวัย) 
 

มีหนาท่ี 
1. กรอกขอมูลนักเรียนในระบบสารสนเทศทางการศึกษาทองถ่ิน (LEC) ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินใหเปนปจจุบัน กรอกขอมูลในระบบใหถูกตอง ครบถวน 
2. ปรับปรุงระบบบัญชีรายชื่อนักเรียนใหเปนปจจุบัน สํารวจระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ 
3. จัดทําทะเบียนเครือขายขอมูลสารสนเทศ 
4. จัดระบบฐานขอมูลของสถานศึกษา พัฒนาบุคลากรผูรับผิดชอบระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ 
5. จัดระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอ่ืน 
6. นําเสนอและเผยแพรขอมูลสารสนเทศ 
7. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

2.8 งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา 
1. นางสุภรา  ชางพลายงาม  หัวหนา (ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 
2. นางสาวจิราพร  ปราณีตพลกรัง  ผูชวย (ระดับการศึกษาปฐมวัย) 
 

          /มีหนาท่ี... 
 



~ ๗ ~ 
 

มีหนาท่ี 
1. กําหนดเกณฑการประเมิน เปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ หลักเกณฑและวิธีการประเมินของ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
2. วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาใหบรรลุเปาหมาย 

ความสําเร็จของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
3. ดําเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในเพ่ือปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง 
4. ประสานความรวมมือกับสถานศึกษาและหนวยงานอ่ืน ในการปรับปรงุและพัฒนาระบบ ประกัน 

คุณภาพภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
5. เสนอแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบการ  

ประกันคุณภาพเพ่ือจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
6. ประสานงานกับสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาในการ

ประเมินสถานศึกษาเพ่ือเปนฐานในการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
7. จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) โดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเสนอตอหนวยงานตนสังกัดและเผยแพรตอสาธารณชน 
 8. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

3. คณะกรรมการฝายนโยบายและแผน 
 

1. ดร. นิรันดร  เนตรภักดี  ผูอํานวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
2. นายศรัณยู  เก้ียวกลาง   รองผูอํานวยการสถานศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. นางทิพยกมล  พัฒนชยากร  หัวหนาฝาย   กรรมการ 
4. นางประนอม  สมแวง   หัวหนาการเงิน   กรรมการ 
5. นางสาวบุญสง  กาญจนเกตุ  หัวหนางานพัสดุ   กรรมการ 
6. นางสาวรุงตะวัน  จิตรีมิตร  หัวหนางานธุรการ  กรรมการและเลขาฯ 
 

มีหนาท่ี 
๑. เปนท่ีปรึกษาของผูบริหารโรงเรียนในการกําหนดทิศทาง และแนวนโยบายในการดําเนินงานของฝาย 
๒. วางแผนนําแนวนโยบายของโรงเรียนในดานการบริหารงานฝายไปสูการปฏิบัติ 
๓. รวมประชุมเพ่ือรับทราบขอมูลแนวปฏิบัติตางๆ ใหทันเหตุการณ รวมท้ังใหคําปรึกษาหารือใน 

การพัฒนางานตามปฏิทินการปฏิบัติงานทุกครั้ง 
๔. เปนกรรมการท่ีปรึกษา ใหคําแนะนํางานท่ัวไปของฝาย ดานตางๆ 

๔.๑ แผนพัฒนาการศึกษา 
๔.๒ การเงินและบัญชี 
๔.๓ พัสดุ ครุภัณฑ 
๔.๔ ธุรการโรงเรียน 
๔.๕ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๕. ใหคําแนะนําเก่ียวกับการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน เพ่ือใหสัมฤทธิ์ผลตาม
หลักการ และจุดมุงหมาย 

/๖. เสนอแนะความคิดเห็น... 



~ ๘ ~ 
 

๖. เสนอแนะความคิดเห็นและใหความรวมมือชวยเหลือ สนับสนุนในการดําเนินงานของฝายตลอดจน
เสริมสรางความเขาใจกับบุคลากรทุกฝายภายในโรงเรียนและบุคลากรภายนอกโรงเรียน เพ่ือใหการดําเนินงาน
ของฝายดําเนินการไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 

๗. รวมจัดทําแผนงานฝาย 
๘. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

3.1 หัวหนาฝายนโยบายและแผน 
นางทิพยกมล  พัฒนชยากร  หัวหนาฝาย 

 

มีหนาท่ี 

๑. รับแนวปฏิบัติจากผูอํานวยการโรงเรียน เพ่ือกํากับ  ดูแล  ติดตามในสายงานท่ีรับผิดชอบ 

๒. เปนคณะกรรมการบริหารงานนโยบายและแผน 

๓. ประสานงานกับฝาย ตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการโรงเรียน เพ่ือใหงานของฝาย

นโยบายและแผนเปนไปดวยความเรียบรอย 

4. ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และศึกษารายงานขอมูล สารสนเทศท่ีเก่ียวของ 
5. วิเคราะหสภาพแวดลอมของสถานศึกษา ท่ีมีผลกระทบตอการจัดการศึกษา (SWOT) และประเมิน 

สถานภาพของสถานศึกษา 
6. การกําหนดวิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ และเปาประสงค (Corporate Objective) ของสถานศึกษา 

 7. กําหนดกลยุทธทางสถานศึกษาและวางแผน  
8. จัดใหรับฟงความคิดเห็นจากผู เ ก่ียวของ เพ่ือปรับปรุงและนําเสนอขอความเห็นชอบตอ 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 9. จัดทํารางและประกาศตอสาธารณชน และผูท่ีเก่ียวของ 
 10. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

3.2 งานแผนพัฒนาการศึกษา 
 1. นางทิพยกมล  พัฒนชยากร  หัวหนา 
 2. นางประนอม  สมแวง   ผูชวย 
 

 มีหนาท่ี 
1. จัดการดําเนินการพัฒนานโยบายและแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ  
2. จัดทําแผนงานโครงการและแผนของบประมาณ แผนพัฒนาการศึกษา ๕ ป แผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา  
3. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานประจําปและแผนงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของในการบริหารจัดการของ

โรงเรียน และติดตามประเมินผล ตามแผนงานโครงการท่ีไดกําหนดไว เปลี่ยนแปลงงบประมาณ และสรุป
จัดทําเปนรายงานตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ 

4. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

3.3 งานการเงินและบัญชี 
 1. นางประนอม  สมแวง   หัวหนา 
 2. นายกิตติพงษ  ภูทองคํา  ผูชวย (เจาหนาท่ีการเงิน บัญชี พัสดุ) 

                    /มีหนาท่ี... 
 



