
 
ค ำสั่ง  โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 

ที่   78/๒๕๖๓  
เรื่อง  แต่งตั้งบุคลำกรเพื่อปฏิบัติงำนตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 

…………………………… 
  เพ่ือให้การบริหารงานในโรงเรียน  มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลและสอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการ
บริหารจัดการ  ด าเนินปปด้วยความเรียบร้อยบังเกิดประสิทธิผล่ อนักเรียนและโรงเรียน  อาศัยอ านาจ่าม
พระราชบัญญั่ิระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มา่รา  ๓๙ (๒)  สถานศึกษาและส วนราชการ
่ามมา่รา ๓๔(๒)   มีอ านาจหน้าที่่ามที่ก าหนดปว้ให้เป็นปป่ามหน้าที่ของส วนราชการนั้น  ๆ  โดยให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา หรือหัวหน้าส วนราชการที่เรียกชื่ออย างอ่ืน เป็นผู้บังคับข้าราชการ    จึงยกเลิกคณะท างานที่ก าหนดปว้ก อน
หน้านี้ทั้งหมดและแ่ ง่ั้งคณะท างานใหม   ดังนี้     

คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน    ประกอบด้วย 
นายมน่รี  คงเจริญ           ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
นางสาวอัมพวัน  ด วนเดิน  รองผู้อ านวยการโรงเรียน   กรรมการ 
นายกมลพรรณ  จ้อยสูงเนิน  รองผู้อ านวยการโรงเรียน   กรรมการ 
นางสาวสมสมร  ทีภูเวียง   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ   กรรมการ 
นางวรวรรณ  พิมพ์แสง   หัวหน้าฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
นายชัยรั่น์  สังข์สีแก้ว   หัวหน้าฝ่ายส งเสริมการศึกษา  กรรมการ 
นายฉลวย  ลิ้นจี่    หัวหน้าฝ่ายส งเสริมพฤ่ิกรรมนักเรียน กรรมการ 
นางสาวสายบัว  มูลทา   หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน  กรรมการ 
นางสาวสโรชินทร์  ประสมศรี  หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ ให้การปรึกษา แนะน าการบริหารโรงเรียนทุกฝ่าย  ก ากับ ่ิด่ามการปฏิบั่ิในฝ่ายที่่นเอง

รับผิดชอบและภาพรวมของโรงเรียน  ให้มีม่ิเพ่ือการก าหนดกฎ ระเบียบแนวปฏิบั่ิโรงเรียนส าหรับบุคลลากรและ
นักเรียน แก้ปขปัญหาและให้ผลการประเมินการปฏิบั่ิงานครู 

 
กำรมอบหน้ำที่รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

รองผู้อ ำนวยกำร  นำงสำวอัมพวัน  ด่วนเดิน  ท าหน้าที่บริหารงานในก ากับผู้อ านวยการโรงเรียน  
๒ ฝ่าย ปด้แก  ฝ่ายอ านวยการและฝ่ายบริหารงบประมาณ   

รองผู้อ ำนวยกำร   .........................................  ท าหน้าที่บริหารงานในก ากับผู้อ านวยการโรงเรียน  
1 ฝ่าย ปด้แก  ฝ่ายวิชาการ 

รองผู้อ ำนวยกำร  นำยกมลพรรณ  จ้อยสูงเนิน  ท าหน้าที่บริหารงานในก ากับผู้อ านวยการโรงเรียน  
3 ฝ่าย ปด้แก  ฝ่ายส งเสริมพฤ่ิกรรมนักเรียน   ฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน และฝ่ายส งเสริมการศึกษา 
 
 
 



๒ 
 

หน้ำที่งำนในฝ่ำยต่ำง 
๑.  ฝ่ำยอ ำนวยกำร 
มีหน้ำที ่ บริหาร จัดการทุกงานในฝ่ายอ านวยการให้เป็น่ามระเบียบ  แนวปฏิบั่ิและม่ิของ 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายอ านวยการ และด าเนินการแก้ปขปัญหาให้ข้อแนะน า
อุปสรรค และน าผลการด าเนินงาน อุปสรรคน าเสนอ่ อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพ่ือน าม่ิกลับมาด าเนินงานใน 
ฝ่ายอ านวยการ   ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบั่ิงานของบุคลากรในฝ่าย  และงานอ่ืนที่ปด้รับมอบหมาย  

คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร 
นางสาวอัมพวัน  ด วนเดิน  รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ ประธานกรรมการ 
นางสาวสมสมร  ทีภูเวียง  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  รองประธานกรรมการ 
นางมารศรี  ลิ้นจี่   หัวหน้างานสารบรรณ  กรรมการ 
นายภูวิศ  ครุฑหลวง  หัวหน้างานวินัยและรักษาวินัย กรรมการ 
นางสาวพรวนทอง  ลาดปะละ หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร กรรมการ 
นางอรุญ  ปวีร์  สิทธิปกร  หัวหน้างานระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารการศึกษา กรรมการ 
นางสาวจันท์ปภา  เพ่ิมพูล หัวหน้างานลงเวลา  การลา กรรมการ 
นางสาวปาริชา่ิ  กุศล  หัวหน้างานสวัสดิการครู  กรรมการ 
นางสาวปพลิน  นวลหงษ์  หัวหน้างานยานยน่์และพาหนะ กรรมการ 
นางจิดาภา  เข็มพล  หัวหน้างานปฏิคม  กรรมการ 
นางรวีวรรณ    สุขรอด  หัวหน้างานบริหารอั่ราก าลัง กรรมการและเลขานุการ 
    หัวหน้างานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวั่ิ     
นางประภาศรี  จันโททัย    หัวหน้างานอัดส าเนา/ถ ายเอกสาร  กรรมการและ

ผู้ช วยเลขานุการ 
๑.  งำนสำรบรรณ    

นางมารศรี  ลิ้นจี่    หัวหน้างาน 
นายภูวิศ  ครุฑหลวง   คณะท างาน 
นางสาวชารดา  บริสุทธิ์   คณะท างาน 
นางประภาศรี    จันโททัย  คณะท างาน   

มีหน้ำที่ 
๑.  ลงทะเบียน  รับ– ส ง หนงัสือราชการ 
๒.  ร าง  พิมพ์โ่้่อบหนังสือราชการ 
๓.  ประสานทุกฝ่ายในการออกค าสั่งโรงเรียน 
๔.  งานพิมพ์ค าสั่ง่ างๆ ของฝ่ายอ านวยการ 
๕.  จัดท าหนังสือราชการ่ างๆ ให้แก บุคลากรในโรงเรียน 
๖.  ่ิด่ามงานฝ่าย่ างๆ ส งให้ทัน่ามก าหนดเวลา  และดูแลงานเอกสาร่ างๆ ให้เรียบร้อย 
๗.  ่ิด่ามข้อมูล  รวบรวมข้อมูล  จัดพิมพ์  งานที่่้องรายงานเป็นประจ าทุกเดือน   

และทุกภาคเรียนส งให้ทัน่ามก าหนด 
 
 



๓ 
 

๘.  เป็นกรรมการท าลายหนังสือราชการ   คัดเลือกหนังสือราชการที่ครบอายุการท าลาย   
จัดพิมพ์ลงบัญชีขอท าลายเอกสารราชการ  จัดส งบัญชีขอท าลายเอกสารให้ส านักงานการศึกษามัธยมศึกษา เข่ ๓๘  
พิจารณาอนุมั่ิ  ท าลายหนังสือราชการโดยวิธีใดๆ ที่ถูก่้อง 

๙.  ่ิด่ อประสานงานกับบุคคลภายใน  ภายนอก  ในด้านหนังสือราชการ 
๑๐.  บริการข้อมูลหนังสือราชการแก บุคลากรในโรงเรียน 
๑๑.  ด าเนินการเรื่องปปราชการ  ประชุม  อบรม  และสัมมนา  ของบุคลากรในโรงเรียน 
๑๒.  ประสานงานเรื่องที่ปด้รับค าขอความอนุเคราะห์จากหน วยงาน่ างๆความอนุเคราะห์ 

โรงเรียน 
๑๓.  จัดเ่รียมส งเอกสารปปรษณียภัณฑ์และหน วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๑๔.  รับโทรศัพท์ของโรงเรียนและประสานปปยังบุคลากรของโรงเรียน่ามกลุ มสาระการเรียนรู้ 

และฝ่าย่ างๆ  
๑๕.  อยู เวรปฏิบั่ิงานสารบรรณระหว างปิดภาคเรียน 
๑๖.  จัดเ่รียมเอกสารการประชุมพร้อมบันทึกการประชุมคณะครูโรงเรียน 

๒.  งำนอัดส ำเนำ/ถ่ำยเอกสำร   
นางประภาศรี  จันโททัย   หัวหน้างาน 
นางรุ งนภา  เมืองวงค์   คณะท างาน 
นางสาวขวัญ่า   ชาค ามี   คณะท างาน 
นางสาวนุชนาถ  โ่๊ะถม   คณะท างาน 
นางสาวสุธิดา  เทียนขาว   คณะท างาน 

มีหน้ำที่ 
ท าส าเนาเอกสารของคณะครูและหน วยงานอ่ืนๆ  จัดระบบการบริการ การดูแลรักษา  

ซ อมบ ารุง เครื่องมือ อุปกรณ์ให้ใช้การปด้อยู เสมอ 

๓.  งำนระบบสำรสนเทศเพื่อบริหำรกำรศึกษำ   
นางอรุญ  ปวีร์  สิทธิปกร   หัวหน้างาน 
นางสาวจันท์ปภา   เพิ่มพูล  คณะท างาน 
นางสาววิจิ่รา  ฉลวย   คณะท างาน 
นางประภาศรี  จันโททัย   คณะท างาน 

มีหน้ำที่ 
๑.  รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ่ามรายการที่โรงเรียนก าหนด ปด้แก  รางวัล เกียร่ิบั่ร   

ภาพถ าย 
๒.  การจัดระบบ  ดูแลรักษาการและใช้ประโยชน์ห้องเกียร่ิยศโรงเรียน  
3.  กรอกข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารการศึกษา  EMIS  ให้เป็นปัจจุบัน 
4.  กรอกระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC (Data Management Center) 
 
 
 
 



๔ 
 

๔.  งำนบริหำรอัตรำก ำลัง 
   นางรวีวรรณ    สุขรอด   หัวหน้างาน   

นางชุ่ิมา   สวนปลิก  คณะท างาน 
นางนิ่ยา  มั่งมี   คณะท างาน 
นางสาวสโรชินทร์  ประสมศรี  คณะท างาน 
นางสาวจันท์ปภา  เพ่ิมพูล  คณะท างาน 

มีหน้ำที่ 
  ๑.  วางแผนกรอบอั่ราก าลัง 
  ๒.  จัดข้อมูลโอน  ย้าย  เปลี่ยน่ าแหน ง  เลื่อนระดับให้เป็นปัจจุบัน 
  ๓.  ด าเนินการอ่ืน ๆ ที่ปด้รับมอบหมาย 
  4.  สรรหาบุคลากร 

