
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
ที ่ 95/๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มงานการบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 256๓ 
..........................................................................................  

  ตามกฎกระทรวงและวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ที่ได้กระจาย
อำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาคำนึงถึงหลักความพร้อมและ 
ความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาที่จะสามารถรับผิดชอบดำเนินการตามขีดความสามารถ  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็งและคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษา อันจะนำไปสู่การเพ่ิม
คุณภาพและประสิทธิภาพให้แก่สถานศึกษา การบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษา เป็นกลุ่มงานสำคัญที่ช่วย
ส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการให้บริการเกี่ยวกับการศึกษาให้บรรลุผลตามมาตรฐาน
คุณภาพ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มการบริหารทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มงานการบริหารทั่วไปของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
ปีการศึกษา 256๓ ดังนี้ 
1. คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบด้วย  
 1.1   นายอนุกูล   กรัณย์เมธากุล ผู้อำนวยการโรงเรียน        ประธานกรรมการ 
 1.2   นางสาวขนิษฐา  ก้อนเพชร รองผู้อำนวยการโรงเรียน                รองประธานกรรมการ 
 1.3   นายสมพิศ   บัวพลับ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน           กรรมการ 
 1.4   นางสาวปิยวรรณ  กองใบศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน             กรรมการ 
 1.5   นางสายร่ม    อินสว่าง  หัวหน้ากลุ่มงานการบริหารวิชาการ กรรมการ 
 1.5   นางรุ่งนภา   บัวพลับ  หัวหน้ากลุ่มงานการบริหารบุคคล  กรรมการ 
 1.6   นางศิริลักษณ์  บูเกอลิงค์ หัวหน้ากลุ่มงานการบริหารทั่วไป   กรรมการและเลขานุการ 
 บทบาทหน้าที่ 
 ให้คำปรึกษา ชี ้แนะ นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มงานการบริหารทั่วไป 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
๒. คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มงานการบริหารทั่วไป ประกอบด้วย 
 2.1 นายอนุกูล   กรัณย์เมธากุล    ที่ปรึกษา 
 2.2 นายสมพิศ       บัวพลับ     รองประธานกรรมการ 
 2.3 นางศิริลักษณ์      บูเกอลิงค์    กรรมการ 
 2.4 นางสุมณฑา       คงเอียง     กรรมการ 
 2.5 นางสาวเกศศิริ  คนึงคิด     กรรมการ 
 2.6 นางชมภูนุช       กิจแก้ว     กรรมการ 
 2.7 นายภาคภูมิ   สุวรรณโชต ิ    กรรมการ    
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 2.8 นางสาวกรองกาญจน์   จินาพันธ์        กรรมการ 
 2.9 นายกิตธวัช       วรรณกิจ    กรรมการ 
 2.10 นายดลชัย   อินทรโกสุม    กรรมการ 
 2.11 นายธนวัฒน์        จำปา     กรรมการ 
 2.12 นายวีระ        วงค์สายสิน    กรรมการ 
 2.13 นายกิตติคุณ   ทองคำดี     กรรมการ 
 2.14 นายวิทยา       ทองศรี     กรรมการ 
 2.15 นายศิวพิชญ์      เวฬ ุ     กรรมการ 
 2.16 นายนิคม   ศรีพยัคฆ์    กรรมการ  
 2.17 นายสุวิทย์       กุลฉิม     กรรมการ 
 2.18 นายธีรภัทร   กริมเขียว    กรรมการ 
 2.19 นายวิวัฒน์ชัย  กิตติ์ธนาตระกูล    กรรมการ 
 2.2๐ นางบุรณี   สุวรรณโชต ิ    กรรมการ 
 2.2๑ นายกนกภัณฑ์  สุวรรณ์     กรรมการ 
 2.2๒ นางกัญญาณัฐ  อินทนาคม    กรรมการ 
 2.2๓ นายวรวัฒ    กองสิงห์     กรรมการ 
 2.2๔ นางกัลญารัตน์  สถิรสุขสมบูรณ์    กรรมการ 
 2.2๕ นางสาวศุภรัตน์  ต้นพันธุ์     กรรมการ 
 2.2๖ นายพัลลภ   ศุลีดำรงวุฒิ    กรรมการ 
 2.2๗ นางสาวเหมวรรณ สวรรคโลก    กรรมการ 
 2.2๘ นายกฤษฎา   วิศาลนิตย์    กรรมการ 
 2.๒๙ นางสาวศิริรัตน์  ชื่นศิริ     กรรมการ 
 2.3๐ นางนฤมล   อินทฤทธิ์    กรรมการ 
 2.3๑ นายกรรฐภัฏ   ศรีมา     กรรมการ 
 ๒.๓๒ นายกริชติศักดิ์  เซียมตะคุ    กรรมการ 
 ๒.๓๓ นางสาวกานต์ชนิต หมายดี     กรรมการ 

๒.๓๔ นางณัฐธิญา   ลอยบัณฑิตย์    กรรมการ 
๒.๓๕ นางสาวณัฐณาภรณ์  พัฒนโพธิ์    กรรมการ 