~ ๙ ~ 
 
 มีหนาท่ี 

1. จัดทําแผนการใชจายงบประมาณ เบิกจายเงินงบประมาณ ตัดการดงบประมาณ บัญชีเงินสถานศึกษา  
2. จัดทําทะเบียนคุมเช็ค, ฎีกา ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน งานภาษี การลงระบบ E-GP  
3. สรุปการใชจายประจําป บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีเงินรายไดสถานศึกษา บัญชีคาใชจาย บัญชีรายไดสะสม  
4. จัดทําฎีกาเบิกจาย เงินยืมทดรองจาย สงใชเงินยืม นําสงภาษีหัก ณ ท่ีจาย แกสรรพากร ปดบัญชี

แสดงการรับและจายเม่ือสิ้นปงบประมาณ  
5. จัดทํารายงานเม่ือสิ้นปงบประมาณ ใหผูบริหารทองถ่ินตรวจสอบภายในเดือนธันวาคมของทุกป  
6. บริหารจัดการและดําเนินการในเรื่องของงานการเงิน การบัญชี   
7. ควบคุมตรวจสอบในการจัดทําหลักฐานทางการเงิน การบัญชี การเบิกจายเงิน และการใชเงินให 

ถูกตอง ตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการและเปนปจจุบัน   
 8. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

3.4 งานพัสดุ ครุภัณฑ 
 1. นางสาวบุญสง  กาญจนเกตุ  หัวหนา 
 2. นางสาวสุดารัตน  สมศักดิ์  ผูชวย 
 

 มีหนาท่ี 
1. จัดทําแผนการจัดหาพัสดุ วางแผนการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ แตละไตรมาส  
2. สํารวจจัดหา จัดซ้ือพัสดุ ครุภัณฑใหเพียงพอตอการจัดการศึกษา  
3. จัดทําบัญชีคุมพัสดุ ทะเบียนครุภัณฑของสถานศึกษาทุกประเภทใหเปนหมวดหมูงายตอการตรวจสอบ  
4. สํารวจ ตรวจสอบ ดูแลรักษา ซอมแซม พัสดุ ครุภัณฑ ท่ีชํารุดเสียหายใหมีความพรอมใชงาน 

รายงานการจําหนวยพัสดุใหเทศบาลรับทราบ 
5. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

3.5 งานธุรการ/สารบรรณ  
 1. นางสาวรุงตะวัน  จิตรีมิตร  หัวหนา 
 2. นางอรุณรัตน  ดีออน   ผูชวย 
 ๓. นายกิตติพงษ  ภูทองคํา  ผูชวย 
 

 มีหนาท่ี 
1. รับ-สงเอกสาร เสนอหนังสือ โตตอบหนังสือราชการใหเปนระบบ  
2. จัดทําขอมูลสารสนเทศตางๆ เปนระบบถูกตองสืบคนขอมูลไดสะดวกรวดเร็ว  
3. จัดเก็บรักษาหนังสือราชการเปนระเบียบเรียบรอย จัดทําคําสั่ง/บันทึกขอความ/ ประกาศตางๆ  ของโรงเรียน   
4. จัดทําทะเบียนคุมหนังสือราชการเปนหมวดหมู คนหาเอกสาร/ขอมูลสารสเทศตางๆ ใหบริการเด็ก

ยายเขา – ยายออก  
5. ประสานงาน ติดตอสื่อสารกับหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานอ่ืนๆ 
6. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

3.6 งานปฏิคม   
1. นางสาวรุงตะวัน  จิตรีมิตร  หัวหนา 

 2. นางอรุณรัตน  ดีออน   ผูชวย 

/๓. นางสาวอธิติยา... 



~ ๑๐ ~ 
 
 ๓. นางสาวอธิติยา  สวยพรมราช  ผูชวย 
 มีหนาท่ี 

ใหการตอนรับแขกท่ีเขามาติดตอราชการใหไดรับความสะดวก ประทับใจ ในการมาติดตอประสานงานกับโรงเรียน 
 

4. คณะกรรมการฝายบุคลากร   
 

1. ดร. นิรันดร  เนตรภักดี  ผูอํานวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
2. นางถวิล  สมบูรณ   รองผูอํานวยการสถานศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. นางชนาธินาถ  ชีโพธิ ์   หัวหนาฝาย   กรรมการ 
4. นางจันทนา  ขวัญทอง   งานเครื่องราชฯ,งานสวัสดิการครูฯ กรรมการ 
๕. นางสาวรุงตะวัน  จิตรีมิตร  งานการปฏิบัติราชการบุคลากร กรรมการ 
๖. นางเตือนใจ  เสนาใหญ  งานการปฏิบัติราชการบุคลากร กรรมการ 
๗. นางสาววิลัยพร  สันโดษ  งานการสงเสริมฯ   กรรมการและเลขาฯ 
 

มีหนาท่ี 
๑. ประชุม วางแผน วิเคราะหงาน พรอมท้ังอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ประสานงานกับผูเก่ียวของ  
๒. กํากับ ติดตาม งานในกลุมบริหารงานบุคลากรเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับนักเรียน 
๓. เปนท่ีปรึกษาของคณะกรรมการตาง ๆ ในกลุมบริหารงานบุคลากร 
๔. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีหัวหนาสถานศึกษามอบหมาย 
 