๕.  งำนระบบข้อมูลและทะเบียนประวัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ     
นางสาวชารดา  บริสุทธิ์   หัวหน้างาน 
นางรวีวรรณ  สุขรอด   คณะท างาน 
นางอรุญ  ปวีร์  สิทธิปกร   คณะท างาน 
นางสาวปพลิน  นวลหงษ์   คณะท างาน 
นางประภาศรี  จันโททัย   คณะท างาน 

มีหน้ำที่ 
  1. จัดท าข้อมูล ทะเบียนประวั่ิข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง           
  2. ด าเนินการเกี่ยวกับ การเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้าง 
  3. ด าเนินการรับเรื่อง การแก้ปขข้อมูลประวั่ิ แล้วเสนอให้ผู้มีอ านาจ่ามกฎหมายพิจารณา 
  4. ด าเนินการขอมี และ่ ออายุบั่รข้าราชการ 
   5. จัดท าข้อมูลทะเบียนผู้ปด้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  6. ด าเนินการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  7. ด าเนินการขอปรับคุณวุฒิทางการศึกษา 

๖.  งำนลงเวลำ  กำรลำ   
นางสาวจันท์ปภา   เพิ่มพูล  หัวหน้างาน 
นายมานพ  จันทร์หอม   คณะท างาน 
นางสาวปพลิน  นวลหงษ์   คณะท างาน 
นางประภาศรี  จันโททัย   คณะท างาน 

มีหน้ำที่ 
๑. รับผิดชอบการลงเวลามาปฏิบั่ิราชการของข้าราชการครู  ลูกจ้างประจ า  ลูกจ้างชั่วคราว   

และสรุปรายงานการปฏิบั่ิงานทุกวัน 
  ๒.  รวบรวมวันลา  จัดท าสถิ่ิข้อมูล 
 



๕ 
 

๗.  งำนพัฒนำบุคลำกร  
นางสาวพรวนทอง  ลาดปะละ  หัวหน้างาน 
นางรวีวรรณ    สุขรอด   คณะท างาน 
นางสาวจันท์ปภา   เพิ่มพูล  คณะท างาน 
นางสาวปาริชา่ิ  กุศล   คณะท างาน 
นางสาววิจิ่รา  ฉลวย   คณะท างาน 
นางประภาศรี   จันโททัย   คณะท างาน 

มีหน้ำที่ 
๑.  จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับกลุ มงานระบบพัฒนาบุคลากร 
๒.  วางแผนและด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลกรร วมกับหน วยงานอื่นๆ ด้านการจัดปฐมนิเทศการ 

แนะน าบุคลากร  การจัดงาน่้อนรับ – ส ง บุคลากร 
๓.  วางแผน  ก ากับ  ่ิด่าม  ส งเสริม  การพัฒนาบุคลากรด้านการอบรม  การศึกษาดูงาน   

การฝึกงานเฉพาะ่ าแหน ง  การศึกษา่ อ  เพ่ือให้สอดคล้อง่ามนโยบายปฏิรูปการศึกษาด้านการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

๔.  จัดวางแผนด้านสวัสดิการเพื่อส งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ 
โรงเรียนมีโอกาสพัฒนาวิชาชีพ่นเอง  โดยการศึกษา่ อในระดับท่ีสูงขึ้นเพ่ือพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ 
  5.  จัดท าโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 

6.  จัดโครงการพัฒนาความก้าวหน้าให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น   
ส งเสริมการเปลี่ยน่ าแหน งสายงานในหน้าที่ให้สูงขึ้น 
  7.  จัดเ่รียมการประเมินการเ่รียมความพร้อมและพัฒนาอย างเข้ม  ่ าแหน ง  ครูผู้ช วย 

๘.  งำนวินัยและกำรรักษำวินัย   
นายภูวิศ  ครุฑหลวง   หัวหน้างาน 
นางสาวจันทร์ปภา  เพ่ิมพูล  คณะท างาน 
นางสาวปาริชา่ิ  กุศล   คณะท างาน 
นางสาววิจิ่รา  ฉลวย   คณะท างาน 

มีหน้ำที่ 
๑.  สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาและลูกจ้าง 
๒. ส งเสริมและพัฒนาการรักษาวินัย  ยกย องเชิดชูเกียร่ิ์บุคลากรผู้รักษาวินัยดี 
๓. รับเรื่องร้องทุกข์  และท าหน้าที่ด าเนินกระบวนการทางวินัยแก บุคลากร 
๔.  ให้ข้อแนะน าแก โรงเรียนและจัดท าแผนงาน โครงการด้านการพัฒนาวินัยแก บุคลากร 

๙.  งำนสวัสดิกำรครู   
นางสาวปาริชา่ิ  กุศล   หัวหน้างาน 
นางสาววิจิ่รา  ฉลวย   คณะท างาน 
นางสาวพรวนทอง  ลาดปะละ  คณะท างาน 
นางมารศรี  ลิ้นจี่    คณะท างาน 



๖ 
 

นางสาวจันท์ปภา เพิ่มพูล   คณะท างาน 
นางรวีวรรณ  สุขรอด   คณะท างาน 
นางสาวปพลิน  นวลหงส์   คณะท างาน 
นายภูวิศ  ครุฑหลวง   คณะท างาน 
นางประภาศรี  จันโททัย   คณะท างาน 

มีหน้ำที่ 
๑.  จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับงานสวัสดิการบุคลากร 
2.  ดูแลสวัสดิการ่ างๆ ที่เป็นโครงการสวัสดิการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
3.  ส งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดสวัสดิการแก บุคลากรในโรงเรียนในรูปแบบ่ างๆ  
4.  ประสานงานกับหน วยงานอื่นๆ เพ่ือการให้สวัสดิการ่ามความเหมาะสม 
5.  ด าเนินงานในส วนของสวัสดิการ่ามแนวที่โรงเรียนก าหนด 
6.  ปฏิบั่ิงานอื่น ๆ ่ามที่ปด้รับมอบหมาย 

๑๐.  งำนยำนยนต์และพำหนะ 
นางสาวปพลิน  นวลหงษ์   หัวหน้างาน 
นางสาวชารดา  บริสุทธิ์   คณะท างาน 
นางประภาศรี  จันโททัย   คณะท างาน 

มีหน้ำที่ 
 ๑.  เขียนโครงการเสนอขอใช้งบประมาณในการบริหารงานยานยน่์และพาหนะ 
 ๒.  บริหารงานจัดการใช้รถู่้ 
 ๓.  ดูแลซ อมบ ารุง 
 ๔.  จัด่ารางการใช้รถู่้ 

๑๑.  งำนปฏิคม 
  นางจิดาภา  เข็มพล    หัวหน้างาน 
  นางรวีวรรณ  สุขรอด    คณะท างาน 
  นางสุรินทร์พร  มีหินกอง    คณะท างาน 
  นางสาวพรวนทอง  ลาดปะละ   คณะท างาน 
  นางสาวปาริชา่ิ  กุศล    คณะท างาน 
  นางสาวณัฐสุดา  ธรรมราช   คณะท างาน 
  นางสาววิจิ่รา  ฉลวย    คณะท างาน 

นางรุ งนภา  เมืองวงศ์    คณะท างาน 
นางสาวสุวรรณลักษณ์  ฉิมเอม   คณะท างาน 
นางสาวขวัญ่า  ชาค ามี    คณะท างาน 
นางสาวนุชนาถ  โ่๊ะถม    คณะท างาน 
 
 
 
 



๗ 
 

มีหน้ำที่ 
 ๑.  วางแผนและประสานงานเพ่ือจัดเ่รียมการ่้อนรับผู้ที่เข้ามา่ิด่ อราชการ  ประชุม  อบรม  

สัมมนาและศึกษาดูงาน 
 ๒.  จัดเ่รียมอาหาร  เครื่องดื่ม  อาหารว าง  ภาชนะและอุปกรณ์่ าง ๆ เพื่อใช้ในการ่้อนรับ  

๓.  รับผิดชอบ  ด าเนินการ่้อนรับผู้ที่มา่ิด่ อราชการ  ผู้ที่มาประชุม  อบรม  สัมมนาและ 
ศึกษาดูงานจากหน วยงาน่ าง ๆ  

 ๔.  จัดหา  ยืม  คืน  รักษาวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องให้เพียงพอและอยู ในสภาพที่เรียบร้อย 
 ๕.  ปฏิบั่ิหน้าที่อ่ืน ๆ ่ามที่รับมอบหมาย   

๑๑.  งำนพัฒนำเครือข่ำยสถำนศึกษำ 
  นางสาววิจิ่รา  ฉลวย    หัวหน้างาน 
  นางมารศรี  ลิ้นจี่     คณะท างาน 
  นางสาวปาริชา่ิ  กุศล    คณะท างาน 
  นางสาวปพลิน  นวลหงส์    คณะท างาน 

นางประภาศรี  จันโททัย    คณะท างาน 
มีหน้ำที่ 

  ๑. รวบรวม ประมวล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
  ๒. ด าเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  ๓.  ประสานการด าเนินงาน่ามม่ิการประชุมในเรื่องการอนุมั่ิ อนุญา่ สั่งการ เร งรัด การ
ด าเนินการและรายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  ๔. จัดท าเอกสารการขอเบิกค าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  ๕. ปฏิบั่ิหน้าที่อ่ืนๆ ่ามที่ปด้รับมอบหมาย 

 
๒.  ฝ่ำยบริหำรงบประมำณ 
นำงสำวสโรชินทร์  ประสมศรี   หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงบประมำณ  
มีหน้ำที ่ บริหาร จัดการทุกงานในฝ่ายบริหารงบประมาณให้เป็น่ามระเบียบ  แนวปฏิบั่ิและม่ิของ 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายบริหารงบประมาณ และด าเนินการแก้ปขปัญหา   
ให้ข้อแนะน าอุปสรรค และน าผลการด าเนินงาน อุปสรรคน าเสนอ่ อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพ่ือน าม่ิกลับมา
ด าเนินงานในฝ่ายบริหารงบประมาณ   ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบั่ิงานของบุคลากรในฝ่าย  และงานอ่ืนที่ปด้รับ
มอบหมาย  

คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำรงบประมำณ 
นางสาวอัมพวัน ด วนเดิน  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ ประธานกรรมการ 
นางสาวสโรชินทร์  ประสมศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ รองประธานกรรมการ 
     หัวหน้างานพัสดุ 
นางกฤ่ยา  จ้อยสูงเนิน  หัวหน้างานการเงิน             กรรมการ  
นางสาวจิน่นา   อ่ิมพิทักษ์ หัวหน้างานควบคุมและ่รวจสอบภายใน กรรมการ 
นางสาวนฤมล   สุดเงิน  หัวหน้างานประกันคุณภาพภายใน  กรรมการ  