 2.3๖ นายศรันย์   ไพเราะ     กรรมการ 
 ๒.๓7 ว่าที่ร้อยตรีมนัสวิน สายแสง     กรรมการ 
 ๒.๓8 นางสาวน้องใหม่  สีดี     กรรมการ 
 ๒.๓9 นางสาวกันตินันท์  สุปัญญา     กรรมการ 
 2.40 นางสาวสุพัตรา  สุวรรณดี    กรรมการและเลขานุการ 
 2.41 นางสาวกนิษฐา  พวงสมบัติ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 2.๔2 นางสาวนาตยา  ชาวเกาะใหม่    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 บทบาทหน้าที่ 
  1) ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานต่างๆ ในกลุ ่มการบริหารทั ่วไป เสนอแนะแนวทางในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ  ให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย  และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
  2) ส่งเสริมและสนับสนุน  และร่วมพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่ดำเนินการ  เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร 
  3) ปฏิบัตงิานต่างๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
๓. รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
 ผู้รับผิดชอบ  นางสาวขนิษฐา ก้อนเพชร 
 บทบาทหน้าที่ 
  1) ให้คำปรึกษา ชี้แนะ นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่ม งานการบริหารทั่วไป 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ และมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
  2) กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรกลุ่มงานการบริหารทั่วไป 
  3) ประสานงานผู้ที่เก่ียวข้องในการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  4) งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
๔. ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 
 ผู้รับผิดชอบ  นายสมพิศ    บัวพลับ   
 บทบาทหน้าที่  
  1) ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนดูแลกลุ่มงานการบริหารทั่วไป 
  2) ให้คำปรึกษา ชี้แนะ นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มงานการบริหารทั่วไป
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ และมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
  3) ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  4) งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
๕. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
 ผู้รับผิดชอบ    นางจิดาภา  ทิพยเกษร   หัวหน้า 
      นางสาวปิยมาศ นุ่มศรี    ผู้ช่วย 
 บทบาทหน้าที่ 
  1) สำรวจระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
  2) จัดทำทะเบียนเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
  3) จัดทำระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษา เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับระบบฐานข้อมูลของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  4) พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการ
ปฏิบัติภารกิจ 
  5) จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น เขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานต้น
สังกัด และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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  6) เสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การบริการ และการประชาสัมพันธ์ 
  7) ประเมินและประสานงานระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และปรับปรุงพัฒนาเป็นระยะๆ  
  8) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
๖. การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
 ผู้รับผิดชอบ    นางชมภูนุช  กิจแก้ว   หัวหน้า 
      นายวีระ   วงค์สายสิน  ผู้ช่วย 
 บทบาทหน้าที่ 
  1) จัดให้มีระบบการประสานงานและเครือข่ายการศึกษา 
  2) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
  3) ประสานงานกับเครือข่ายการศึกษาเพ่ือแสวงหาความร่วมมือ ความช่วยเหลือ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
งานการศึกษาของสถานศึกษา 
  4) เผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายการศึกษาให้บุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  5) กำหนดแผนงานโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
กับสถานศึกษา 
  6) ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการแก่เครือข่ายการศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
  7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
๗. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
 ผู้รับผิดชอบ    นายอนุกูล   กรัณย์เมธากุล  หัวหน้า 
      นางสาวขนิษฐา  ก้อนเพชร  ผู้ช่วย 
      นายสมพิศ   บัวพลับ   ผู้ช่วย 
      นางศิริลักษณ์  บูเกอลิงค์  ผู้ช่วย 
      นางสมบัวคำ   กองสิงห์   ผู้ช่วย 
 บทบาทหน้าที่ 
  1) จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาหรือแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ตลอดจนความต้องการของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กร และเสนอแผนพัฒนา
การศึกษาให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ 
  2) จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาประจำปีให้สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและตามงบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดหาได้ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ 
  3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
8. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
 ผู้รับผิดชอบ    นายกฤษฎา  วิศาลนิตย์  หัวหน้า 
      นางสาวศุภรัตน์  ต้นพันธุ์   ผู้ช่วย 
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 บทบาทหน้าที่ 
  1) จัดทำ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มงานการบริหารทั่วไป 
  2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพงานในภาพรวมของสถานศึกษา 
  3) ส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการทำงานอย่างหลากหลาย 
  4) จัดหาเอกสารงานวิจัย เพ่ือส่งเสริมการทำวิจัยสำหรับครู 
  5) ให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกแก่ครูในการทำวิจัยการศึกษา 
  6) ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของสถานศึกษา 
  7) รวบรวมผลการดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนางานของสถานศึกษา และจัดทำทำเนียบงานวิจัยเพ่ือ
เผยแพร่ผลงาน 
  8) ติดตามประเมินผลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานวิจัยทางการศึกษาเพื่อปรับปรุงพัฒนาให้ดี 
ยิ่งขึ้น  
  9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
9. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
 9.1  การจัดระบบการบริหาร 
 ผู้รับผิดชอบ    นายอนุกูล   กรัณย์เมธากุล  หัวหน้า 
      นางสาวขนิษฐา  ก้อนเพชร  ผู้ช่วย 
      นายสมพิศ   บัวพลับ   ผู้ช่วย 
      นางศิริลักษณ์  บูเกอลิงค์  ผู้ช่วย 
 บทบาทหน้าที่ 
  1) ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้าง ภารกิจ การดำเนินงาน ปริมาณ คุณภาพ และสภาพของสถานศึกษา 
  2) วางแผนออกแบบการจัดระบบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ระบบการทำงานและการ
บริหารงานของสถานศึกษา 
  3) นำเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแบ่งส่วนราชการใน
สถานศึกษา 
  4) ประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการ ตลอดจนประชาชนทั่วไปทราบ 
  5) ดำเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่กำหนด 
  6) ติดตามประเมินผลและปรับปรุงการจัดระเบียบบริหารให้มีประสิทธิภาพ 
  7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 9.2  การพัฒนาองค์กร 
 ผู้รับผิดชอบ    นางสมบัวคำ  กองสิงห์   หัวหน้า 
      นางสาวศุภรัตน์  ต้นพันธุ์   ผู้ช่วย 
      นายวรวัฒ   กองสิงห์   ผู้ช่วย 
 
 

                                                                    /บทบาทหน้าที.่............ 
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 บทบาทหน้าที่ 
  1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจำเป็นในการพัฒนาองค์กรของ
สถานศึกษา 
  2) กำหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรให้ครอบคลุมโครงสร้าง ภารกิจ บุคลากร เทคโนโลยี และกลยุทธ์
ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา 
  3) ดำเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ ความสามารถที่เหมาะสมกับโครงสร้าง ภารกิจ
เทคโนโลยี และกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
  4) กำหนดเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานบุคลากร 
  5) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนาองค์กรเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องและ
สม่ำเสมอ 
  6) นำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรและขบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
  7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
๑0. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 ผู้รับผิดชอบ    นายภาคภูมิ  สุวรรณโชต ิ  หัวหน้า 
      นางสาวศิริรัตน์  ชื่นศิริ   ผู้ช่วย 
 บทบาทหน้าที่ 
  1) วางแผน โครงการ กิจกรรม และการใช้ทรัพยากรในข้อมูลของกลุ่มงานการบริหารทั่วไป 
  2) ประสานความร่วมมือด้านข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์เพ่ือรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลให้ถูกต้อง และ
เป็นปัจจุบันเพ่ือสะท้อนถึงปัญหาความต้องการ 
  3) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานนโยบายของโรงเรียนในแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
และมาตรฐานการปฏิบัติงานต่าง ๆ  
  4) ประสานข้อมูลของสถานศึกษาในการจัดการทั่วไป 
  5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
๑1.  งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและงานระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต 
 ผู้รับผิดชอบ    นายวรวัฒ  กองสิงห์    หัวหน้า 
      นายกนกภัณฑ์ สุวรรณ์    ผู้ช่วย 
      นายภาคภูมิ สุวรรณโชต ิ   ผู้ช่วย 
      นางบุรณี  สุวรรณโชต ิ   ผู้ช่วย 
      นางสาวศิริรัตน์ ชื่นศิริ    ผู้ช่วย 
      นายวีระ  วงค์สายสิน   ผู้ช่วย 
      นายกิตติคุณ ทองคำดี    ผู้ช่วย 
      นายพัลลภ  ศุลีดำรงวุฒิ   ผู้ช่วย 
 