4.1 หัวหนาฝายบุคลากร 
 นางชนาธินาถ  ชีโพธิ์   หัวหนาฝาย 

 

มีหนาท่ี 
๑. รับแนวปฏิบัติจากผูอํานวยการโรงเรียน เพ่ือกํากับ ดูแล ติดตามในสายงานท่ีรับผิดชอบ 

๒. เปนคณะกรรมการบริหารงานบุคลากร 

๓. ประสานงานกับฝาย ตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการโรงเรียน เพ่ือใหงานของฝาย

บุคลากรเปนไปดวยความเรียบรอย 
4. วิเคราะหและวางแผนปฏิบัติงานฝายบริหารงานบุคคลตามนโยบายของทางราชการ 
5. กํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีงานในฝายบริหารงานบุคลากร ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการของ

โรงเรยีนใหคําแนะนํา นิเทศการดําเนินงานของฝายบริหารงานบุคลากรใหเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุเปาหมาย 
 6. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

4.2 งานวางแผนอัตรากําลัง/การกําหนดตําแหนง 
นางชนาธินาถ  ชีโพธิ์   หัวหนา 
 

มีหนาท่ี 
1. จัดทําแผนงาน/โครงการ งานอัตรากําลังครู 
2. การกําหนดตําแหนงและความตองการครูในสาขาท่ีโรงเรียนมีความตองการ ทํารายงานอัตรากําลัง

ครูตอหนวยงานตนสังกัด 
3. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

     /4.3 งานสงเสริมพัฒนาครู... 



~ ๑๑ ~ 
 
4.3 งานสงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

นางชนาธินาถ  ชีโพธิ์   หัวหนา 
มีหนาท่ี 
1. สงเสริม สนับสนุน ดําเนินการใหบุคลากรมีความรูความสามารถ ทักษะ เจตคติในระดับสูงข้ึน ตามมาตรฐาน

วิชาชีพ สอดคลองกับความตองการของสถานศึกษา เกิดการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและวิชาชีพ  การศึกษาสภาพของบุคลากร  
2. จัดทําขอมูล สํารวจความตองการ วางแผนการพัฒนาบุคลากร  สงเสริมบุคลากรใหมีความกาวหนาในวิชาชีพ 
3. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

4.4 งานการสงเสริมการประเมินวิทยฐานะ 
นางสาววิลัยพร  สันโดษ   หัวหนา 

 

มีหนาท่ี 
1. สนับสนุนครูใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะใหสูงข้ึน  
2. ศึกษาขอมูล เกณฑการประเมินวิทยฐานะ ใหคําแนะนํา รวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวของ ตรวจสอบ

คุณสมบัติ เบื้องตน เพ่ือนําเสนอใหผูบริหารสถานศึกษาทราบ 
3. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

4.5 งานการประเมินผลการปฏิบัติงานเล่ือนเงินเดือน 
นางชนาธินาถ  ชีโพธิ์   หัวหนา 
 

มีหนาท่ี 
1. ติดตามผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในสถานศึกษา  
2. ประชุมคณะกรรมการในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจําป  
3. จัดทําบัญชีผูท่ีไดรับการพิจารณาเลื่อนประจําปโดยยึดหลักความโปรงใส คุณธรรมจริยธรรมและ

การปฏิบัติงานท่ี รับผิดชอบ แตงตั้งผูท่ีไดรับการเลื่อนเงินเดือนรายงานตอตนสังกัด 
4. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

4.6 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
 นางจันทนา  ขวัญทอง   หัวหนา 
  

 มีหนาท่ี  
1. จัดรวบรวมเอกสารในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  
2. สํารวจความตองการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณของคณะครูและบุคลากร   
3. สงเสริมและสนบัสนุนขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณของคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน   
4. จัดทําแฟมขอมูลการไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณของคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
5. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

4.7 งานการปฏิบัติราชการของพนักงานครูเทศบาล 
๑. นางสาวรุงตะวัน  จิตรีมิตร งานการปฏิบัติราชการบุคลากร หัวหนา 
๒. นางเตือนใจ  เสนาใหญ งานการปฏิบัติราชการบุคลากร ผูชวย 
 

 

             /มีหนาท่ี... 
 



~ ๑๒ ~ 
 
 มีหนาท่ี 

1. การควบคุมการลงเวลาปฏิบัติหนาท่ี การจัดเวรยามประจําวัน เวรยามรักษาความปลอดภัย   
2. บันทึกการลา และควบคุมวันลาของคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
3. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

4.8 งานจัดระบบและการจัดทําทะเบียนประวัติ 
นางสาววิลัยพร  สันโดษ   หัวหนา 
 

มีหนาท่ี 
1. ดําเนินการเก่ียวกับการจัดระบบและการจัดทําทะเบียนประวัติของคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
2. ติดตอ ประสานงานเรื่องทะเบียนประวัติกับทางหนวยงานตนสังกัด 
3. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

4.9 งานสวัสดิการครูและบุคลากร 
นางจันทนา  ขวัญทอง   หัวหนา 
 

มีหนาท่ี 
1. ดําเนินการเก่ียวกับสวัสดิการ เสริมสรางขวัญกําลังใจของครูและบุคลากรในโรงเรียน  เชน การจัด

ของขวัญวันเกิดของท่ีระลึกในโอกาสตางๆ   
2. การแสดงความยินดีในโอกาสตางๆ   
3. ใหขวัญและกําลังใจกับครูบุคลากรทุกทาน  
4. จัดเยี่ยมพนักงานครูและครอบครัวท่ีปวย หรือถึงแกกรรม เรื่องอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม ดูแล

บัญชีเบิกจายเงินสวัสดิการของโรงเรียน 
 

5. คณะกรรมการฝายบริหารท่ัวไป 
 

1. ดร. นิรันดร  เนตรภักดี  ผูอํานวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
2. นายศรัณยู  เก้ียวกลาง  รองผูอํานวยการสถานศึกษา รองประธานกรรมการ 