๘ 
 

นางสาวจารุพร  สวนปลิก        หัวหน้างานระดมทรัพยากร                      กรรมการ 
นางสาวนงนุช  แสงทอง  หัวหน้างานบัญชี    กรรมการ 
นางบังอร  อ วมแก้ว  เจ้าหน้าที่การเงิน    กรรมการ 
 นางสาวปภาณิน  ธรรมลังกา เจ้าหน้าที่การเงิน    กรรมการ 
นางล าจวน  สุขทรัพย์ทวีผล หัวหน้างานแผนงาน  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวนุชนาถ  โ่๊ะเครื่อง  เจ้าหน้าที่การเงิน   กรรมการและผู้ช วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
ให้ม่ิเพ่ือการปรึกษาหารือแก ผู้อ านวยการโรงเรียน  เกี่ยวกับ การวางแผน  มา่รฐานการศึกษา  

นโยบาย  จุดเน้นของโรงเรียนและ่้นสังกัด  ก าหนดหลักการ  แนวทาง  ควบคุมการด าเนินงานอ านวยการ และงานอ่ืน ๆ 
ที่ปด้รับมอบหมายให้เป็นปป่ามระเบียบทางราชการ  สนองหลักธรรมาภิบาล การแก้ปขปัญหา  อุปสรรค่ าง ๆ ในการ
ด าเนินงาน  นิเทศ  ก ากับ  ่ิด่าม  การด าเนินงาน  ่ิด่ อ  ประสานงานในฝ่าย  และฝ่ายอ่ืน ๆ  ่ิด่ามประเมินผลการ
ปฏิบั่ิงาน  

1.  งำนกำรเงิน 
นางกฤ่ยา  จ้อยสูงเนิน      หัวหน้างาน    

มีหน้ำที่   
๑.  รับเงินและออกใบเสร็จ 
๒.  ควบคุมการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส งคลังของส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓.  จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันให้เป็นปัจจุบัน 
๔.  สั่งจ ายเงินทุกประเภทที่อยู ในอ านาจของโรงเรียน่ามระเบียบการบริหารการเงิน ให้แก  ร้านค้า

และ  ท าทะเบียนคุมเงินกระแสรายวัน 
๕.  จัดท าเทียบยอด ณ วันสิ้นเดือนทุกเดือนเสนอหัวหน้าสถานศึกษา 
๖.  ่รวจสอบเอกสารการจ ายเงินก อนน าเสนอหัวหน้าสถานศึกษาลงนาม 
๗.  จัดท าทะเบียนคุมเช็คและการจ ายเช็ค 
๘.  ประเมินผลการด าเนินงานและรายงานให้หัวหน้าสถานศึกษาทราบเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
๙.  ให้ข้อมูลและอ านวยความสะดวกแก กรรมการ่รวจสอบภายใน 
๑๐.  หกัภาษี ณ ที่จ าย่ามระเบียบของการหักภาษี ณ ที่จ าย พร้อมออกหนังสือรับรองและน าส ง 

สรรพกร (ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดปป) 
๑๑.  ปฏิบั่ิงานอื่นท่ีปด้รับมอบหมาย 

นางบังอร  อ วมแก้ว       เจ้าหน้าที่การเงิน 
นางสาวนุชนาถ  โ่๊ะเครื่อง  เจ้าหน้าที่การเงิน   

มีหน้ำที่ 
๑.  เบิกจ ายเงินเดือน ค าจ้างลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว 
๒.  จัดเก็บเงินประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราวพร้อมน าส ง 
๓.   กลั่นกรอง่รวจสอบรายงานการเดินทางปปราชการ การยืมเงินปปราชการ ยืมเงินด าเนินงาน

่ามโครงการและการส งใช้เงินยืม 
๔.  ่ิด่ามการส งใช้เงินยืมทุกประเภทให้เป็นปป่ามก าหนด 
๕.  จัดท าทะเบียนคุมเอกสารแทน่ัวเงิน 



๙ 
 

๖.  จัดท าทะเบียนคุมใบส าคัญรองจ าย 
๗.  ให้ข้อมูลและอ านวยความสะดวกแก กรรมการ่รวจสอบภายใน 
๘.  ปฏิบั่ิงานอื่นท่ีปด้รับมอบหมาย 

นางสาวนงนุช  แสงทอง   เจ้าหน้าที่การเงิน 
นางสาวจารุพร  สวนปลิก   เจ้าหน้าที่การเงิน  
นางสาวนุชนาถ  โ่๊ะถม   เจ้าหน้าที่การเงิน 

มีหน้ำที่ 
๑.  ท าทะเบียนคุมการช าระเงินรายปด้สถานศึกษาของนักเรียนทุกคนในแ่ ละภาคเรียน ่ิด่ามการ

ช าระเงินและรายงานให้หัวหน้าสถานศึกษาทราบ 
๒.  จัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน พร้อมทั้งรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ       

(ภายใน ๑๕ วัน หลังสิ้นปีงบประมาณ) 
๓.  ด าเนินการเบิก จ าย เงินอุดหนุนเรียนฟรี ๑๕ ปี อย างมีคุณภาพ ค าอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบ

นักเรียน  ่รวจสอบและ่ิด่ามใบเสร็จรับเงินเกี่ยวกันอุปกรณ์หรือเครื่องแบบนักเรียนของเงินอุดหนุนเรียนฟรี ๑๕ ปี  
อย างมีคุณภาพ  

๔.  ด าเนินการเบิกจ าย เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน  
๕.  เก็บรักษาใบเสร็จรับเงินที่ยังปม ปด้ใช้ 
๖.  ให้ข้อมูลและอ านวยความสะดวกแก กรรมการ่รวจสอบภายใน 
๗.  ปฏิบั่ิงานอื่นท่ีปด้รับมอบหมาย 
 
นางสาวปภาณิน   ธรรมลังกา   เจ้าหน้าที่การเงิน    
นางสาวนุชนาถ  โ่๊ะเครื่อง  เจ้าหน้าที่การเงิน 

มีหน้ำที่ 
๑.  ่รวจสอบเอกสารการเบิกจ ายค ารักษาพยาบาล การศึกษาบุ่ร ค าเช าบ้าน 
๒.  ด าเนินการเบิกจ ายเงินค ารักษาพยาบาล การศึกษาบุ่ร ค าเช าบ้าน 
๓.  ด าเนินการเบิกจ ายเงินค าสาธารณูปโภค 
๔.  จัดท าทะเบียนคุมเอกสารหลักฐานขอเบิกค ารักษาพยาบาล การศึกษาบุ่ร ค าเช าบ้าน 
๕.  ให้ข้อมูลและอ านวยความสะดวกแก กรรมการ่รวจสอบภายใน 
๖.  ปฏิบั่ิงานอื่นท่ีปด้รับมอบหมาย 

2.  งำนบัญชี 
นางสาวนงนุช  แสงทอง  หัวหน้างานบัญชี 
นางสาวจารุพร  สวนปลิก  เจ้าหน้าที่งานบัญชี 
นางสาวนุชนาถ  โ่๊ะถม           เจ้าหน้าที่งานบัญชี 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

มีหน้ำที่ 
๑. จัดท าสมุดบัญชีเงินสด การรับ – จ าย  
๒. จัดท าการสรุปเงินแ่ ละประเภท 
๓. จัดท าเล มสรุปเงินแ่ ละประเภทเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
๔. จัดท าเล มสรุปยอดเงินคงเหลือแยกประเภทแ่ ละเดือนเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
๕. จัดการเย็บเอกสาร – การรับจ ายในแ่ ละเดือนให้เป็นปัจจุบันในการจัดเก็บ 

3.  งำนพัสดุและสินทรัพย์ 
นำงสำวสโรชินทร์  ประสมศรี  หัวหน้างาน  

มีหน้ำที่ 
๑. บริหารจัดการและก ากับ  ควบคุมการด าเนินการ่ามพระราชบัญญั่ิการจัดซื้อ จัดจ้างและ 

การบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.๒๕๖๐ และค าสั่งอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
๒.  ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยท ารายงานขอซื้อ หรือจ้างส งหลักฐานให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

่รวจสอบลงชื่อก อน น าเสนอผู้บริหารเพ่ือขออนุมั่ิ 
๓.  ท าหน้าที่่ อรองและ่กลงราคากับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง แล้วน าหลักฐานส งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ      

เพ่ือพิจารณาก อนด าเนินการ 
๔.  จัดท าเอกสารการสอบราคา ท าหน้าที่สืบราคาพัสดุ - ครุภัณฑ์ ก อนที่จะด าเนินการประกาศสอบ

ราคาซื้อหรือจ้าง 
๕.  รับของใบเสนอราคา 
๖.  จัดท าเอกสารการ่รวจสอบพัสดุ -  ครุภัณฑ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  จ ายให้กับคณะกรรมการ 

ผู้ท าหน้าที่่รวจสอบพัสดุประจ าปี 
๗. รับใบ่รวจรับ - ใบเบกิ พร้อมพัสดุ - ครุภัณฑ์ จากหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ จัดท าบัญชีลงทะเบียน

รับ - จ าย ครุภัณฑ์ให้เรียบร้อย ่ามแบบฟอร์มของราชการ ลงหมายเลขรหัสครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน 
๘. ควบคุมดูแลงานซ อมครุภัณฑ์ โดยประสานงานกับฝ่ายบริหาร 
๙. ด าเนินการควบคุม  ่รวจสอบ ครุภัณฑ์ประจ าปี (เมื่อสิ้นเดือนกันยายน ของทุกปี) 
๑๐. ด าเนินการจ าหน ายครุภัณฑ์่ามระเบียบฯ 
๑๑. ค าสั่งอ่ืนๆ ที่ปด้รับมอบหมาย 

นายเชษฐา  กันนา                      เจ้าหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย์ 
นางสาวนภาศรี  สงสัย      เจ้าหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย์ 
นางสาวจิน่นา  อ่ิมพิทักษ์   เจ้าหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย์ 
นางสาวกนกวรรณ  ทวิ่ชา่ิ  เจ้าหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย์ 

มีหน้ำที่   
ด าเนินการงานพัสดุ ด้านเงินงบประมาณ  เงินรายปด้สถานศึกษา  เงินนอกงบประมาณ  ่ามระเบียบ  

ส านักนายกรัฐมน่รี ว าด้วยพระราชบัญญั่ิการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  และค าสั่งมอบ
อ านาจของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปด้แก   

๑. ท ารายงานขอซื้อ ขอจ้าง  ด าเนินการ่ามวิธีการซื้อหรือวิธีการจ้าง่ามระเบียบ
กระทรวงการคลังว าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐   



๑๑ 
 

๒. จัดท าเอกสารสอบราคา  รบัของใบเสนอราคาในการจัดซื้อหรือจ้างโดยวิธีสอบราคา รับวัสดุ - 
ครุภัณฑ์ หรืองานจ้างจากคณะกรรมการ่รวจรับ    

๓. เสนอความคิดเห็นในการแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์ที่ปม เหมาะสมที่จะใช้ในราชการ่ อปป  
๔. ลงบัญช ีหรือทะเบียน เพ่ือควบคุมพัสดุที่ปด้รับมอบหมายเรียบร้อยแล้ว    