                                                                    /บทบาทหน้าที.่............ 
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 บทบาทหน้าที่ 
 งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา :  
  1) วางแผนการดำเนินงานและจัดทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 
  2) จัดทำ Website และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนให้สามารถใช้ในการบริหาร 
จัดการและพัฒนาโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3) จัดหา บำรุง ดูแล รักษาวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ให้อยู่ในสภาพมั่นคง ปลอดภัย เพียงพอและ
เหมาะสม พร้อมที่จะใช้งาน 
  4) ให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์แก่บุคลากรในโรงเรียน  ชุมชนและหน่วยงานอื่นอย่างทันเวลาและ  
มีประสิทธิภาพ 
  5) ส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียนรู้จักใช้เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ในการใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมี
คุณภาพ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
  6) จัดทำบันทึกการใช้วัสดุอุปกรณ์  และบันทึกการใช้ห้องโสตทัศนศึกษาให้เหมาะสม 
  7) ติดตามผลการใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไข จัดเก็บ และบำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ให้เหมาะสม 
  8) บันทึกภาพกิจกรรมของโรงเรียนทั้งระบบภาพนิ่งและวิดีทัศน์ 
  9) จัดระบบเผยแพร่ข้อมูล ความรู้  ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ทางเครื่องกระจายเสียงและ Website 
ของโรงเรียน 
  10)  ประเมินผล สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารโรงเรียน 
  11)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 งานระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต :  
  1) จัดทำแผนและดำเนินการจัดทำโครงสร้างระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน 
  2) จัดทำแผนและจัดสรร IP Address ให้กับหน่วยงานภายในโรงเรียน 
  3) จัดทำแผนระบบดูแลรักษา และดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบ 
  4) ควบคุมดูแลตรวจสอบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำรองข้อมูล รวมถึงการกู้ระบบเมื่อเกิดปัญหา 
  5) จัดทำระบบโครงข่ายติดตั้งอุปกรณ์ และเดินสายสัญญาณท้ังระบบสายและระบบไร้สาย 
  6) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานบริการเครือข่าย และสัญญาณเช่า 
  7) รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการทำงานต่อผู้เกี่ยวข้อง 
  8)  ประเมินผล สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารโรงเรียน 
  9)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
๑2. การดำเนินงานธุรการและงานเลขานุการ 
 ผู้รับผิดชอบ    นางสาวสุพัตรา สุวรรณดี   หัวหน้า 
      นางสาวกนิษฐา พวงสมบัติ   ผู้ช่วย 
      นางสาวนาตยา ชาวเกาะใหม่   ผู้ช่วย 
 
 

                                                                    /บทบาทหน้าที.่............ 
 
 



8 
 
 บทบาทหน้าที่ 
  1) ลงทะเบียนรับ–ส่งหนังสือราชการ แยกประเภทหนังสือมอบฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทำบันทึกเรื่องย่อสรุป
ความคิดเห็น  
  2) จัดส่งหนังสือ เอกสาร ให้สายงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามเรื่องคืนโดยจัดทำให้เป็นปัจจุบัน 
  3) โต้ตอบหนังสือราชการ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน ให้ถูกต้ องตามระเบียบงาน 
สารบรรณ รวดเร็ว ทันเวลา และจัดระบบการส่งหนังสือราชการ 
  4) รวบรวมและจดบันทึกเกี่ยวกับเอกสาร หลักฐาน หรือระเบียบราชการ ส่งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ บันทึก
สิ่งที่ได้ปฏิบัติ และติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหนังสือนั้น 
  5) ติดตาม รวบรวม ประสานงานกับฝ่าย สายงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดทำรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
  6) ควบคุมการพิมพ์หนังสือ เอกสาร คำร้องต่างๆ อัดสำเนาแบบฟอร์มต่างๆ ที่จำเป็นไว้บริการ 
  7) ทำลายหนังสือราชการให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ มีการกำหนดแนวปฏิบัติ  
ในการดำเนินงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
  8) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงานสำหรับบริการครู 
  9) ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ 
  10)  ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่พัสดุฝ่ายบริหารทั่วไปและบริการจัดทำชุดเบิกของฝ่าย 
  11)  การดำเนินงานเกี่ยวกับงานเลี้ยงสังสรรค์ที่ได้รับเชิญจากสถานที่ต่างๆ  
  12)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
๑3. การดูแลอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดล้อม 
 13.1 งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
  ผู้รับผิดชอบ   นายวิวัฒน์ชัย  กิตติ์ธนาตระกูล   หัวหน้า 
      นายวิทยา   ทองศรี    ผู้ช่วย 
      นายกฤษฎา   วิศาลนิตย์   ผู้ช่วย 
      นายกิตติคุณ  ทองคำดี    ผู้ช่วย  
      นายกริชติศักดิ์  เซียมตะคุ   ผู้ช่วย 
      นายพัลลภ   ศุลีดำรงวุฒิ   ผู้ช่วย 
      นางสาวกรองกาญจน์   จินาพันธุ์   ผู้ช่วย 
      นางสาวสุพัตรา   สุวรรณดี   ผู้ช่วย 
  บทบาทหน้าที่ 
   1) กำหนดแนวทาง วางแผนการจัดทำโครงการบริหารจัดการอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ของโรงเรียน 
   2) บำรุง ดูแล และพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพมั่นคง 
ปลอดภัย  เหมาะสม สวยงาม พร้อมที่จะใช้ประโยชน์ 
   3) วางแผนการใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียน 
   4) จัดทำประวัติการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน 
 

                                                                    /5) ดำเนินการเรื่องรักษาความสะอาด............. 
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   5) ดำเนินการเรื่องรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่และบริเวณสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 
   6) ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเพื่อให้เกิดความ
คุ้มค่าและเอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
   7) ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา พ.ศ. 
๒๕๒๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
   8) กำหนดแนวทาง วางแผนการปฏิบัติงาน จัดทำโครงการงานบริการน้ำอุปโภค บริโภค 
   9) ดูแล ปรับปรุง จัดอุปกรณ์และสถานที่อำนวยความสะดวกให้อยู่ในสภาพที่มั ่นคง ปลอดภัย 
เหมาะสม พร้อมที่จะใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการบริการน้ำอุปโภค บริโภค 
   10)  จัดกิจกรรมการดำเนินงานด้านการรณรงค์การประหยัดน้ำอุปโภค บริโภค 
   11)  สำรวจ ตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพของน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค 
   12)  ดำเนินการเรื่องน้ำอุปโภค บริโภค ให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียน   
 