  ๓. นายพุทธินันท   ฉัตรกระโทก                            ครู                  หวัหนา  

๔. นางวรัญญา  วิศรุตเวศม คร ู ผูชวย 

๕. นางสาวเรืองฤดี   ไชยสีหา คร ู ผูชวย 

๖. นางสาวศิวภรณ   รักกลาง คร ู ผูชวย 

๗. นางสาวสิรินภา  ประกอบด ี คร ู ผูชวย 

๘. นางสาวสุชาดา   เบาะเปลีย่น คร ู ผูชวย 

๙. นางสาวธันยาวรรณ  โพธิส์ูง คร ู ผูชวย 

๑๐. นางเสาวนีย  สิงหวรรณุรัตน คร ู ผูชวย 

๑๑. นางวิวรรณทอง   ผิวทน คร ู ผูชวย 

๑๒. นางศิริเมฆา   ศิริ คร ู ผูชวย 

๑๓. นางยุพา  ขยันงาน คร ู ผูชวย 

     /๑๔. นางสาวปราณี... 



~ ๑๓ ~ 
 

๑๔. นางสาวปราณี  ยืนยง คร ู ผูชวย 

  ๑๕. นางอิสรีย   บวรโพธิ์ศรี  

  ๑๖. นางสาวพรทิพย  ตอบสันเทียะ  

    คร ู

    พนักงานจางท่ัวไป 

ผูชวย 

ผูชวย 
 

5.1 หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป  
นายพุทธินันท  ฉัตรกระโทก  หัวหนาฝาย 
 

มีหนาท่ี 
๑. รับแนวปฏิบัติจากผูอํานวยการโรงเรียน เพ่ือกํากับ ดูแล ติดตามในสายงานท่ีรับผิดชอบ 

๒. เปนคณะกรรมการบริหารงานท่ัวไป 

๓. ประสานงานกับฝายตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการโรงเรียน เพ่ือใหงานของฝาย

บริหารงานท่ัวไปเปนไปดวยความเรียบรอย 
4. วิเคราะหและวางแผนปฏิบัติงานฝายบริหารงานท่ัวไปตามนโยบายของทางราชการ 
5. กํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีงานในฝายบริหารงานท่ัวไป ใหเปนไปตาม

แผนปฏิบัติการของโรงเรียนใหคําแนะนํา นิเทศการดําเนินงานของฝายบริหารงานท่ัวไปใหเปนไปดวยความ
เรียบรอยและบรรลเุปาหมาย 
 6. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

5.2 งานกิจการนักเรียน   
 1. นายพุทธินันท  ฉัตรกระโทก  หัวหนางาน 
 2. นายพงศกร   ตีบกลาง   ผูชวย 

 3. นายพงศธร  จิตตนอม              ผูชวย 

 4. นางญานิศา  สมพินิจ   ผูชวย 
 

 มีหนาท่ี 
๑. วางแผน กําหนดแนวทางการสงเสริมการจัดกิจกรรมของนักเรียนของสถานศึกษา โดยสนับสนุนให

นักเรียน ไดมีสวนรวมในกระบวนการวางแผน 
2. กําหนดแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีจะดําเนินการในดานการสงเสริมและกํากับดูแลชวยเหลือนักเรียน 
3. จัดทําระเบียบขอบังคับของฝายกิจการนักเรียนท่ีเก่ียวกับระเบียบวินัยนักเรียน 
4. ติดตาม กํากับ ดูแลและปรับแกพฤติกรรมนักเรียนท่ีเหมาะสมและไมเหมาะสม และรายงานใหโรงเรียนทราบ 
5. จัดทําเอกสาร และบันทึกฐานขอมูล ในการสงเสริมและแกไขความประพฤติของนักเรียน 
6. พิจารณาลงโทษนักเรียน เสนอการลงโทษตอหัวหนาฝาย และตามลําดับชั้นของผูบังคับบัญชา 
7. ดําเนินการจัดกิจกรรมและสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน ไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมอยาง

หลากหลาย ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 
 8. จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการ
อาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 
 9. สรุปและประเมินผลเพ่ือปรับปรุงแกไข สงเสริมกิจการนักเรียน เพ่ือใหการจัดกิจกรรมเกิดคุณคา
และประโยชนตอผูเรียนอยางแทจริง 
 10. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

/5.2.1 งานปกครอง... 



~ ๑๔ ~ 
 
5.2.1 งานปกครองความมีระเบียบวินัยนักเรียน 

1. นายพงศกร   ตีบกลาง   หัวหนา 
2. นางพิชยารักษ   จิรรัชตะศิริ  ผูชวย 
3. นางญานิศา  สมพินิจ   ผูชวย 
4. นางสาวศิวภรณ  รักกลาง  ผูชวย 

           ๕. นางยุพา  ขยันงาน             ผูชวย 

           ๖. นางสาวสุชาดา  เบาะเปลี่ยน            ผูชวย 

           ๗. นายพงศธร  จิตตนอม              ผูชวย 

           ๘. นายเอกวุฒิ  ทองวิเศษ  ผูชวย 
 

มีหนาท่ี 
๑. จัดรวบรวมทะเทียนประวัตินักเรียน 
๒. ดําเนินการควบคุมนักเรียนใหประพฤติปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน 
3. ชี้แจงแนวปฏิบัติเก่ียวกับความประพฤติของนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ 
4. ประสานงานกับ ครูท่ีปรึกษา ครูแนะแนว เม่ือพบปญหาเรื่องความประพฤติของนักเรียน 
5. ประสานงานกับผูปกครองของนักเรียนในเรื่องความประพฤติเสนอแนวทางการลงโทษนักเรียนแกผูบริหาร 
6. จัดระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกับการแกปญหาความประพฤติของนักเรียน 
7. วางระเบียบ ขอบังคับและแนะแนวปฏิบัติใหเหมาะสมกับกาลสมัย   

8. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
5.2.2 งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 1. นางสาวปราณี  ยืนยง    หัวหนา 
2. นางสาววิลัยพร  สันโดษ  ผูชวย 
3. นางยุพา  ขยันงาน   ผูชวย 
4. นางนาตยา  เสียงเสนาะ  ผูชวย 

 

 มีหนาท่ี 
1. จัดทําโครงการเยี่ยมบานเพ่ือสํารวจขอมูลนักเรียน  
2. ดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ มีข้ันตอนชัดเจน พรอมท้ังมีวิธีการและเครื่องมือท่ีมี

มาตรฐาน คุณภาพ และมีหลักฐานการทํางานท่ีตรวจสอบไดโดยมีครูประจําชั้น ครูท่ีปรึกษา เปนบุคลากรหลักในการ
ดําเนินงาน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝายท่ีเก่ียวของท้ังภายในและนอกสถานศึกษา ไดแก ผูปกครอง ชุมชน 
ผูบริหาร และครูทุกคน มีวิธีการและเครื่องมือท่ีชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพ และมีหลักฐานการทํางานท่ีตรวจสอบได   

3. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

5.2.3 งานพยาบาลและอนามัย 

1. นางวรัญญา  วิศรุตเวศม     หัวหนางาน 
2. นางพิชยารักษ  จิรรัชตะสิริ  ผูชวย 
๓. นางสาวเมธาพร  สุขจิตร  ผูชวย 
 

/5. นางวิวรรณทอง... 



~ ๑๕ ~ 
 

๔. นางวิวรรณทอง  ผิวทน  ผูชวย 
๕. นางอิสรีย   บวรโพธิ์ศรี  ผูชวย 
๖. นางสาวสิรินภา  ประกอบดี  ผูชวย 

          ๗. นางสาวธันยาวรรณ  โพธิ์สูง             ผูชวย 

          มีหนาท่ี 
๑. กําหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ การดําเนินงานของงานอนามัยโรงเรียนใหสอดคลองกับ

นโยบายและวัตถุประสงคของโรงเรียน 
          ๒. ประสานงานกับกลุมสาระการเรียนรูและงานตางๆ ของโรงเรียน ในการดําเนินงานดานอนามัยโรงเรียน 
          ๓. ควบคุม ดูแล หองพยาบาลใหสะอาด ถูกสุขลักษณะ 
          ๔. จัดเครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณในการปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลใหพรอมและใชการไดทันที 
          ๕. จัดหายาและเวชภัณฑ เพ่ือใชในการรักษาพยาบาลเบื้องตนไวบริการใหเพียงพอและจัดทําหลักฐาน
การจายยาใหถูกตองและเปนปจจุบัน 
          ๖. จัดปฐมพยาบาลนักเรียน ครู – อาจารย และคนงานภารโรงในกรณีเจ็บปวย และนําสงโรงพยาบาล
ตามความจําเปน 
          ๗. จัดบริการตรวจสุขภาพนักเรียน ครู – อาจารย นักการภารโรงและชุมชนใกลเคียง 
          ๘. จัดทําบัตรสุขภาพนักเรียน ทําสถิติ บันทึกสุขภาพ สถิติน้ําหนักและสวนสูงนักเรียน 
 ๙. ติดตอแพทยหรือเจาหนาท่ีอนามัยใหภูมิคุมกันแกบุคลากรของโรงเรียนหรือชุมชนใกลเคียง 
        ๑๐. ติดตอประสานงานกับผูปกครองนักเรียนในกรณีนักเรียนเจ็บปวย 
        ๑๑. ใหคําแนะนําปรึกษาดานสุขภาพนักเรียน 
        ๑๒. ประสานงานกับครูแนะแนว ครูท่ีปรึกษาหรือครูผูสอนเก่ียวกับนักเรียนท่ีมีปญหาดานสุขภาพ 
        ๑๓. ใหความรวมมือดานการปฐมพยาบาลแกหนวยงานอ่ืนหรือกิจกรรมของโรงเรียนตามควรแกโอกาส 
        ๑๔. จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพอนามัย เชน จัดนิทรรศการเก่ียวกับสุขภาพอนามัย จัดตั้งชมรม ชุมชน  
อาสาสมัครสาธารณสุข ตลอดจนกิจกรรมตอตานโรคเอดสและสิ่งเสพติดท้ังหลาย 
        ๑๕. จัดทําสถิติ ขอมูลทางดานสุขภาพอนามัยและจัดทํารายงานประจําภาคเรียน ประจําปของงานอนามัย สถิติผูใชหอง
พยาบาลและรวบรวมคําเสนอแนะจากผูใชบริการ (ถามี) เสนอผูอํานวยการสถานศึกษาทราบเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรงุตอไป 
        16. สนับสนุนใหนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีกิจกรรมเพ่ือสงเสริมสุขภาพใหแข็งแรงสมบูรณ รวมมือกับ

หนวยงานองคกรอ่ืนในการสงเสริมใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมท่ีสงเสริมใหสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ 

        ๑7. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

5.2.4 งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 1. นางวิวรรณทอง  ผิวทน     หัวหนา 

๒. นางวรัญญา  วิศรุตเวศม  ผูชวย 
๓. นางสาวศิวภรณ  รักกลาง  ผูชวย 
๔. นางญานิศา  สมพินิจ   ผูชวย 
๕. นางสาวสุชาดา  เบาะเปลี่ยน  ผูชวย 
๖. นายพงศกร  ตีบกลาง     ผูชวย 
๗. นายพุทธินันท  ฉัตรกระโทก  ผูชวย 
๘. นางศิริเมฆา  ศิริ   ผูชวย 

/มีหนาท่ี... 
 