เสนอรายงานเกี่ยวกับการจ าหน ายพัสดุ   ลงจ ายพัสดุที่ปด้จ าหน าย หรือสูญแล้ว ออกจากบัญชีหรือทะเบียน 
๕. ด าเนินการควบคุมและลงนามในการจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ หมวด/ฝ่าย/ 
๖. งานค าสั่งอ่ืนๆ ที่ปด้รับมอบหมาย 

นางรุ งนภา  เมืองวงศ์               เจ้าหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย์     
มีหน้ำที่ 

๑.  เป็นเจ้าหน้าที่ด้านธุรการสนับสนุน ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ  เงินบ ารุง
การศึกษา ่ามระเบียบส านักนายกรัฐมน่รี ว าด้วยพระราชบัญญั่ิการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐  และค าสั่งมอบอ านาจของกรมสามัญศึกษา 

๒. จัดเ่รียมเอกสารการจัดซื้อหรือจ้าง  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ่รวจสอบ ลงชื่อก อน น าเสนอ
ผู้บริหารเพ่ือขออนุมั่ิ 

๓. จัดท าเอกสารการประกวดราคา ท าหน้าที่สืบราคาพัสดุ - ครุภัณฑ ์ก อนที่จะด าเนินการประกวด
ราคาหรือจ้าง  

๔. รับพัสดุ - ครุภัณฑ์ หรืองานจ้างจากคณะกรรมการ่รวจรับ น าหลักฐานเอกสารส งหัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุ 

๕. รับใบ่รวจรับ - ใบเบิก จากเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงทะเบียนรับ - จ ายวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุถาวร  
่ามแบบฟอร์มของราชการ 

๖. จัดท าเอกสารการ่รวจสอบวัสดุถาวร ควบคุม ่รวจสอบ สรุปผลการใช้วัสดุสิ้นเปลืองของ 
แ่ ละปี และขอจ าหน าย 

๗. ควบคุม ่รวจสอบ สรุปผลการใช้วัสดุถาวร เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
๘. ด าเนินการรวบรวม ค๑๕, ค๖/๒  โดยประสานกับคณะกรรมการ่รวจสอบวัสดุถาวร น าส ง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพ่ือรายงานผู้บริหาร่ อปป 
๙. ท าหน้าที่จ ายพัสดุ่ามใบเบิก 
๑๐. ค าสั่งอ่ืนๆ ที่ปด้รับมอบหมาย 

4.  งำนแผนงำน 
นางล าจวน  สุขทรัพย์ทวีผล  หัวหน้างาน 
นางสาวปิญาณี   บูรณะชา่  เจ้าหน้าที่แผนงาน 
นางสาวจิน่นา  อ่ิมพิทักษ์  เจ้าหน้าที่แผนงาน   
นางสาวณัฐสุดา   ธรรมราช                      เจ้าหน้าที่แผนงาน   
นายวัชรกฤษณ์  อินมี   เจ้าหน้าที่แผนงาน 
 
 
 
 



๑๒ 
 

มีหน้ำที่ 
๑.   จัดประชุมเชิงปฏิบั่ิการศึกษาปัญหา ความ่้องการจ าเป็นและนโยบาย่้นสังกัด  วิเคราะห์ 

กลยุทธ์และด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบั่ิการประจ าปีและการเสนอของบประมาณจาก่้นสังกัด  ปด้แก  
อาคารเรียน  อาคารประกอบ  วัสดุครุภัณฑ์  ประจ าปี จัดท าแบบเสนอของบประมาณกรณีปด้รับการจัดสรร
งบประมาณ   (เอกสาร ป.ร. ๔  และ ป.ร. ๖) 

๒.  จัดรวบรวม ่รวจสอบแผนให้ผู้อ านวยการ่รวจสอบ จัดพิมพ์โครงการที่เป็นส วนของกองกลาง        
จัดรวบรวมจัดระบบเพ่ือการบริหารแผนงาน  

๓.  ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะการจัดท าแผนงานโดยใช้ทะเบียนคุมงบประมาณท่ีปด้รับการอนุมั่ิ     
เป็นฐาน   ่รวจสอบ ่ิด่ามการด าเนินงานของโครงการ  กิจกรรม ให้เป็น่ามก าหนดและจัดท ารายงานผล
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน่ามแผนงานเป็นระยะ 

๕.  จัดทะเบียนคุมเงินงบประมาณเสนอผู้อ านวยการ เดือนละครั้ง  
๘.  รายงานแบบ  ง.๓๐๒  ศ.๑  ง.๓๐๒  ศ.๓  และรับผิดชอบการรายงาน่ามข้อนโยบายของ

ส านักงานเข่พ้ืนที่การศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหน วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
๙.  ก ากับ  ่ิด่าม การจัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบั่ิงานของทุกโครงการ กิจกรรม  
๑๐. จัดท าสรุปผลการปฏิบั่ิงาน่ามแผนงาน 
๑๑.  ปฏิบั่ิงานอื่นท่ีปด้รับมอบหมาย 

5.  งำนระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ 
นางสาวจารุพร  สวนปลิก            หัวหน้างาน 
นางกฤ่ยา  จ้อยสูงเนิน                     คณะท างาน 
นายประจวบ  ชูเชิด   คณะท างาน 
นางบังอร  อ วมแก้ว            คณะท างาน 
นางสาวจารุพร  สวนปลิก   คณะท างาน 
นางสาวปภาณิน  ธรรมลังกา  คณะท างาน 
นางสาวณัฐสุดา  ธรรมราช                       คณะท างาน 

                      นางสาวนุชนาถ   โ่๊ะถม                       คณะท างาน 
มีหน้ำที่ 

๑.  ระดมเงินบริจาคจากผู้ปกครอง  องค์กรส วนท้องถิ่น  และศิษย์เก า 
๒.  น าเงินบริจาคมาใช้ในการจ้างลูกจ้างประจ า  และด าเนินการน าเงินบริจาคมาใช้่ามวั่ถุประสงค์ 
๓. รายงานรายรับเงินบริจาค ฯ พร้อมรายละเอียดนักเรียนที่ค้างช าระแ่ ละภาคเรียน เสนอ่ อ

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

6.  งำนควบคุมและตรวจสอบภำยใน    
นางสาวณัฐสุดา  ธรรมราช             หัวหน้างาน 
นางล าจวน  สุขทรัพย์ทวีผล  คณะท างาน 
นางสาวปิญาณี  บูรณะชา่  คณะท างาน 
นางวิปลพร  ฝั้นสกุล   คณะท างาน 
 
 



๑๓ 
 

งำนควบคุมภำยใน   มีหน้าที่ 
๑.  วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา่ามโครงสร้างและภารกิจสถานศึกษา 
๒.  วิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินงาน  ก าหนดปัจจัยเสี่ยง  และจัดล าดับความเสี่ยง  
๓.  ก าหนดมา่รการในการป้องกันความเสี่ยงในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
๔.  วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 
๕.  ให้บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายน ามา่รการป้องกันความเสี่ยงปปใช้ในการควบคุมการด าเนินงาน      

่ามภารกิจ 
๖.  ด าเนินการควบคุมหลักเกณฑ์ มา่รการ และวิธีการที่ส านักงาน่รวจเงินแผ นดิน ก าหนด

ประเมินผลการด าเนินการควบคุมภายใน  ่ามมา่รการที่ก าหนด และปรับปรุงให้เหมาะสม 
๗.  ประเมินผลการด าเนินการควบคุมภายใน  ่ามมา่รการ และค ารับรองการปฏิบั่ิราชการ 

ปรับปรุง  ให้เหมาะสม 
๘.  รวบรวมแบบประเมิน่ าง ๆ 
๙.  รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน่ามก าหนด 
๑๐. ประสานงานฝ่ายบริหารโรงเรียนเพ่ือเ่รียมความพร้อมในการ่รวจสอบภายในของส านักงาน 

่รวจเงินแผ นดิน 
๑๑. ปฏิบั่ิงานอื่น ๆ ่ามที่ปด้รับมอบหมาย 

งำนตรวจสอบภำยใน   มีหน้าที ่
๑.  ่รวจใบเสร็จรับเงินกับทะเบียนคุมรายรับเงินบริจาค ฯ รายบุคคล 

ภาคเรียนที่ ๑  ภายในเดือนุ่ลาคมของทุกปี 
ภาคเรียนที่ ๒  ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี 

๒.  รายงานสรุปยอดรายรับรายรับเงินบริจาค ฯ พร้อมรายละเอียดนักเรียนที่ค้างช าระ่ลอดปี
การศึกษา เสนอ่ อผู้อ านวยการโรงเรียนภายในเดือนมีนาคมของทุกปี 

๓.  ่รวจใบเสร็จรับเงิน กับสมุดเงินสด 
๔.  ่รวจหลักฐานการจ าย กับสมุดเงินสด 
๕.  ่รวจหลักฐานการรับ กับสมุดเงินสด 
๖.  ่รวจยอดการปิดบัญชี ในวันที่มีการเปิดบัญชี 

7.  งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ   
นางสาวนฤมล  สุดเงิน   หัวหน้างาน  
นางล าจวน  สุขทรัพย์ทวีผล  คณะท างาน 
นางสาววัชรียา  จันทร์เกษร  คณะท างาน 
นางสาวเรวดี  เพ็ญศรี   คณะท างาน 
นางสาวบุษราภรณ์  โพธิ์ทอง  คณะท างาน 
นางอรุญ  ปวีร์  สิทธิปกร   คณะท างาน 
นางสาวณัฐสุดา  ธรรมราช                      คณะท างาน 

  นายมานพ   จันทร์หอม                          คณะท างาน 
นางสาวเนาวรั่น์  โ่๊ะเครื่อง  คณะท างาน 
 



๑๔ 
 

มีหน้ำที่ 
๑.  จัดการประชุมเพ่ือจัดท ามา่รฐานการศึกษาของโรงเรียน 
๒.  จัดท าแบบฟอร์มในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน และภายนอกสถานศึกษา 
๓.  ประสานงานบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือศึกษาวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าหมายของโรงเรียนเพ่ือ 

ก าหนด เป็นเป้าหมายของการประกันคุณภาพภายใน 
๔.  ประสานงานบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการประกันคุณภาพภายใน ภายนอกสถานศึกษา  

ทั้งวิธีการประเมิน  เครื่องมือในการประเมิน  ข้อมูลสารสนเทศ 
๕.  วิเคราะห์  สังเคราะห์  ประเมินผล่ามมา่รฐานการศึกษา  เพ่ือจัดท ารายงานการประกันคุณภาพ 

การศึกษา 
๖.  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก หน วยงาน่้นสังกัด  คณะกรรมการสถานศึกษา   

และสาธารณชน 
๗.  ปฏิบั่ิงานอ่ืน ๆ ที่ปด้รับมอบหมาย   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

๓.  ฝ่ำยวิชำกำร 
 นำงวรวรรณ  พิมพ์แสง    หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร 