   13)  ประเมินผล สรุปผล และรายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
   14)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 ๑3.2 งานพนักงานบริการและนักการภารโรง 
  ผู้รับผิดชอบ   นายสมพิศ   บัวพลับ   หัวหน้า 
      นางศิริลักษณ์  บูเกอลิงค์  ผู้ช่วย 
      นายวิวัฒน์ชัย  กิตติ์ธนาตระกูล  ผู้ช่วย 
      นางสาวกรองกาญจน์   จินาพันธ์  ผู้ช่วย 
  บทบาทหน้าที่ 
   1) วางแผนและกำหนดมอบหมายการปฏิบัติงานของพนักงานบริการและนักการภารโรง 
   2) ควบคุม ดูแล ติดตาม ประสานงานการปฏิบัติงานของพนักงานบริการและนักการภารโรงให้มี
ประสิทธิภาพ 
   3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้พนักงานบริการและนักการภารโรงได้ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ประสบการณ์ในการทำงาน                
   4) จัดสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานแก่พนักงานบริการและนักการภารโรง 
   5) ประเมินผล สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
   6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
๑4. การจัดทำสำมะโนผู้เรียน 
 ผู้รับผิดชอบ  นางจิดาภา   ทิพยเกษร   หัวหน้า 
      นางสาวปิยมาศ  นุ่มศรี    ผู้ช่วย 
      นางธิติมา   ศิริชนะ    ผู้ช่วย 
      นางสาวขนิษฐา  ศรีนิล    ผู้ช่วย 
 
 

                                                                    /บทบาทหน้าที.่............ 
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 บทบาทหน้าที่ 
  1) กำหนดกลุ่มเป้าหมายประชากร ขั้นตอนวิธีการทำสำมะโนประชากรวัยเรียน 
  2) จัดทำเครื่องมือสำมะโนประชากรวัยเรียน 
  3) จัดทำสำมะโนประชากรวัยเรียนที่จะเข้ารับการบริการทางการศึกษาในเขตบริการของสถานศึกษา 
ให้เป็นปัจจุบันโดย ประสานความร่วมมือกับชุมชน ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  4) จัดระบบข้อมูลสารสนเทศจากสำมะโนผู้เรียน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา
ต่อไป 
  5) เสนอรายงานข้อมูลสารสนเทศการสำมะโนผู้เรียนให้คณะกรรมการสถานศึกษาและสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาทราบ  
  6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
๑5. การรับนักเรียน 
  ผู้รับผิดชอบ  นางจิดาภา   ทิพยเกษร   หัวหน้า 
      นางสาวปิยมาศ  นุ่มศรี    ผู้ช่วย 
      นางธิติมา   ศิริชนะ    ผู้ช่วย 
      นางสาวขนิษฐา  ศรีนิล    ผู้ช่วย 
 บทบาทหน้าที่ 
  1) จัดทำแผนงาน / โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานของงานรับนักเรียน 
  2) กำหนดเขตพ้ืนที่บริการ โครงสร้าง แผนการ รับนักเรียน  
  3) กำหนดแนวปฏิบัติ ขั ้นตอนและวิธีการรับนักเรียนของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายการรับ
นักเรียนจากหน่วยงานต้นสังกัด 
  4) จัดทำคู่มือการรับนักเรียน ใบสมัคร บัตรประจำตัวผู้สมัคร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนและ
ผู้ปกครองที่สนใจ 
  5) จัดนักเรียนเข้าชั้นเรียนตามศักยภาพของนักเรียนและตามความเหมาะสม 
  6) รายงานผลการรับนักเรียนต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
  7) ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุง พัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น 
  8) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
๑6. การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
 ผู้รับผิดชอบ    นางสาวศุภรัตน์  ต้นพันธุ์    หัวหน้า 
      นางสาวสุพัตรา  สุวรรณดี   ผู้ช่วย 
 บทบาทหน้าที่ 
  1) สำรวจความต้องการในการเข้ารับบริการการศึกษาทุกรูปแบบทั้งในระบบ นอกระบบ และอัธยาศัย 
  2) กำหนดแนวทางและความเชื่อมโยงในการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาทั้งการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามความต้องการของผู้เรียน และท้องถิ่น สอดคล้อง
กับแนวทางของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

/3) ดำเนินการจัดการศึกษา............. 
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  3) ดำเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือทั้ง 3 รูปแบบ ตามความเหมาะสมและ
ศักยภาพของสถานศึกษา 
  4) ประสานเชื่อมโยงประสานความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
  5) ติดตามประเมินผลการส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย เพื่อปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้มีประสิทธิภาพต่อไป  
  6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
๑7. การทัศนศึกษา 
 ผู้รับผิดชอบ    นายธนวัฒน ์ จำปา    หัวหน้า    
      นายสุวิทย์  กุลฉิม    ผู้ช่วย 
      นางสาวศุภรัตน์ ต้นพันธุ์    ผู้ช่วย                                                                     
 บทบาทหน้าที่ 
  1) วางแผนการดำเนินการทัศนศึกษาและการศึกษาแหล่งเรียนรู้ โดยการศึกษาข้อมูลและความคุ้มค่า  
ที่มีต่อการพัฒนาการศึกษาของผู้เรียน 
  2) ดำเนินการตามแผน ตลอดจนขออนุญาตผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
  3) ศึกษาความพึงพอใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการทัศนศึกษาเสนอผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
  4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
18. งานกิจการนักเรียน 
 18.1 งานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ผู้รับผิดชอบ  นางบุรณี   สุวรรณโชต ิ  หัวหน้า 
      นางสาวกรองกาญจน์ จินาพันธ์  ผู้ช่วย 
      นายภาคภูมิ  สุวรรณโชต ิ  ผู้ช่วย 
      นางกัลญารัตน์  สถิรสุขสมบูรณ์  ผู้ช่วย 
      นายสมพิศ   บัวพลับ   ผู้ช่วย 
      นายธนวัฒน ์  จำปา   ผู้ช่วย 
      นางสาวน้องใหม่  สีดี   ผู้ช่วย 
      นายวรวัฒ   กองสิงห์   ผู้ช่วย 
  บทบาทหน้าที่ 
   1) วางแผนและจัดทำงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   2) จัดทำคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเอกสารเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือให้เพียงพอ  
และพร้อมต่อการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
   3) จัดทำแบบประเมินตนเอง (SDQ) แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) โดยประสานงาน
กับครูที่ปรึกษาและครูแนะแนวในการดำเนินการ 
   4) จัดเตรียมเอกสารและดำเนินการในการเยี่ยมบ้านและประชุมผู้ปกครองสัญจร 
 

      /5) ทำการคัดกรองนักเรียน.............   