~ ๑๖ ~ 
 

มีหนาท่ี 
1. สํารวจคนหา และคัดกรองนักเรียนในสถานศึกษา ท่ีมีปญหาการเก่ียวของกับยาเสพติด นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยง   
2. ดําเนินการดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีผานกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมท้ังสอดสองดูแล

และเฝาระวังไมใหกลับไปมีพฤติกรรมเดิม   
3. พัฒนากระบวนการในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของสถานศึกษาใหมีความเขมแข็ง   
4. พัฒนานักเรียนท่ีไมมีปญหายาเสพติดใหมีภูมิคุมกันยาเสพติดท่ีเขมแข็ง และเฝาระวังปญหายาเสพติดตอไป   
5. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

5.5.5 งานปองกันประกันอุบัติเหตุ 

1. นางสาวศิวภรณ  รักกลาง    หัวหนางาน 
2. นางสาวสุชาดา  เบาะเปลี่ยน  ผูชวย 
3. นางสาวสิรินภา  ประกอบดี  ผูชวย 
หนาท่ี 
1. ประชาสัมพันธ ใหความรู ทําความเขาใจกับนักเรียนและผูปกครองเก่ียวกับแนวทางการประกันอุบัติเหตุ  
2. ดําเนินการใหการบริการดานการประกันภัยบุคคลใหกับนักเรียน ประสานคาใชจายประกันภัย

ใหกับนักเรียน เม่ือไดรับอุบัติเหตุ 
3. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

5.2.6 งานโภชนาการ 

 1. นางสาวธันยาวรรณ  โพธิ์สูง    หัวหนา 
 ๒. นางอรุณรัตน  ดีออน             ผูชวย 

มีหนาท่ี 
1. กําหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ การดําเนินงานของงานโภชนาการใหสอดคลองกับนโยบาย

และวัตถุประสงคของโรงเรียน 
2. จัดการดําเนินการเพ่ือสงเสริมใหนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี  

แข็งแรงสมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ   
3. โดยดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของอาหาร น้ําดื่ม น้ําใช และความสะอาดดานการปรุงอาหาร

และบริเวณสถานท่ีใหถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 
4. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

5.2.7 งานรานคาสวัสดิการ 

1. นางสาวสุชาดา  เบาะเปลี่ยน    หัวหนา 
           ๒. นางทิพยกมล   พัฒนชยากร           ผูชวย 

           ๓. นางชนาธินาถ  ชโีพธิ์            ผูชวย 

           ๔. นางสาวณัชชา    ทนุธรรมนอก          ผูชวย 

๕. นางสาวศิวภรณ  รักกลาง  ผูชวย 
๖. นางสาวรชุดา  บวรกิติทัศ  ผูชวย 
๗. นางสาวสิรินภา  ประกอบด ี  ผูชวย 
๘. นางสาวรุงตะวัน  จิตรีมิตร  ผูชวย 

/มีหนาท่ี 

 



~ ๑๗ ~ 
 

มีหนาท่ี 

1. ใหคําแนะนํา ดูแลตรวจสอบ วัสดุอุปกรณ อาหาร เครื่องดื่ม ท่ีมีประโยชนตอนักเรียน  
2. ดําเนินการ พัฒนา สงเสริม สนับสนุนกิจการสหกรณของโรงเรียนใหถูกตองตามหลักการ เพ่ือให

เกิดประโยชนสูงสุดตอสมาชิกและโรงเรียนเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตของนักเรียน 
3. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

5.2.8 งานสภานักเรียน 

1. นายพงศกร  ตีบกลาง    หัวหนา 
2. นางนาตยา   เสียงเสนาะ  ผูชวย 
3. นางพิชยารักษ  จิรรัชตะสิริ  ผูชวย 
4. นางเสาวนีย   สิงหวรรณุรัตน  ผูชวย 
๕. นางสาวพรทิพย   ตอบสันเทียะ  ผูชวย 

 

มีหนาท่ี 
๑. จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนตามระบอบประชาธิปไตยท่ีเห็นสมควร 
๒. เปนท่ีปรึกษาของคณะกรรมการนักเรียน หรือสภานักเรียน พรอมท้ังกํากับดูแลเสนอแนะใหการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนเกิดผลดีในการสงเสริมระบอบประชาธิปไตยในระดับโรงเรียนเกิด
ประโยชนตอการพัฒนาโรงเรียนและสังคมตามสมควร 

๓. กําหนดหนาท่ีของคณะกรรมการนักเรียนและคณะกรรมการคณะสี 
๔. จัดกิจการสงเสริมประชาธิปไตยตามโอกาสท่ีเหมาะสม เพ่ือพัฒนานักเรียน 
5. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

5.2.9 งานลูกเสือ-เนตรนาร ี

1. นายพงศกร  ตีบกลาง     หัวหนา 
2. นางญานิศา  สมพินิจ   ผูชวย 
3. นายเอกวุฒิ  ทองวิเศษ   ผูชวย 
4. นางพงศธร  จิตตนอม   ผูชวย 

   

มีหนาท่ี   

1. ดําเนินการ จัดการกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ใหเปนไปตามหลักสูตรและปรัชญาลูกเสือ และให
ถูกตองตามพระราชบัญญัติลูกเสือแหงชาติ  

2. ใหขอเสนอแนะในการดําเนินกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี รวมกับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตําบล
หนองไผลอมอยางตอเนื่อง 
 3. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

5.2.10 งานสงเสริมความเปนเลิศและกิจกรรมพิเศษ 

1. นายเกรียงไกร  ภุสอดสี       หัวหนา 
2. นายพุทธินันท   ฉัตรกระโทก  ผูชวย 
3. นางนาตยา   เสียงเสนาะ  ผูชวย 
4. นางศิริเมฆา  ศิริ                      ผูชวย 

/๕. นางสาวสุธาทิพย... 