 
มีหน้ำที่  บริหาร จัดการทุกงานในฝ่ายวิชาการให้เป็น่ามระเบียบ  แนวปฏิบั่ิและม่ิของ 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ  และด าเนินการแก้ปขปัญหา ให้ข้อแนะน า 
และน าผลการด าเนินงาน อุปสรรค น าเสนอ่ อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพ่ือน าม่ิกลับมาด าเนินงานในฝ่ายวิชาการ   
ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบั่ิงานของบุคลากรในฝ่าย และงานอ่ืนที่ปด้รับมอบหมาย 

คณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำร  ประกอบด้วย 
นางวรวรรณ  พิมพ์แสง  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ   ประธานกรรมการ   
นางชุ่ิมา  สวนปลิก  หัวหน้างานทะเบียน    กรรมการ 
นางสาวนิฐาพรรณ  ช างนาวา หัวหน้างานกิจกรรมแนะแนว   กรรมการ 
นายบุญฤทธิ์  อยู คร  หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือ - เน่รนารี  กรรมการ 
นางสาวเรวดี  เพ็ญศรี  หัวหน้างานวัดผลและประเมินผลการเรียน    กรรมการ 
นางสุพิชฌาย์  นวรั่นารมย์ หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  กรรมการ 
นางสาววันเพ็ญ  เพ็ชรมี  หัวหน้างานกิจกรรมเพ่ือสังคมฯ   กรรมการ 
นายสมบั่ิ  ประจุ   หัวหน้ากลุ มสาระการเรียนรู้ภาษาปทย  กรรมการ 

  นายป่รรงค์  กล่ าบุ่ร  หัวหน้ากลุ มสาระการเรียนรู้คณิ่ศาส่ร์  กรรมการ 
  นางสุรินทร์พร  มีหินกอง  หัวหน้ากลุ มสาระการเรียนรู้วิทยาศาส่ร์  กรรมการ 
  นายเชษฐา  เพชรคง  หัวหน้ากลุ มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
  นายชวลิ่  ร าขวัญ  หัวหน้ากลุ มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 
  นายธรรมรั่น์  เขาเหิน  หัวหน้ากลุ มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  กรรมการ 
  นางสาวจิน่นา  อ่ิมพิทักษ์ หัวหน้ากลุ มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ 

นางสาวปิญาณี  บูรณะชา่ หัวหน้ากลุ มสาระการเรียนรู้ภาษา่ างประเทศ กรรมการ 
นางสาวกมลลักษณ์  ชิงชัย  หัวหน้างานสอนเสริมความรู้   กรรมการ 
นางสาวบุษราภรณ์  โพธิ์ทอง หัวหน้างานจัด่ารางการเรียนการสอน  กรรมการและเลขานุการ 

 นางสาวขวัญ่า  ชาค ามี      กรรมการและผู้ช วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 

๑. จัดท าหลักสู่รสถานศึกษาของโรงเรียน หลักสู่รทวิศึกษา  เพ่ือพัฒนานักเรียน่ามหลักสู่ร 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และหลักสู่รอาชีวศึกษา  ให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน 

๒. ก าหนดนโยบาย  วางแผนงาน  โครงการ กิจกรรมร วมกับผู้ที่เก่ียวข้องเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาด้านวิชาการ 

 ๓. ด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนในแ่ ละปีการศึกษา  ให้เป็นปป่ามนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๔. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  ่ลอดจนการ
วัดผลและประเมินผล่รง่ามสภาพจริง 

 ๕. พัฒนาบุคลากร  นิเทศ่ิด่าม  ประเมินผล  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในโรงเรียน 
  ๖. สนับสนุนให้ครูใช้สื่อ  นวั่กรรม  และเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 



๑๖ 
 
  ๗. จัดท าปฏิทินปฏิบั่ิงานของโรงเรียน 

 
1. งำนพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ 

1.1 งำนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
นางวรวรรณ  พิมพ์แสง   หัวหน้างาน 
นายสมบั่ิ  ประจุ    คณะท างาน 
นายป่รรงค์  กล่ าบุ่ร   คณะท างาน 
นางสุรินทร์พร  มีหินกอง   คณะท างาน 
นายเชษฐา  เพชรคง   คณะท างาน  
นายชวลิ่  ร าขวัญ   คณะท างาน 
นายธรรมรั่น์  เขาเหิน   คณะท างาน 
นางสาวจิน่นา  อ่ิมพิทักษ์  คณะท างาน 
นางสาวปิญาณี  บูรณะชา่  คณะท างาน 
นางชุ่ิมา  สวนปลิก   คณะท างาน 
นางสาวบุษราภรณ์  โพธิ์ทอง  คณะท างาน 
นางฐิ่ิพร  เทียนศรี   คณะท างาน 
นางสาวสุภาวิณี  รอดฉ่ า   คณะท างาน 

1.2 งำนหลักสูตรทวิศึกษำ 
นางนิ่ยา  มั่งมี    หัวหน้างาน 
นายสมบั่ิ  ประจุ    คณะท างาน 
นายป่รรงค์  กล่ าบุ่ร   คณะท างาน 
นางสุรินทร์พร  มีหินกอง   คณะท างาน 
นายเชษฐา  เพชรคง   คณะท างาน  
นายชวลิ่  ร าขวัญ   คณะท างาน 
นายธรรมรั่น์  เขาเหิน   คณะท างาน 
นางสาวจิน่นา  อ่ิมพิทักษ์  คณะท างาน 
นางสาวปิญาณี  บูรณะชา่  คณะท างาน 
นางชุ่ิมา  สวนปลิก   คณะท างาน 
นางสาวสุภาพร  ปัญญา   คณะท างาน 
นางสาวปนัดดา  ธรรมปรีชา  คณะท างาน  

1.3 กำรจัดกำรศึกษำเรียนรวม 
   นายสมบั่ิ  ประจุ    หัวหน้างาน 
   นางสาวพัทธนันท์  สวัสดี   คณะท างาน 

นางสาววันเพ็ญ  เพ็ชรมี   คณะท างาน 
นางสาวปนัดดา  ธรรมปรีชา  คณะท างาน 
 
 

 



๑๗ 
 

1.4 กิจกรรม “ลดเวลำเรียน  เพิ่มเวลำรู้”   
นางนิ่ยา  มั่งมี    หัวหน้างาน 
นายสมบั่ิ  ประจุ   คณะท างาน 

   นางสาวพัทธนันท์  สวัสดี   คณะท างาน 
นางสาวบุษราภรณ์  โพธิ์ทอง  คณะท างาน 
นางสาววันเพ็ญ  เพ็ชรมี   คณะท างาน 

 มีหน้ำที่ 
  ๑. จัดท าโครงสร้างหลักสู่รให้สอดคล้องกับหลักสู่รแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2551 
  ๒. จัดท าหลักสู่รสถานศึกษาโดยความร วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  โดยมีเนื้อหาสาระที่บูรณา
การการเรียนรู้กับหลักสู่รแกนกลาง  มีสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความ่้องการของผู้เรียน  ชุมชนและท้องถิ่น 
  ๓. จัดท าหลักสู่รทวิศึกษาโดยความร วมมือของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
  ๔. พิจารณาการใช้หลักสู่ร การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเพื่อน าเสนอ่ อคณะ
กรรมการบริหารหลักสู่ร ฝ่ายบริหารงานวิชาการและผู้บริหารสถานศึกษา 

๕. ให้ค าแนะน า ปรึกษาเก่ียวกับหลักสู่ร  โครงสร้าง  ในการจัดการเรียนการสอนแก ครู 
๖. พิจารณาการจัดแผนการเรียนในแ่ ละระดับชั้น  เพื่อน าเสนอ่ อคณะกรรมการบริหารหลักสู่ร   

ฝ่ายบริหารงานวิชาการและผู้บริหารสถานศึกษา 
  ๗. จัดท าแผนการเรียน วางแผนงานด้านวิชาการร วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสู่รและ 
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
  ๘. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสู่รให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น 
  ๙. ส งเสริมให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมา่รฐาน และ่ัวชี้วัด   
  ๑๐. ส ารวจและวางแผนในการจัดกิจกรรมส าหรับนักเรียนเรียนรวม  
  ๑๑. วางแผนการจัดกิจกรรม  “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้”  ที่ครอบคลุมทั้ง  4  หมวดกิจกรรมเพื่อ
เพ่ิมพูนทักษะการคิดวิเคราะห์  ทักษะชีวิ่  ทักษะการแก้ปัญหา  การท างานเป็นทีม  สร้างเสริมคุณลักษณะ  ค านิยม
ที่ดีงามและความมีน้ าใจ่ อกัน 
  1.5 งำนจัดตำรำงกำรเรียนกำรสอน 
   นางสาวบุษราภรณ์  โพธิ์ทอง  หัวหน้างาน 
   นางฐิ่ิพร  เทียนศรี   คณะท างาน 
   นางสาวกมลลักษณ์  ชิงชัย  คณะท างาน 

 นางสาวสุธาทิพย์  พูลเลิศ   คณะท างาน 
   นางสาวพัทธนันท์  สวัสดี   คณะท างาน 
   นางสาวสุภาวิณี  รอดฉ่ า   คณะท างาน 
   นางสาวสุภาพร  ปัญญา   คณะท างาน 
   นางสาววันเพ็ญ  เพ็ชรมี   คณะท างาน 

มีหน้ำที่ 
  ๑. จัดท า่ารางการจัดการเรียนการสอน่ามโครงสร้างรายวิชาเรียน 
  ๒. ่รวจสอบความถูก่้องของ่ารางการจัดการเรียนการสอน 
  ๓. จัดท า่ารางการจัดการเรียนการสอน่ิดหน้าห้องเรียนทุกห้อง 
  ๔. จัดท าค าสั่งการจัดการเรียนการสอนทุกภาคเรียน 



๑๘ 
 

2.  งำนวัดผลและประเมินผลกำรเรียน 
  นางสาวเรวดี  เพ็ญศรี   หัวหน้างาน 
  นางชุ่ิมา  สวนปลิก   คณะท างาน 
  นางนิ่ยา  มั่งมี    คณะท างาน 
  นางสาววันเพ็ญ  เพ็ชรมี   คณะท างาน 
  นางสาวกมลลักษณ์  ชิงชัย  คณะท างาน 
  นางสาวสุธาทิพย์  พูลเลิศ   คณะท างาน 
  นางสาวปนัดดา  ธรรมปรีชา  คณะท างาน 
  นางสาวพัทธนันท์  สวัสดี   คณะท างาน 
  นางสาวสุภาวิณี  รอดฉ่ า   คณะท างาน 

มีหน้ำที่ 
๑. ก าหนดระเบียบแนวปฏิบั่ิเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา 
๒.  ส งเสริมสนับสนุนครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบั่ิ่ามระเบียบการวัดผลและ 