12 
 
   5) ทำการคัดกรองนักเรียนและดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในกลุ่มพิเศษ กลุ่มปกติ 
กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา โดยมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 
   6) ประสานงาน ติดตาม ดูแล ตรวจสอบและกำกับการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา  
   7) ประสานงานกับชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานเพื่อให้งานระบบดูแลช่วยเหลือ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
   8) จัดเตรียมเอกสารและสถานที่ในการดำเนินการประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียนและระหว่าง
เปิดภาคเรียน   
   9) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ 
   10) ประเมินผล สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลปฏิบัติงานเมื่อสิ้นภาคเรียน 
   11) ปฏิบัติงานตามคำสั่งของโรงเรียนและงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
  
18.๒ งานครูที่ปรึกษา 
  ผู้รับผิดชอบ  นางกัลญารัตน์  สถิรสุขสมบูรณ์  หัวหน้า 
      นางสาวน้องใหม่  สีดี   ผู้ช่วย 
  บทบาทหน้าที่ 
   1) วางแผนและจัดทำระบบงานครูที่ปรึกษา   
   2) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและเอกสารที่เกี่ยวกับงานครูที่ปรึกษา 
   3) กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาในการควบคุมนักเรียนในภาคเช้าก่อนเคารพธงชาติ 
การโฮมรูมนักเรียนในความรับผิดชอบ 
   4) ตรวจสอบบันทึกการโฮมรูมของครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น โดยร่วมมือกับหัวหน้าระดับทุกระดับ 
และทำการสรุปสถิติการปฏิบัติงานเป็นรายเดือนนำเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ 
   5) ติดตามการสำรวจนักเรียนขาดเรียนในภาคเช้าของครูที่ปรึกษาก่อนเวลาเคารพธงชาติ โดย
ประสานงานการจัดเก็บ ข้อมูลจากครูที่ปรึกษาแต่ละระดับชั้น 
   6) ทำหนังสือแจ้งผู้ปกครองในกรณีที่นักเรียนขาดเรียนเกิน ๓ วัน 
   7) สรุปสถิติภาพรวมเป็นรายเดือน  รายงานเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือหาทางแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
   8) ประสานงานการกำกับ ติดตามครูที่ปรึกษาเพ่ือร่วมกันส่งเสริม พัฒนาและแก้ไขปัญหานักเรียน 
   9) ประสานงานรวบรวมข้อมูลและประเมินผลนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
และชุมชนจากครูที่ปรึกษาและรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนต่องานแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนเพ่ือ
ดำเนินการแก้ไขต่อไป 
   10)  ประเมินผล สรุปผลและรายงานผลการปฏิบัติงานครูที่ปรึกษา  
   11)  ปฏิบัติงานตามคำสั่งของโรงเรียนและงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 18.๓ งานโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
  ผู้รับผิดชอบ  นายวิทยา   ทองศร ี   หัวหน้า 
      นายวีระ   วงค์สายสิน  ผู้ช่วย 
      นายกิตธวัช  วรรณกิจ  ผู้ช่วย 
 

                                                                    /นายดลชัย............. 
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      นายดลชัย   อินทรโกสุม  ผู้ช่วย 
      นายกรรฐภัฏ  ศรีมา   ผู้ช่วย 
      นางนฤมล   อินทฤทธิ์  ผู้ช่วย 
      นางสาวเหมวรรณ  สวรรคโลก  ผู้ช่วย 
      นางสาวศุภรัตน์  ต้นพันธุ์   ผู้ช่วย 
      นางสาวกนิษฐา  พวงสมบัติ  ผู้ช่วย  
  บทบาทหน้าที่ 
   1) จัดทำแผนงาน และโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
   2) วางแผนการดำเนินงานการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
   3) จัดและส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วันสำคัญทางศาสนา วัฒนธรรม  
ประเพณี วันสำคัญ ให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยเน้นความร่วมมือ
กับชุมชนและให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ 
   4) สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมและรายงานผลการปฏิบัติพร้อมเสนอแนะแนวทางการแก้ไข 
   5) ปฏิบัติงานตามคำสั่งของโรงเรียนและงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 18.4 งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
  ผู้รับผิดชอบ  นายวีระ   วงค์สายสิน  หัวหน้า 
      นางสาวกนิษฐา  พวงสมบัติ  ผู้ช่วย 
      นางสาวกันตินันท์  สุปัญญา   ผู้ช่วย 
  บทบาทหน้าที่ 
   1) วางแผนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องเสนอของบประมาณดำเนินการ 
   2) จัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้ด้านประชาธิปไตยให้กับนักเรียนและชุมชน โดยเน้นให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินการอย่างหลากหลาย ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 
   3) ดำเนินการเลือกตั ้งคณะกรรมการนักเรียนและควบคุม ดูแล ให้คำปรึกษาชี ้แนวทางการ
ดำเนินงานต่าง ๆ 
   4) สรุปผล รายงานการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ หรือสิ้นภาคเรียน เพื่อนำผลการประเมินไป
ปรับปรุงแก้ไข 
   5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 18.5 งานอนามัยโรงเรียน 
  ผู้รับผิดชอบ  นางสาวเกศศิริ  คนึงคิด    หัวหน้า 
      นายดลชัย   อินทรโกสุม  ผู้ช่วย 
      นางนฤมล   อินทฤทธิ์  ผู้ช่วย 
      นายกรรฐภัฏ  ศรีมา   ผู้ช่วย 
      นางสาวเหมวรรณ  สวรรคโลก  ผู้ช่วย 
 

                                                                    /บทบาทหน้าที.่............ 
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  บทบาทหน้าที่ 
   1) จัดบริการอนามัยโรงเรียนแก่นักเรียนทุกคน เช่น ตรวจสุขภาพ ทดสอบสายตา ทดสอบการได้ยิน 
ตรวจสุขภาพช่องปาก ประเมินภาวะการเจริญเติบโต ฯลฯ 
   2) จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของนักเรียน 
   3) จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลและการป้องกันโรค 
   4) จัดกิจกรรมนันทนาการและกีฬาโดยการประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
   5) วางแผนเสนอของบประมาณเพ่ือจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์เพ่ือให้บริการกับนักเรียนและบุคลากร 
   6) จัดอบรมนักเรียน ยสร. เพื่อช่วยงานโรงเรียน 
   7) จัดบรรยากาศห้องพยาบาลให้มีความสะอาด  ถูกสุขลักษณะ  พร้อมให้บริการตลอดเวลา 
   8) จัดทำสถิติข้อมูลผู้ขอรับบริการการใช้ห้องพยาบาล  ยาและเวชภัณฑ์ 
   9) ส่งต่อนักเรียนที่มีอาการป่วยหนักเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล 
   10)  ประเมินผล สรุปผลและรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ/ภาคเรียน 
   11)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 18.6 งานอาหารและโภชนาการ และนักเรียนแกนนำ อย.น้อย 
  ผู้รับผิดชอบ  นางศิริลักษณ์  บูเกอลิงค์  หัวหน้า 
      นางสาวเกศศิริ  คนึงคิด   ผู้ช่วย 
      นางสุมณฑา  คงเอียง   ผู้ช่วย 
      นางกัลญารัตน์  สถิรสุขสมบูรณ์  ผู้ช่วย 
      นางกัญญาณัฐ  อินทนาคม  ผู้ช่วย 
      นายดลชัย   อินทรโกสุม  ผู้ช่วย 
      นางนฤมล   อินทฤทธิ์  ผู้ช่วย 
      นายกรรฐภัฏ  ศรีมา   ผู้ช่วย 
      นางสาวเหมวรรณ  สวรรคโลก  ผู้ช่วย 
      นางสาวกันตินันท์  สุปัญญา   ผู้ช่วย 
  บทบาทหน้าที่ 
   1) ควบคุมดูแลผู้จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มในโรงเรียนให้เป็นไปตามหลักโภชนาการ 
   2) ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอาหารที่จำหน่ายในโรงเรียนให้มีคุณภาพตามหลักโภชนาการ  
หลักสุขาภิบาล และควบคุมราคาให้ยุติธรรม 
   3) กำหนดระเบียบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนและให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
   4) ตรวจสอบความสะอาดของร่างกาย  ผู้จำหน่ายอาหารและกำหนดให้ทุกรายสวมใส่ผ้ากันเปื้อน  
ใส่หมวกคลุมศีรษะตลอดเวลาที่ปรุงอาหารและจำหน่ายอาหาร รวมถึงเข้มงวดในเรื่องความสะอาดบริเวณ  
ที่ประกอบอาหาร 
   5) ให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการแก่บุคลากรในโรงเรียนและผู้จำหน่ายอาหาร 
   6) ประสานงานกับงานอนามัยโรงเรียนในการตรวจสุขภาพ ผู้ประกอบอาหาร และผู้จำหน่ายอาหาร 
   7) ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่บุคลากรของโรงเรียนในโอกาสที่มีกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ 
 