~ ๑๘ ~ 
 

๕. นางสาวสุธาทิพย   ไชยพรรณนา ผูชวย 
 มีหนาท่ี 

1. ดําเนินการและจัดการใหนักเรียนไดรับการสงเสริมพัฒนาดวยกิจกรรมท่ีกอใหเกิดความเปนเลิศ

ทางวิชาการ สุนทรียภาพทางดนตรี ศิลปะ กีฬา การแขงขันทางวิชาการอยางหลากหลาย 

2. จัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือแกไขปญหานักเรียนท่ีมีปญหาทางการเรียนหรืออ่ืนๆ ตามสมควร 
 3. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

5.3 งานอาคารสถานท่ี/สภาพแวดลอม   
1. นายเอกวุฒิ  ทองวิเศษ   หัวหนา 
2. นางพิชยารักษ  จิรรัชตะสิริ  ผูชวย 
3. นางณัฐพรรณ  เข้ียมงูเหลือม  ผูชวย 
4. นางญานิศา  สมพินิจ   ผูชวย 
5. นางสาววิยดารัตน  ติงสันเทียะ  ผูชวย 
6. นางอิสรีย  บวรโพธิ์ศรี   ผูชวย 
7. นายพงศกร  ตีบกลาง   ผูชวย 
8. นายพงศธร  จิตตนอม   ผูชวย 
๙. นายเกศกร  จันทรงาม   ผูชวย 
๑๐. นางนาตยา  เสียงเสนาะ    ผูชวย 
1๑.นางสาวสุธาทิพย  ไชยพรรณา   ผูชวย (พนักงานจางท่ัวไป)  
1๒.นายสมชัย  กองไธสง    ผูชวย (ภารโรง) 
1๓.นายสมพงษ  ยั่งยืน     ผูชวย (ภารโรง)  
1๔.นายรณกาจ  จินากูล    ผูชวย (ภารโรง)  
 

มีหนาท่ี 
1. วางแผนกําหนดงาน/โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานดานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม

ตลอดจนการติดตามการปฏิบัติงานของนักการ แมบานทําความสะอาด   
2. วางแผนรวมกับแผนงานโรงเรียน พัสดุโรงเรยีน เพ่ือเสนอของบประมาณจัดสรางอาคารเรียน และ

อาคารประกอบ  
3. จัดซ้ือ จัดหาโตะ เกาอ้ี อุปกรณการสอน อุปกรณทําความสะอาดหองเรียนหองบริการหองพิเศษ 

ใหเพียงพอและอยูในสภาพท่ีดีอยูตลอดเวลา  
4. จัดเครื่องมือรักษาความปลอดภัยในอาคาร ติดตั้งในท่ีท่ีใชงานไดสะดวกใชงานไดทันที  
5. จัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน ตกแตงอยางสวยงามเปนระเบียบ อยูในสภาพท่ีพรอมใชงาน 
6. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการซอมแซมอาคารสถานท่ีครุภัณฑ โตะ เกาอ้ี และอ่ืนๆ ใหอยูใน

สภาพท่ีเรียบรอย  
7. ดูแลความสะอาดท่ัวไปของอาคารเรียน หองน้ําหองสวม ใหสะอาด ปราศจากกลิ่นรบกวน  
8. ติดตาม ดูแลใหคําแนะนําในการใชอาคารสถานท่ีโดยการอบรมนักเรียนในดานการดูแลรักษา

ทรัพยสินสมบัติของโรงเรียนประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการจําหนายพัสดุเสื่อมสภาพออกจากบัญชีพัสดุ  
9. ประสานงานกับหัวหนาอาคาร โดยนําขอเสนอแนะ มาปรับปรุงงานใหทันเหตุการณและความ

ตองการของบุคลากรในโรงเรียน  

/10. อํานวยความ...
 



~ ๑๙ ~ 
 

10. อํานวยความสะดวกในการใชอาคารสถานท่ีแกบุคคลภายนอกรวมท้ังวสัดุอ่ืนๆ จัดทําสถิติการใหบริการ
และรวบรวมขอมูล ประเมิน สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจําปการศึกษา   

11. ควบคุม ดูแล ปด เปด ตรวจสอบ ความปลอดภัยทรัพยสิน  
12. พัฒนาอาคารสถานท่ี เอ้ือตอการจัดกระบวนการเรียนรู ใหอยูในสภาพปกติ  
13. รายงานฝายอํานวยการใหทราบถึงเหตุการณตางๆ  เพ่ือพัฒนาและแกไขปญหาบงัเกิดผลดีแกทางราชการ  
14. ปด – เปดอาคารเรียน อาคารอเนกประสงค  
15. ปฏิบัติหนาท่ีรวมครูเวรประจําวัน กลางวันและกลางคืนและหนาท่ีอ่ืนๆ บังเกิดผลดีแกทางราชการ 
16. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

5.3.1 งานปรับปรุงภูมิทัศน 
1. นายพงศกร  ตีบกลาง   หัวหนา 
2. นางอิสรีย  บวรโพธิ์ศร ี  ผูชวย 
มีหนาท่ี   
1. จัดปรับปรุง ตกแตง อาคารสถานท่ี และสภาพแวดลอมของสถานศึกษา ใหสะอาด สวยงาม ม่ันคง ปลอดภัย 
2. ใหบริการในดานการประดับ ตกแตงสถานท่ี เตรียมปายประดับธงทิวและตราสัญลักษณใน

กิจกรรมของโรงเรียน งานพิธีและงานราชพิธีตางๆ ตามวาระโอกาสและเทศกาลตางๆ เพ่ือใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอโรงเรียนและทางราชการ 

3. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

5.3.2 งานระบบสาธารณูปโภค 
1. นายเกศกร  จันทรงาม  หัวหนา 
2. นางณัฐพรรณ  เข้ียมงูเหลือม    ผูชวย 
๓. นางสาววิยดารัตน  ติงสันเทียะ  ผูชวย 
 

มีหนาท่ี   
1. ประสานงาน ติดตามผลปรับปรุงซอมแซมระบบน้ําประปาภายในโรงเรียน (เดินทอน้ําประปา,เดิน

ทอน้ําอางลางหนา,แปรงฟน,กอกน้ํา,สายยาง,วาวน้ํา ฯลฯ)  
2. ประสานงาน ติดตามปรับปรุงซอมแซมระบบน้ําดื่มภายในโรงเรียน (เปลี่ยนไสกรองน้ํา, ปมน้ํา,สายน้ํา, 