ประเมินผล 
  ๓.  วางแผนด าเนินงาน จัดท าปฏิทินปฏิบั่ิงานวัดผลและประเมินผล 
  ๔.  ประสานงานจัดท า จัดเก็บข้อสอบ และด าเนินการในการจัดสอบให้เป็นปป่ามระเบียบว าด้วย
การวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา 
  ๕.  ประสานงานกับงานทะเบียนด าเนินการกรอกข้อมูลนักเรียน ลงทะเบียนข้อมูลในโปรแกรม SGS 
  ๖.  ควบคุมและด าเนินการวัดผลประเมินผลให้เป็นปป่ามระเบียบว าด้วยการวัดผลและประเมินผล 
  ๗.  จัดท า่ารางสอบระหว างภาค ปลายภาคเรียนและ่ารางการสอบแก้่ัว 
  ๘.  ส ารวจรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนปม ถึงร้อยละ80ประกาศรายชื่อผู้ที่มีเวลาเรียนปม ครบ 
ร้อยละ 80 การผ อนผันให้เข้าประเมินผลปลายภาคเรียน รวมทั้งประกาศรายชื่อผู้ปม มีสิทธิเข้ารับการประเมินผล
ปลายภาคเรียน แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ  

๙.  จัดท าระบบฐานข้อมูลการวัดผลและประเมินผลทางการเรียน 
๑๐.  ่รวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก อนเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนเพื่ออนุมั่ิผลการเรียน 

  ๑๑.  รวบรวมผลการเรียนทุกรายวิชาของนักเรียน และบันทึกผลในแบบรายงานการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล (ปพ.6) 
  ๑๒.  ด าเนินการประกาศผลการสอบปลายภาคและการสอบแก้่ัว 
  ๑๓.  ประสานงานกับครูที่ปรึกษาในการรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบ 
  ๑๔.  รวบรวมผลการเรียนที่ปด้รับการอนุมั่ิแล้วส งงานทะเบียน 
  ๑๕.  ่ิด่ามดูแลการ่ิด 0, ร, มส, และ มผ ของนักเรียน  
  ๑๖.  วางแผนด าเนินการสอบแก้่ัว 0, ร, มส, มผ และการประกาศผลสอบ 
  ๑๗.  รวบรวมและประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์จบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๑๘.  ส ารวจและจัดท าระบบข้อมูลนักเรียนเพื่อเข้าสอบกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห งชา่ิ
จ ากัด(มหาชน) 
  ๑๙.  ประสานงานกับงานแนะแนวในการจัดท าระบบข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนเสนอ่ อ
สถาบันอุดมศึกษา 



๑๙ 
 

3.  งำนทะเบียน 
  นางชุ่ิมา  สวนปลิก  หัวหน้างาน 

นางนิ่ยา  มั่งมี   คณะท างาน 
นางสาวเรวดี  เพ็ญศรี  คณะท างาน 
นางสาวบุษราภรณ์  โพธิ์ทอง คณะท างาน 
นางสาวกมลลักษณ์  ชิงชัย คณะท างาน 
นางสาวสุธาทิพย์  พูลเลิศ  คณะท างาน 
นางสาวสุภาวิณี  รอดฉ่ า  คณะท างาน 
นางสาววันเพ็ญ  เพ็ชรมี  คณะท างาน 
นางสาวขวัญ่า  ชาค ามี  คณะท างาน 

มีหน้ำที่ 
  ๑.  ก าหนดระเบียบแนวปฏิบั่ิเกี่ยวกับงานทะเบียน 
  ๒.  ด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนในแ่ ละปีการศึกษา  ให้เป็นปป่ามนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การ่รวจหลักฐาน่ าง ๆ   
  ๓.  ด าเนินการกรอกข้อมูลนักเรียน  ลงทะเบียนข้อมูลในโปรแกรม  SGS  ในระบบงานทะเบียน 
  ๔.  ประสานงานกับงานวัดผลเกี่ยวกับการออกเอกสารหลักฐานทางการเรียน เช น การออกระเบียน
แสดงผลการเรียน  ใบรับรองผลการเรียน  ออกประกาศนียบั่รแก ผู้ส าเร็จการศึกษา และจัดท าทะเบียนคุมและการ
จ ายประกาศนียบั่รแก ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ๕.  รับและด าเนินการเก่ียวกับค าร้อง่ าง ๆ  ของนักเรียนที่เก่ียวข้องกับงานทะเบียน  เช น  
การย้าย  การลาออก  การขอเปลี่ยนชื่อ่ัว  ชื่อ – สกุล วันเดือนปีเกิด  
  ๖.  ให้ความร วมมือกับสถานศึกษาอ่ืนที่ขอ่รวจคุณวุฒิและด าเนินการในการขอ่รวจสอบคุณวุฒิ 
ของนักเรียน 
  ๗.  จัดท าแบบฟอร์ม แบบค าร้อง่ างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานทะเบียน 

4.  งำนวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
นางสาวเรวดี  เพ็ญศรี                          หัวหน้างาน 
นางบังอร  อ วมแก้ว   คณะท างาน 
นางนิ่ยา  มั่งมี    คณะท างาน 

  นางสาวนฤมล  สุดเงิน   คณะท างาน 
นายสมบั่ิ  ประจุ   คณะท างาน 

มีหน้ำที่ 
  ๑. ส งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากร่ามมา่รฐานวิชาชีพครู 
  ๒. ส งเสริม สนับสนุน ให้ครูท าวิจัยในชั้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  
  ๓. รวบรวมงานวิจัยในโรงเรียนให้เป็นระบบ สอดคล้องกับมา่รฐานการศึกษาที่ว าด้วยเรื่องการวิจัย 
ในชั้นเรียน 
  ๔. ประเมินผล สรุปผล/รายงานการด าเนินงานวิจัยและพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนเสนอผู้บริหาร
โรงเรียน  
 



๒๐ 
 

5.  งำนพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ 
นางนิ่ยา  มั่งมี   หัวหน้างาน 
นางสาวสุภาพร  ปัญญา  คณะท างาน 
นางสาวกมลลักษณ์  ชิงชัย คณะท างาน 
นางสาวกรรณิการ์  หมูปิน คณะท างาน 
นายมานพ  จันทร์หอม  คณะท างาน 
นางสาวกน่์รพี    เพ่ิมพูล  คณะท างาน 

  นางสาวปนัดดา  ธรรมปรีชา คณะท างาน 
มีหน้ำที่ 

๑. ประสานความร วมมือในการผลิ่ จัดหา พัฒนาการใช้สื่อ นวั่กรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการจัด 
การเรียนการสอน 
  ๒. พัฒนาห้องปฏิบั่ิการ่ าง ๆ ให้เพียงพอและเหมาะสม่ อผู้เรียน 

๓. สนับสนุนการจัดกิจกรรมและกระุ่้นให้ครู นักเรียนผู้ปกครองและชุมชน ใช้ประโยชน์  
จากทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องมือ อุปกรณ์ อาคารสถานที่  ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาในแหล งเรียนรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  ๔. ดูแลการใช้และบ ารุงรักษาอุปกรณ์ให้อยู ในสภาพที่พร้อมใช้การปด้ 

 
6.  งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

  นางชุ่ิมา  สวนปลิก หัวหน้างาน 
  6.1 กิจกรรมแนะแนว 
   นางสาวนิฐาพรรณ  ช างนาวา หัวหน้างาน 
   นายฉลวย  ลิ้นจี ่   คณะท างาน 
   นางชุลี  ครุธแก้ว   คณะท างาน 
   นางสาวนฤมล  สุดเงิน  คณะท างาน 
   นายประจวบ  ชูเชิด  คณะท างาน 

มีหน้ำที่ 
  ๑. ดูแลช วยเหลือให้ค าปรึกษาเบื้อง่้น ในด้าน่ าง ๆ ให้ผู้เรียนพัฒนา่ามศักยภาพ  
  ๒. ประสานงานให้กับวิทยากรและสถาบันการศึกษาภายนอกเข้ามาให้การแนะแนวการศึกษา 
และอาชีพ รวมทั้งนักเรียนกลุ มที่สนใจปปศึกษาจากสถานศึกษา สถานประกอบการหรือสถานประกอบอาชีพอิสระ
ภายนอก 
  ๓. ประสานงานการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการกับสถาบันการทดสอบ่ างๆ รวมทั้ง
ด าเนินการเกี่ยวกับการสอบเข้าศึกษา่ อของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 
  ๔. จัดเก็บและรวบรวมสถิ่ิข้อมูลในการศึกษา่ อของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ่ลอดปีการศึกษา 
และน าเสนอเป็นเอกสารเผยแพร เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
  ๕. ด าเนินการในการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา รางวัลการศึกษา่ าง ๆ และด าเนินการ
เกี่ยวกับกองทุนอ่ืนๆ เพ่ือการศกึษา 
 
 



๒๑ 
 
  6.2  กิจกรรมนักเรียน   
   ๖.๒.๑ กิจกรรมชุมนุม 
    นางชุ่ิมา  สวนปลิก  หัวหน้างาน 

นางนิ่ยา  มั่งมี   คณะท างาน 
นางสาวเรวดี  เพ็ญศรี  คณะท างาน 

    นางสาวกมลลักษณ์  ชิงชัย คณะท างาน 
นางสาวสุธาทิพย์  พูลเลิศ  คณะท างาน 
นางสาวสุภาวิณี  รอดฉ่ า  คณะท างาน 

  นางสาววันเพ็ญ  เพ็ชรมี  คณะท างาน  
มีหน้ำที่ 

  ๑.  ด าเนินการส ารวจความสนใจของผู้เรียนในการเลือกเข้าร วมชุมนุม  
  ๒.  ประสานงานกับครูที่ปรึกษาชุมนุมในการจัดกิจกรรมชุมนุม ให้เป็นปป่ามโครงสร้างของหลักสู่ร
สถานศึกษา 
  ๓.  ก ากับ่ิด่าม และประเมินผลการด าเนินงานของชุมนุมอย าง่ อเนื่อง 

๖.๒.๒ กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนำรี  
    นายบุญฤทธิ์  อยู คร   หัวหน้างาน 
    นายอาทิ่ย์  ก าจัด   คณะท างาน 
    ว าที่ร้อย่รีสุชีพ  ทองมาก   คณะท างาน 
    นางสุพิชฌาย์  นวรั่นารมย์  คณะท างาน 
    นายชัยรั่น์  สังข์สีแก้ว   คณะท างาน 
    นางกฤ่ยา  จ้อยสูงเนิน   คณะท างาน 

มีหน้ำที่ 
  ๑.  ด าเนินการออกค าสั่ง่ างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมลูกเสือ เน่รนารี   
  ๒.  ประสานงานกับผู้ก ากับในแ่ ละระดับชั้นในการจัดกิจกรรมลูกเสือ เน่รนารี ให้เป็นปป่าม
ข้อบังคับของส านักงานลูกเสือแห งชา่ิ รวมทั้งให้สอดคล้องกับหลักสู่รแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 
๒๕๕๑ 
  ๓.  ประเมินผล สรุปผล/รายงานการด าเนินงานการจัดกิจกรรมลูกเสือ เน่รนารีเสนอผู้บริหาร
โรงเรียน 
   ๖.๒.๓  กิจกรรมนักศึกษำวิชำทหำร 
    นางสุพิชฌาย์  นวรั่นารมย์  หัวหน้างาน 
    นางสาววัชรียา  จันทร์เกษร  คณะท างาน 
    นายรณวรรธน์ ทรัพย์ประเสริฐ  คณะท างาน 