      /8) จัดเผยแพร่ความรู้............. 
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   8) จัดเผยแพร่ความรู้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับการบริโภค รวมทั้งเสริมสร้าง
ลักษณะนิสัยที่ดีในการเลือกรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม เพ่ือให้เกิดประโยชน์และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
   9) จัดตั้งเครือข่ายแกนนำนักเรียน (อย.น้อย) ในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและทำการสุ่มตรวจสอบ
คุณภาพของอาหารตามความเหมาะสม 
   10)  ประสานงานการจัดโรงอาหารให้มีบรรยากาศที่ดี มีความสะอาด สวยงามและถูกหลักสุขาภิบาล 
   11)  ประเมินผล สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน 
   12)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 18.7 งานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข 
  ผู้รับผิดชอบ  นายอนุกูล   กรัณย์เมธากุล  หัวหน้า 
      นางสาวขนิษฐา  ก้อนเพชร  ผู้ช่วย 
      นายสมพิศ   บัวพลับ   ผู้ช่วย 
      นายกิตธวัช  วรรณกิจ  ผู้ช่วย 
      นายนิคม   ศรีพยัคฆ์  ผู้ช่วย  
      นายศิวพิชญ์  เวฬ ุ   ผู้ช่วย 
      นายดลชัย   อินทรโกสุม  ผู้ช่วย 
      นายกฤษฎา  วิศาลนิตย์  ผู้ช่วย 
      นางสาวเกศศิริ  คนึงคิด   ผู้ช่วย 
      นายกรรฐภัฏ  ศรีมา   ผู้ช่วย 
      นางนฤมล   อินทฤทธิ์  ผู้ช่วย 
      นายกิตติคุณ  ทองคำดี   ผู้ช่วย 
      นายสุวิทย์   กุลฉิม   ผู้ช่วย 
      นางสาวเหมวรรณ  สวรรคโลก  ผู้ช่วย 
      นายธีรภัทร  กริมเขียว  ผู้ช่วย 
      นายวิทยา   ทองศร ี   ผู้ช่วย 
      นายจีรพัส   สีทอง   ผู้ช่วย 
      นายพัลลภ   ศุลีดำรงวุฒิ  ผู้ช่วย 
      นายศรัณย์   ไพเราะ   ผู้ช่วย 
      ว่าที่ร้อยตรีมนัสวิน  สายแสง   ผู้ช่วย 
  บทบาทหน้าที่ 
   1) วางแผน จัดทำ ดำเนินการงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 
   2) จัดระบบการคัดกรอง การดูแล และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 
   3) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ในด้านกีฬา  นันทนาการ  ศิลปะและดนตรี  
   4) วางแผนการดำเนินงานการตรวจสารเสพติดในร่างกาย  โดยประสานงานกับโรงพยาบาลหรือ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและทำการส่งต่อกรณีนักเรียนที่ติดสารเสพติดเพ่ือบำบัดรักษา 
 

      /5) ประสานงานการจัดกิจกรรม............. 
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   5) ประสานงานการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน จัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
   6) ประสานงานกับผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ในการสอดส่อง
ดูแลพื้นที่เสี่ยงกับการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
   7) ประเมินผลและรายงานการจัดกิจกรรม บันทึกสถิติต่างๆ ที่เก่ียวข้อง สรุปผลการดำเนินงานเมื่อ
สิ้นสุดโครงการ หรือสรุปรายงานประจำเดือนเพื่อหาแนวทางดำเนินการและการแก้ไข 
   8) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 18.8 งานสวัสดิภาพและความปลอดภัยนักเรียน 
  ผู้รับผิดชอบ  นายกริชติศักดิ ์  เซียมตะค ุ  หัวหน้า 
      นางสุมณฑา  คงเอียง   ผู้ช่วย 
      ว่าที่ร้อยตรีชาลี  เลินไธสง  ผู้ช่วย 
      นางสาวเหมวรรณ  สวรรคโลก  ผู้ช่วย 
      นางนฤมล   อินทรฤทธิ์  ผู้ช่วย 
      นายกรรฐภัฏ  ศรีมา   ผู้ช่วย  
      นายศรัณย์   ไพเราะ   ผู้ช่วย 
  บทบาทหน้าที่ 
   1) วางแผนดำเนินงาน เสนอของบประมาณ การจัดกิจกรรมส่งเสริมสวัสดิภาพและความปลอดภัย
นักเรียนในโรงเรียนพร้อมทั้งจัดทำแฟ้มเอกสารให้เป็นระบบและปัจจุบัน 
   2) กำหนดแนวการเดินรถในบริเวณสถานศึกษาให้เกิดความคล่องตัว สะดวก และปลอดภัย 
   3) ควบคุมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนโดยให้คำนึงถึงความปลอดภัย ผู้ขับขี่ทุกคนต้อง
สวมหมวกนิรภัย 
   4) จัดที่จอดรถนักเรียนให้เป็นระเบียบ ควบคุมการเปิด - ปิด ให้ตรงเวลา โดยประสานงานกับ 
ครูเวรประจำโรงรถ 
   5) จัดทำโครงการขับขี่ปลอดภัยเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ข้อกฎหมายจราจร และการขับขี่  
ที่ปลอดภัยและจัดทำทะเบียนคุมรถจักรยานยนต์ของนักเรียน ทั้งนี้ผู้ปกครองต้องลงนามอนุญาตให้นักเรียน  
ขับข่ีมาโรงเรียนตามแบบที่โรงเรียนกำหนด 
   6) จัดระบบรถรับ-ส่งนักเรียนให้เกิดความเรียบร้อย มีการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของรถทุกคัน จัดทำ
ประวัติพนักงานรถรับ-ส่งนักเรียน ตามแบบท่ีโรงเรียนกำหนด และให้จัดประชุมพนักงานขับรถรับ–ส่งนักเรียน
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
   7) จัดทำคำสั ่งการปฏิบัต ิหน้าที ่เวรรักษาทรัพย์สินของทางราชการ ในเวลากลางคืน และ
วันหยุดราชการ โดยกำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ สรุปรายงานเป็นสถิติบุคคลนำเสนอผู้บริหาร 
   8) จัดทำคำสั่งและกำกับ ติดตาม ประสานงานการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยของนักเรียนประจำวันในภารกิจบริเวณประตูเข้า -ออกโรงเรียน โรงจอดรถจักรยานยนต์  
หน้าเสาธง โรงอาหารและภายในบริเวณโรงเรียน และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ต่อผู้บริหาร
โรงเรียน 
 