สารกรองน้ํา ฯลฯ) ปรับปรุงซอมแซมไฟฟาภายในโรงเรียน เพ่ือใหระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียน (ไฟฟา,
ประปา,น้ําดื่ม) ใชงานไดเต็มศักยภาพ ลดการสูญเสียคาใชจาย 

3. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

5.3.3 งานเวรยามรักษาทรัพยสิน 
๑. นายพงศธร  จิตตนอม   หัวหนา 
 

มีหนาท่ี  
1. จัดการใหมีการอยูเวรยามรักษาการณใหเปนปจจุบัน โดยจัดบุคลากรรับผิดชอบแตละวันเพ่ือให

เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
2. ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติหนาท่ีการบันทึกการปฏิบัติหนาท่ี สรุปเปนขอมูลสารสนเทศเปน

หลักฐานท่ีเปนปจจุบันตรวจสอบได 
 3. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

/5.4 คณะกรรมการงาน... 
 



~ ๒๐ ~ 
 
5.4 คณะกรรมการงานสัมพันธชุมชน 

1. นางสาววิไลลักษณ  ขุมทอง    หัวหนา 
2. นางสุภรา  ชางพลายงาม  ผูชวย 
3. นางกมลพร  โสตะภา   ผูชวย 
4. นางสาวนิตยาภรณ  ววิัฒนบวรกุล ผูชวย 
 

มีหนาท่ี   
1. ดําเนินการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  
2. บริการดานขาวสาร สงเสริมใหบริการดานอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ แกชุมชนอยาง

สมํ่าเสมอ  รับผิดชอบประสานงานกับฝายตางๆ ในการพัฒนาโรงเรียน พัฒนาชุมชน  
3. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการดําเนินงาน จัดเก็บขอมูลจากผูเรียนจากชุมชนและบุคลาการเพ่ือนําไปพัฒนา 
4. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

5.4.1 งานความสัมพันธชุมชนและบริการ 
๑. นางสาววิไลลักษณ  ขุมทอง   หัวหนา 
2. นางสาวนิตยาภรณ  ววิัฒนบวรกุล  ผูชวย 
 

มีหนาท่ี   
1. ดําเนินการเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการศึกษาท่ีนําชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของโรงเรยีน  
2. ใหความรวมมือ กับชุมชนในกิจกรรมตางๆ งานประเพณีและวัฒนธรรมในทองถ่ิน 
3. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

5.4.2 งานคณะกรรมการสถานศึกษา 
๑. นางสาววิไลลักษณ  ขุมทอง   หัวหนา 
๒. นางมณีรัตน  ขุนอังดี    ผูชวย 
 

มีหนาท่ี  
1. วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลท่ีจะใชในการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
2. สนับสนุนขอมูล รับทราบดําเนินการตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกาศสรรหา 

ประสานงานเลือกต้ัง   
3. ดําเนินงานดานธุรการในการจัดประชุม หนังสือเชิญประชุม  
4. สรุปรายงานการประชุม และแจงมติท่ีประชุมใหผูท่ีเก่ียวของเพ่ือรับทราบ ประสานการดําเนินงานตาม

มติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เรงรัดการดําเนินการ และรายงานผลการดําเนินการให
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบ 

5. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

5.4.3 งานเครือขายผูปกครอง 
 1. นางสาววิไลลักษณ  ขุมทอง   หัวหนา 

๒. นางสาวนิตยาภรณ  วิวัฒนบวรกุล   ผูชวย 
๓. นางกมลพร  โสตะภา    ผูชวย 
 
 

       /มีหนาท่ี... 
 



~ ๒๑ ~ 
 

มีหนาท่ี 
๑. จัดประชุมผูปกครองนักเรียน 
๒. ติดตอประสานงานเครือขายผูปกครองนักเรียน 
๓. จัดใหมีการคัดเลือกคณะกรรมการเครือขายผูปกครองนักเรียนของโรงเรียน 
๔. จัดประชุมคณะกรรมการเครือขายผูปกครองนักเรียน 
๕. ประสานความรวมมือกับผูปกครองนักเรียน องคกรตางๆ ชวยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับ

สถานศึกษาของรัฐ เอกชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
6. สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับผูปกครอง ดําเนินการจัดกิจกรรมวันพอ 

วันแม และวันสําคัญอ่ืนๆ  
7. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

5.4.4 งานประชาสัมพันธ โรงเรียน 
๑. นางสุภรา  ชางพลายงาม   หัวหนา 
๒. นายพุทธินันท  ฉัตรกระโทก   ผูชวย 
๓. นายเกรียงไกร  ภูสอดสี   ผูชวย 
๔. นางสาวสุชาดา  เบาะเปลี่ยน   ผูชวย 
 

มีหนาท่ี   
1. ในการดําเนินการประชาสัมพันธโรงเรียนใหชุมชนและบุคคลท่ัวไปไดรับทราบขาวสาร ความ

เคลื่อนไหวในการดําเนินการพัฒนาโรงเรียนอยางสมํ่าเสมอ เชน การประชาสัมพันธผาน Facebook , Website  
2. จัดทําแผนพับ วารสาร เสียงตามสาย ถายรูปกิจกรรมตางๆ หรืออ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
3. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

ใหคณะกรรมการฝายตางๆ ตามคําสั่ง ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายดวยความสามารถ หากมีสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดขัดของ ใหติดตอฝายอํานวยการ ประสานงาน เพ่ือจะไดนําสิ่งท่ีพบปญหา รายงานฝายอํานวยการแกไข
ปญหาตอไป 

 

อนึ่ง ในการปฏิบัติหนาท่ีนอกเวลาราชการ ใหทุกคนตระหนักถึงหนาท่ีรับผิดชอบของทางราชการ
อยางเครงครัด  

 
ท้ังนี้ตั้งแตบัดนี้ เปนตนไป 
 

สั่ง ณ วันท่ี   2๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
  
 
                                                                          (ดร. นิรันดร  เนตรภักดี) 
                                                              ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนโยธินนุกูล 