มีหน้ำที่ 
  ๑.  ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ในการเข้าเรียน นักศึกษาวิชาทหาร 
  ๒.  น านักเรียนที่สมัครเรียน นักศึกษาวิชาทหาร  ปปท าการสมัครและทดสอบสมรรถภาพด้าน
ร างกาย 
  ๓.  ประสานงานและ่ิด่ามการฝึก  การสอบภาคทฤษฎี  ภาคปฏิบั่ิ  และการฝึกภาคสนามของ
นักศึกษาวิชาทหารกับครูฝึก  



๒๒ 
 
  ๔.  ประเมินผล สรุปผล/รายงานการด าเนินงานการจัดกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารเสนอผู้บริหาร
โรงเรียน 
  ๖.๓  กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 
                             นางสาววันเพ็ญ  เพ็ชรมี   หัวหน้างาน 

นางสาวกมลลักษณ์  ชิงชัย  คณะท างาน 
นางสาวสุธาทิพย์  พูลเลิศ   คณะท างาน 
นางสาวสุภาวิณี  รอดฉ่ า   คณะท างาน 

 นางสาวปนัดดา  ธรรมปรีชา  คณะท างาน 
 มีหน้ำที่ 
  ๑. จัดท าเอกสารให้นักเรียนบันทึกการปฏิบั่ิกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
  ๒. ประสานงานกับครูที่ปรึกษาในการประเมินการปฏิบั่ิกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์
ของนักเรียน  
 7.  งำนสำรสนเทศฝ่ำย 
  นางนิ่ยา  มั่งมี    หัวหน้างาน 

 นางสาวนฤมล  สุดเงิน   คณะท างาน 
 นายสมบั่ิ  ประจุ   คณะท างาน 
 นางสาวบุษราภรณ์  โพธิ์ทอง  คณะท างาน 
 นางสาววันเพ็ญ  เพ็ชรมี   คณะท างาน 
 นางสาวปนัดดา  ธรรมปรีชา  คณะท างาน 

           มีหน้ำที่ 
  ๑. จัดท าโครงการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการพร้อมทั้งสรุปผลการด าเนินงาน ชี้ให้เห็นถึง
จุดเด น จุดที่ควรพัฒนา  มีโครงการกิจกรรมใดบ้างที่บรรลุหรือปม บรรลุ่ามแผนอันเนื่องมาจากสาเหุ่ใด   
  ๒. ประสานงานให้ความช วยเหลือด้านข้อมูลกับฝ่ายงาน่ าง ๆ ของสถานศึกษาในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้เป็นปป่ามมา่รฐานการศึกษาที่ก าหนด 
  ๓. จัดท าเอกสาร่ างๆที่เก่ียวข้องกับงานวิชาการ 
  ๔. จัดท าระบบสารสนเทศของงานวิชาการให้เป็นปัจจุบัน 
8. งำนส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพนักเรียนสู่ควำมเป็นเลิศ 

นางสาวสุธาทิพย์  พูลเลิศ หัวหน้างาน 
 ๘.๑ กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้ำแข่งขันทักษะวิชำกำรและวิชำชีพ 

นางสาวสุธาทิพย์  พูลเลิศ  หัวหน้างาน 
นายสมบั่ิ  ประจุ  คณะท างาน 
นายป่รรงค์  กล่ าบุ่ร  คณะท างาน 
นางสุรินทร์พร  มีหินกอง  คณะท างาน 
นายเชษฐา  เพชรคง  คณะท างาน  

   นายชวลิ่  ร าขวัญ  คณะท างาน 
   นายธรรมรั่น์  เขาเหิน  คณะท างาน 

นางสาวจิน่นา  อ่ิมพิทักษ์ คณะท างาน 
นางสาวปิญาณี  บูรณะชา่ คณะท างาน 



๒๓ 
 
   นางชุ่ิมา  สวนปลิก  คณะท างาน 
             มีหน้ำที่ 
  ๑.  ประสานงานกับหัวหน้ากลุ มสาระการเรียนรู้ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าร วมแข งขันทักษะทาง
วิชาการและวิชาชีพ ทั้งในและนอกสถานศึกษา  
  ๒.  ส งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร วมแข งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งในและนอก
สถานศึกษาให้ปด้รับการพัฒนาเ่็ม่ามศักยภาพ 

 ๓.  อ านวยความสะดวกครูทุกกลุ มสาระการเรียนรู้ในการน านักเรียนเข้าร วมการแข งขันให้ทัน่าม 
ก าหนดเวลา 
  ๔.  สรุปและรายงานผลการส งเสริมศักยภาพนักเรียน่ อรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ และ
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
  ๘.๒   กิจกรรมสอนเสริมนักเรียน 
   นางสาวกมลลักษณ์  ชิงชัย  หัวหน้างาน 

 นายสมบั่ิ  ประจุ   คณะท างาน 
 นายป่รรงค์  กล่ าบุ่ร   คณะท างาน 
 นางสุรินทร์พร  มีหินกอง   คณะท างาน 
 นายเชษฐา  เพชรคง   คณะท างาน  
 นายชวลิ่  ร าขวัญ   คณะท างาน 
 นายธรรมรั่น์  เขาเหิน   คณะท างาน 

นางสาวจิน่นา  อ่ิมพิทักษ์  คณะท างาน 
นางสาวปิญาณี  บูรณะชา่  คณะท างาน 

 มีหน้ำที่ 
 ๑.  ประสานงานกับหัวหน้ากลุ มสาระการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมสอนเสริมนักเรียน 

  ๒.  ด าเนินการและประสานงานกับผู้ปกครองเพ่ือชี้แจงแนวปฏิบั่ิเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสอนเสริม
นักเรียน 
  ๓.  จัดท าค าสั่ง และ่ารางการสอนเสริม 
  ๔.  สรุปและรายงานผลการสอนเสริมนักเรียน่ อรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ และผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

9. งำนนิเทศภำยใน 
นางชุ่ิมา  สวนปลิก   หัวหน้างาน 
นายสมบั่ิ  ประจุ    คณะท างาน 
นายป่รรงค์ กล่ าบุ่ร   คณะท างาน 
นางสุรินทร์พร  มีหินกอง   คณะท างาน 
นายเชษฐา  เพชรคง   คณะท างาน  
นายชวลิ่  ร าขวัญ    คณะท างาน 
นายธรรมรั่น์  เขาเหิน   คณะท างาน 
นางสาวจิน่นา  อ่ิมพิทักษ์   คณะท างาน 
นางสาวปิญาณี  บูรณะชา่   คณะท างาน 
นางสาวนิฐาพรรณ  ช างนาวา  คณะท างาน 



๒๔ 
 
 มีหน้ำที่ 

๑. ประชุม วางแผน ก าหนดนโยบายการปฏิบั่ิงานในการนิเทศ ประสานงานกลุ มสาระการเรียนรู้  
แ่ ง่ั้งคณะกรรมการนิเทศ จัดท าแบบบันทึกการนิเทศในกลุ มสาระการเรียนรู้  

 ๒. จัดท าปฏิทินการออกนิเทศของกลุ มสาระการเรียนรู้ 
  ๓. ออกนิเทศกลุ มสาระการเรียนรู้เพ่ือน าสู การพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษาอย างน้อยภาคเรียนละ  
1 ครั้ง 
  ๔. สรุปผลการนิเทศแจ้งให้กลุ มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ มสาระการเรียนรู้รับทราบเพ่ือน าสู การพัฒนา 
 

๑๐. ชุมชนสังคมแห่งกำรเรียนรู้ (PLC)  
 นางวรวรรณ  พิมพ์แสง   หัวหน้างาน 
 นายสมบั่ิ  ประจุ    คณะท างาน 
นายป่รรงค์  กล่ าบุ่ร   คณะท างาน 
 นางสุรินทร์พร  มีหินกอง   คณะท างาน 
 นายเชษฐา  เพชรคง   คณะท างาน  
นายชวลิ่  ร าขวัญ   คณะท างาน 
 นายธรรมรั่น์  เขาเหิน   คณะท างาน 
นางสาวจิน่นา  อ่ิมพิทักษ์  คณะท างาน 
นางสาวปิญาณี  บูรณะชา่  คณะท างาน 
นางสาวนิฐาพรรณ  ช างนาวา  คณะท างาน 

มีหน้ำที่ 
 ๑. ประชุม วางแผน ก าหนดนโยบายการปฏิบั่ิงาน PLC และประสานงานกลุ มสาระการเรียนรู้  
 ๒. แ่ ง่ั้งคณะกรรมการ PLC 

  ๓. จัดท าแบบบันทึก(Log Book) ในกลุ มสาระการเรียนรู้  
  ๔. สรุปผลการจัดกิจกรรม PLC ให้กลุ มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ มสาระการเรียนรู้รับทราบเพ่ือน าสู  
การพัฒนา 

 ๑๑. งำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 
นางสุรินทร์พร  มีหินกอง   หัวหน้างาน 
นางรวีวรรณ  สุขรอด   คณะท างาน 
 นางรั่นกาน่์  ศรีสุขศิริพันธ์  คณะท างาน 
 นายสมบั่ิ  ประจุ    คณะท างาน 
นายป่รรงค์  กล่ าบุ่ร   คณะท างาน 
 นายเชษฐา  เพชรคง   คณะท างาน  
 นายชวลิ่  ร าขวัญ   คณะท างาน 
 นายธรรมรั่น์  เขาเหิน   คณะท างาน 

  นางสาวจิน่นา  อ่ิมพิทักษ์  คณะท างาน 
  นางสาวปิญาณี  บูรณะชา่  คณะท างาน 

 นางชุ่ิมา  สวนปลิก   คณะท างาน   
 นายประจวบ  ชูเชิด   คณะท างาน 



๒๕ 
 

มีหน้ำที่ 
  ๑. ประชุมวางแผน ก าหนดนโยบายแนวปฏิบั่ิงานสวนพฤกษศาส่ร์โรงเรียน 
  ๒. จัดท าปฏิทินการด าเนินงาน งานสวนพฤกษศาส่ร์โรงเรียน 
  ๓. วางแผน ก ากับ ่ิด่าม การด าเนินงานสวนพฤกษศาส่ร์โรงเรียน 
  ๔. ประสานงานกับคณะครูในการด าเนินงาน งานสวนพฤกษศาส่ร์โรงเรียน 
  ๕. ก าหนดพ้ืนที่เพ่ือศึกษาพรรณปม้ ในบริเวณโรงเรียน 

๖. จัดท าระบบข้อมูลทะเบียนพรรณปม้ที่ศึกษาให้เป็นปัจจุบัน 
๗. ก าหนดพ้ืนที่รวบรวมพรรณปม้เข้าปลูกในโรงเรียน 