                                                               /9) ดำเนินการเกี่ยวกับ............... 
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   9) ดำเนินการเกี่ยวกับการประกันอุบัติเหตุหมู่ให้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
   10)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 18.9 งานบัตรประจำตัวนักเรียน 
  ผู้รับผิดชอบ  นายภาคภูมิ  สุวรรณโชต ิ  หัวหน้า 
      นายวรวัฒ   กองสิงห์   ผู้ช่วย 
      นางบุรณี   สุวรรณโชต ิ  ผู้ช่วย 
      นายกนกภัณฑ์  สุวรรณ์   ผู้ช่วย 
      นางสาวศิริรัตน์  ชื่นศิริ   ผู้ช่วย 
  บทบาทหน้าที่ 
   1) วางแผนกำหนดแนวทาง จัดทำโครงการเกี่ยวกับบัตรประจำตัวนักเรียน 
   2) กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมแก้ไขในการใช้บัตรประจำตัวของนักเรียนทั้งโรงเรียน 
   3) พิจารณาการใช้บัตรประจำตัวของนักเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสดุกับนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน 
   4) ประเมินผล สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารโรงเรียน 
   5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 18.๑0 งานบ้านพักครู และหอพักนักเรียน 
  ผู้รับผิดชอบ  นายภาคภูมิ  สุวรรณโชต ิ  หัวหน้าบ้านพักครูและหอพักชาย 
      นางสาวกานต์ชนิต  หมายดี   หัวหน้าหอพักหญิง 
      นางณัฐธิญา   ลอยบัณฑิตย์  ผู้ช่วย 
      นางสาวณัฐณาภรณ์  พัฒนโพธิ์  ผู้ช่วย 
      นายศรัณย์   ไพเราะ   ผู้ช่วย 
      ว่าที่ร้อยตรีมนัสวิน  สายแสง   ผู้ช่วย 
  บทบาทหน้าที่ 
   1) สำรวจสภาพบ้านพัก  วางแผนจัดทำโครงการของบประมาณในการซ่อมแซมบ้านพักครูและ
บ้านพักนักเรียน 
   2) วางแผนการจัดครูและบุคลากรโรงเรียนเข้าพักอาศัยบ้านพักครู  ตามระเบียบของทางราชการ
รวมทั้งบ้านพักนักเรียน 
   3) จัดทำทะเบียนคุมบ้านพักแต่ละหลังให้ถูกต้องชัดเจน 
   4) ควบคุม ดูแลและกำหนดตารางการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนบ้านพักได้ปฏิบัติอย่างชัดเจน 
   5) จัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติสำหรับบ้านพักนักเรียน 
   6) สรุปรายงานกรณีมีเหตุการณ์ผิดปกติท่ีเกิดข้ึนในบ้านพักต่อผู้บริหารโรงเรียน 
   7) ประเมินผล สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
   8) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
 

                                                                    /19. การประชาสัมพันธ์............. 
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19. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
 ผู้รับผิดชอบ  นางชมภูนุช  กิจแก้ว   หัวหน้า 
      นายวีระ   วงค์สายสิน  ผู้ช่วย 
 บทบาทหน้าที่ 
  1) ศึกษาความต้องการในการเผยแพร่ข้อมูล  และผลงานของโรงเรียนรวมทั้งความต้องการในการรับ
ข่าวสารข้อมูลทางการศึกษาของชุมชน 
  2) วางแผนและจัดระบบงานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน  
องค์กร  สถาบันและสื่อมวลชนในท้องถิ่น 
  3) กำหนดแนวทางและการดำเนินงานการส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานงานความร่วมมือในการจัด
การศึกษาร่วมกับบุคคล  ชุมชน  องค์กร  หน่วยงาน  และสถาบันการศึกษาอ่ืน 
  4) ให้คำปรึกษา  แนะนำ  ส่งเสริม  สนับสนุนและบริการวัสดุ อุปกรณ์และความร่วมมือในการจัด
การศึกษาให้กับบุคคล  ชุมชน  องค์กร  หน่วยงาน  และสถาบันการศึกษาอ่ืน 
  5) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนเพื่อเผยแพร่ผลงานและการดำเนินงานของโรงเรียนในรูปแบบ
เอกสาร สื่อ ICT และสื่อมัลติมีเดีย 
  6) ประชาสัมพันธ์เกียรติประวัติและความเคลื่อนไหวของโรงเรียน 
  7) ออกวารสาร  จุลสารประชาสัมพันธ์  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน 
  8) ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์  เพื่อให้ทราบถึงผลที่ได้รับและนำไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
พัฒนาให้เหมาะสมต่อไป 
  9) วางแผนและพัฒนาระบบการให้บริการแก่ชุมชนให้มีประสิทธิภาพ  เกิดความพึงพอใจแก่ผู้มารับ
บริการ 
  10) ประสานงานการติดต่อ การดำเนินงานกิจกรรมของโรงเรียนต่อชุมชนและให้ความร่วมมือในการ
ดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน 
  11) ประเมินความพึงพอใจในการบริการชุมชนจากผู้มาขอรับบริการและนำผลการประเมินมาปรับปรุง
แก้ไขพัฒนาระบบการบริการชุมชน 
  12) ประเมินผล สรุปผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารโรงเรียนตามลำดับ 
  13) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
20. การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน 
      และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา  
 ผู้รับผิดชอบ    นายสมพิศ   บัวพลับ   หัวหน้า 
      นายกรรฐภัฏ  ศรีมา   ผู้ช่วย 
      นางสาวศุภรัตน์  ต้นพันธุ์   ผู้ช่วย 
 บทบาทหน้าที่ 
  1) กำหนดแนวทางการส่งเสริม สนับสนุน และประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร และ
หน่วยงานอื่น 
  2) ให้คำปรึกษาแนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับบุคคล 
ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 

                                                                    /3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ............. 
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  3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
๒1. งานประสานงานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
 ผู้รับผิดชอบ    นายสมพิศ   บัวพลับ   หัวหน้า 
      นางสาวกรองกาญจน์ จินาพันธ์  ผู้ช่วย 
      นายกรรฐภัฏ  ศรีมา   ผู้ช่วย 
      นางสาวนาตยา  ชาวเกาะใหม่  ผู้ช่วย 
 บทบาทหน้าที่ 
  1) ประสานงานราชการกับส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นในเรื่องที่เกี ่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 
  2) ให้คำปรึกษาแนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับส่วน
ราชการในภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
  3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
๒2. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 ผู้รับผิดชอบ  นางสาวกรองกาญจน์ จินาพันธ์  หัวหน้า 
      นางกัลญารัตน์  สถิรสุขสมบูรณ์  ผู้ช่วย 
      นางสาวเกศศิริ  คนึงคิด   ผู้ช่วย 
      นางบุรณี   สุวรรณโชต ิ  ผู้ช่วย 
      นายวิทยา   ทองศรี   ผู้ช่วย 
      นายกิตธวัช  วรรณกิจ  ผู้ช่วย 
      นายวีระ   วงค์สายสิน  ผู้ช่วย 
      นายวิวัฒน์ชัย  กิตติ์ธนาตระกูล  ผู้ช่วย 
      นายวรวัฒ   กองสิงห์   ผู้ช่วย 
 บทบาทหน้าที่ 
  1) ประเมินผล สรุปผลและรายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มงานการบริหารทั่วไป ต่อคณะกรรมการ 
กลุ่มงานการบริหารทั่วไปเมื่อสิ้นสุดโครงการ/กิจกรรมเมื่อสิ้นภาคเรียนและสิ้นปีการศึกษา 
  2) เสนอรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของกลุ่มงานการบริหารทั่วไปต่อผู้บริหารโรงเรียน 
  3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
๒3. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
 ผู้รับผิดชอบ    นางสาวศุภรัตน์  ต้นพันธุ์   หัวหน้า 
      นางสาวสุพัตรา  สุวรรณดี  ผู้ช่วย 
      นางนฤมล   อินทฤทธิ์  ผู้ช่วย 
 บทบาทหน้าที่ 
  1) วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ตามโครงสร้างและภารกิจของโรงเรียน 
 

                                        /2) วิเคราะห์ความเสี่ยง............... 
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  2) วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดําเนินงาน กำหนดปัจจัยเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง 
  3) กำหนดมาตรฐานการป้องกันความเสี่ยงในการดําเนินงานของโรงเรียน 
  4) วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในโรงเรียน 
  5) ให้บุคลากรเกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย ทํามาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุมการดําเนินงาน
ตามภารกิจ 
  6) ดําเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์ มาตรการ และวิธีการที่สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 
  7) ประเมินผลการดําเนินงานการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่กำหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม 
  8) รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 
  9) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบต่อผู้อํานวยการโรงเรียนในทุกภาคเรียน และรายงานต่อ
ต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  10)  เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบติดตาม ประเมินผล รายงานผลการใช้เงินและผลดำเนินการ 
  11)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
๒4. การจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 
 ผู้รับผิดชอบ  นายสมพิศ   บัวพลับ   หัวหน้า 
      นายสุวิทย์   กุลฉิม   ผู้ช่วย 
      นายธีรภัทร  กริมเขียว  ผู้ช่วย 
      นายกิตธวัช  วรรณกิจ  ผู้ช่วย 
      นายกฤษฎา  วิศาลนิตย์  ผู้ช่วย 
      ว่าที่ร้อยตรีชาลี  เลินไธสง  ผู้ช่วย 
      นายกิตติคุณ  ทองคำดี   ผู้ช่วย 
      นายพัลลภ   ศุลีดำรงวุฒิ  ผู้ช่วย 
      นายกริชติศักดิ์  เซียมตะคุ  ผู้ช่วย   
      นายศรัณย์   ไพเราะ   ผู้ช่วย 
      นายกรรฐภัฏ  ศรีมา   ผู้ช่วย 
      นางสาวศุภรัตน์  ต้นพันธุ์   ผู้ช่วย   
      หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6   ผู้ช่วย 
 บทบาทหน้าที่ 
  1) จัดทำโครงการ/กิจกรรมงานแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน  
  2) วิเคราะห์วิจัยปัญหา และสาเหตุอันเป็นที่มาของความประพฤติท่ีไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 
  3) พิจารณาจัดทำระเบียบการปกครองนักเรียน กำหนดมาตรการ และวิธีการเพื่อแก้ไขความประพฤติ
และระเบียบวินัยของนักเรียนโดยไม่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับของทางราชการ 
  4) จัดทำเอกสาร รวบรวมข้อมูลสถิติ ระบบการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับงานปกครอง  
  5) ดำเนินการวางมาตรการและดำเนินการตรวจความเรียบร้อยนักเรียนเกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย ทรงผม
และค้นหาของที่ผิดต่อระเบียบปกครองนักเรียน  
 
 
                                                     /6) ดำเนินการสอบสวนนักเรียน............... 
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  6) ดำเนินการสอบสวนนักเรียนในรูปของคณะกรรมการในกรณีที ่นักเรียนกระทำความผิด  และ
ดำเนินการลงโทษตามระเบียบการปกครองนักเรียนของโรงเรียน โดยคำนึงถึง พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  7) ดำเนินการควบคุม ดูแล กำกับ ติดตาม ประสานงานการดำเนินการแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนใน
รูปแบบคณะกรรมการระดับโรงเรียนและระดับชั้นให้เป็นไปอย่างเป็นระบบ ครอบคลุม ถู กต้อง และมี
ประสิทธิภาพ 
  8) ประสานงานเชิญผู้ปกครองมาพบ เพื่อปรึกษา หาแนวทางช่วยเหลือ แก้ไขในกรณีที่นักเรียนทำ
ความผิดร้ายแรงโดยมีคณะกรรมการและครูที่ปรึกษาร่วมพิจารณาดำเนินการ 
  9) ประสานงาน ขอความร่วมมือหรือให้ความร่วมมือแก่หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชนเกี่ยวกับ
การแก้ไขความประพฤติและระเบียบวินัยของนักเรียน 
  10)  ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารโรงเรียน 
  11)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1  เดือนเมษายน พ.ศ. 256๓ 
 

สั่ง  ณ  วันที่  1 เดือนเมษายน พ.ศ. 256๓ 
 
 
 

(นายอนุกูล  กรัณย์เมธากุล) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 