  ๘. จัดท า่ัวอย างพืชอัดแห้ง  พืชดอง และรวบรวมผลงานปว้ในห้องพิพิธภัณฑ์พืชของโรงเรียน 
 ๙. จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน งานสวนพฤกษศาส่ร์โรงเรียน 
๑๐. รายงานผลการด าเนินงานให้ฝ่ายบริหารทราบ ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
๑๑. รายงานผลการด าเนินงานให้ อพ.สธ. ทราบ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

 
 ๑๒. งำนห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 

นางชุลี  ครุธแก้ว    หัวหน้างาน 
 นางมัลลิกา  อรัญศรี   คณะท างาน 
 นางสาวประนอม  ม วงงาม  คณะท างาน 
 นางกัณฐ์ลดา  แสงศิลป์   คณะท างาน  
 นางรมณีย์  สร้อยสน   คณะท างาน 

  นางสาวพัทธนันท์  สวัสดี   คณะท างาน 
 นางสาวชปมพร  ศรศักดิ์   คณะท างาน 
 นางสาวสุวรรณลักษณ์  ฉิมเอม  คณะท างาน 

          มีหน้ำที ่
  ๑. เขียนโครงการเสนอขอใช้งบประมาณในการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน 
  ๒. บริหารงานห้องสมุดให้เป็นปปด้วยความเรียบร้อย  ส งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  ๓. คัดเลือกและจัดหาทรัพยากรห้องสมุด บ ารุงรักษาทรัพยากรห้องสมุด 
  ๔. วิเคราะห์เลขหมู และท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 
  ๕. วิเคราะห์เลขหมู และท ารายการสิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษและสื่อเสริมการศึกษา 
  ๖. จัดท าดรรชนีวารสารและหนังสือพิมพ์ 
  ๗. บริการวารสารและเอกสาร 
  ๘. พัฒนาและจัดการสารสนเทศ 
  ๙. จัดการระบบเอกสารและส งเสริมการบริการ 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

๔. ฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ 
นำยชัยรัตน์  สังข์สีแก้ว    หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ 
มีหน้ำที ่ บริหาร จัดการทุกงานในฝ่ายส งเสริมการศึกษาให้เป็น่ามระเบียบ  แนวปฏิบั่ิและม่ิของคณะ

กรรมการบริหารโรงเรียน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายส งเสริมการศึกษา และด าเนินการแก้ปขปัญหา   
ให้ข้อแนะน าอุปสรรค และน าผลการด าเนินงาน อุปสรรคน าเสนอ่ อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพ่ือน าม่ิกลับมา
ด าเนินงานในฝ่ายส งเสริมการศึกษา   ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบั่ิงานของบุคลากรในฝ่าย  และงานอ่ืนที่ปด้รับ
มอบหมาย  

คณะกรรมกำรฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ 
  นายกมลพรรณ  จ้อยสูงเนิน  รองผู้อ านวยการฝ่ายส งเสริมการศึกษา ประธานคณะกรรมการ 
  นายชัยรั่น์  สังข์สีแก้ว  หัวหน้าฝ่ายส งเสริมการศึกษา รองประธานกรรมการ 
  นายวัชรกฤษ์  อินมี  หัวหน้างานอาคารสถานที่   กรรมการ 
      หัวหน้างานจัด่กแ่ งภูมิทัศน์ฯ 
  นางสาวสุภาพร  ปัญญา  หัวหน้างานโส่ทัศนูปกรณ์  กรรมการ 
  นายธรรมรั่น์  เขาเหิน  หัวหน้างานดูแลบ้านพักครู  กรรมการ 
  นายบุญฤทธิ์  อยู คร  หัวหน้างานสาธารณูปโภค   กรรมการ 
  นายวันโชค  ขวัญเมือง  หัวหน้างานอนามัย   กรรมการ 
  นางจิดาภา  เข็มพล  หัวหน้างานโรงอาหาร   กรรมการ 
  นางสาวเนาวรั่น์  โ่๊ะเครื่อง หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน  กรรมการ 

นางสุพิชฌาย์  นวรั่นารมย์    กรรมการและเลขานุการ 
นางสาววัชรียา  จันทร์เกษร    กรรมการและผู้ช วยเลขานุการ 
นางสาวฐิ่ินาฏ  ปันโงน     กรรมการและผู้ช วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่    
1.  รับนโยบายสั่งการโดย่รงจากผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่าย และที่ประชุม  
2.  ประสานงาน  มอบหมายงาน่ามนโยบาย  สู ผู้ปฏิบั่ิที่เก่ียวข้อง  ดูแลก ากับ่ิด่ามงาน   

ช วยเหลือแก้ปขปัญหา  ให้งาน่ าง ๆ ด าเนินปปปด้  ด้วยความเรียบร้อย  เกิดผลส าเร็จอย างรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ   

3.  ประสานงานฝ่ายงบประมาณและแผนงานพัสดุโรงเรียนในการด าเนินการจัดซื้อ  จัดจ้าง   
การก อสร้าง  ดูแลควบคุมงาน  การใช้จ ายงบประมาณให้เป็นปป่ามแผนงบประมาณและโครงการที่เสนอขอ 

4.  รายงานผลการด าเนินงาน่ อผู้บังคับบัญชาโดย่รง  และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

1.  งำนสำรสนเทศฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ 
 นางสุพิชฌาย์  นวรั่นารมย์  หัวหน้างาน 

  นางสาววัชรียา  จันทร์เกษร  คณะท างาน 
  นางจิดาภา  เข็มพล   คณะท างาน 
  นางรมณีย์  สร้อยสน   คณะท างาน 

 นางสาวฐิ่ินาฏ  ปันโงน   คณะท างาน 
 
 



๒๗ 
 

มีหน้ำที่     
1.  จัดท าป้ายนิเทศ ท าเนียบบุคลากรฝ่าย จัดระบบเก็บเอกสาร การรายงานข้อมูลสารสนเทศ  

ฝ่ายส งเสริมการศึกษาประจ าปี 
2.  ท าหน้าที่งานสารบรรณฝ่ายส งเสริมการศึกษา  ลงทะเบียนรับ - ส งหนังสือ เอกสารราชการ 
3.  จ าท าบันทึก ขอซื้อ ขอจ้าง เอกสารการเบิกพัสดุ ฝ่ายส งเสริมการศึกษา 
4.  บันทึกภาพการปฏิบั่ิงาน  รายงานผลการปฏิบั่ิในภาพรวมของฝ่ายส งเสริมการศึกษาประจ าปี 

 2.  งำนอำคำร - สถำนที่ 
นายวัชรกฤษณ์  อินมี   หัวหน้างานอาคารสถานที่ 
๔.2.1  งำนอำคำร 

นายรณวรรธน์  ทรัพย์ประเสริฐ  หัวหน้าอาคาร 1 
นางสุรินทร์พร  มีหินกอง   หัวหน้าอาคาร 2 
นายป่รรงค์  กล่ าบุ่ร   หัวหน้าอาคาร 4 
นายชัยรั่น์  สังข์สีแก้ว   หัวหน้าอาคาร 5   
นายฉลวย  ลิ้นจี ่    หัวหน้าอาคาร ๖ 
ว าที่ร้อย่รีสุชีพ  ทองมาก   อาคารปฏิบั่ิงาน (การงานอาชีพ) 

มีหน้ำที่ 
1. วางแผนการด าเนินงานด้านอาคารสถานที่ ก าหนดงานและโครงการ ก าหนดงบประมาณ  

และเขียนแผนปฏิบั่ิการ 
2.  จัดท า ก าหนด ระเบียบ แนวปฏิบั่ิ การใช้อาคารสถานที่ การปรับซ อมอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์  

โ่๊ะ เก้าอ้ี 
3.  ่ิด่ามดูแลการปฏิบั่ิงานของผู้รับผิดชอบด้านอาคารสถานที่ให้ปฏิบั่ิงาน่ามหน้าที่รบัผิดชอบ 
4.  จัดบริการ ควบคุม  ดูแลรักษา และปรับปรุง ซ อมแซม  พัฒนาอาคาร  สิ่งอ านวยความสะดวก 

อาคารสถานที่ภายในโรงเรียน เช น ก าจัดปลวก ซ อมแซมประู่-หน้า่ าง พัดลม ห้องน้ า ฯ 
5.  จัดหา ควบคุมดูแลรักษา และซ อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ โ่๊ะ เก้าอ้ี และอ่ืนๆ 
6.  อ านวยความสะดวกในการให้บริการอาคารสถานที่ภายในสถานศึกษาและบริการชุมชน 
7. บริหารงานเครื่องยน่์ เครื่องจักร การเกษ่ร รถอีแ่๋นและยานยน่์อื่นๆ 
8.  ดูแล รักษา ซ อมบ ารุง เครื่องยน่์ เครื่องจักร การเกษ่ร 
9.  จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการเป็นรูปเล ม/แฟ้ม เสนอหัวหน้างาน่ามล าดับ 

เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม/โครงการ 

3.  งำนโสตทัศนูปกรณ์ 
  นางสาวสุภาพร  ปัญญา   หัวหน้างาน 
  นายมานพ  จันทร์หอม   คณะท างาน 
  นายธรรมรั่น์  เขาเหิน   คณะท างาน 

นางสาวกฤษณ์พร  อุ่มะ   คณะท างาน 
 
 
 



๒๘ 
 

มีหน้ำที่   
1.  จัดท าแผนงานและโครงการ เพ่ือจัดสรรงบประมาณ่ามนโยบายของโรงเรียน 
2.  ส ารวจความ่้องการในการใช้โส่ทัศนูปกรณ์ภายในโรงเรียน 
3.  จัดหา โส่ทัศนูปกรณ์ให้เพียงพอกับความ่้องการ 
4.  จัดสถานที่เก็บรักษาโส่ทัศนูปกรณ์ปด้อย างเหมาะสม 
5.  บริการบันทึกภาพกิจกรรม่ างๆ ภายในและนอกโรงเรียน 
6.  จัดให้มีการควบคุม ดูแลรักษาและซ อมแซมโส่ทัศนูปกรณ์ให้อยู ในสภาพพร้อมใช้งาน 

ปด้่ลอดเวลา 
7.  จัดท าทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ เกี่ยวกับโส่ทัศนูปกรณ์ 
8.  จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการเป็นรูปเล ม/แฟ้ม เสนอหัวหน้างาน่ามล าดับ 

เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม/โครงการ 

4.  งำนจัดตกแต่งภูมิทัศน์ 
นายวัชรกฤษณ์  อินมี   หัวหน้างาน 
นายป่รรงค์  กล่ าบุ่ร   คณะท างาน 
นายบุญฤทธิ์  อยู คร   คณะท างาน 
นายวัชรกฤษณ์  อินมี   คณะท างาน 
นายมน่รี  ขอบุญ   คณะท างาน 
นายชวลิ่  ร าขวัญ   คณะท างาน 
นายสมบั่ิ  ประจุ   คณะท างาน 
นางสาวจิน่นา อิ่มพิทักษ์   คณะท างาน 

 มีหน้ำที่  
1. วางแผนงานด้านการจัด่กแ่ งภูมิทัศน์ ก าหนดงาน กิจกรรมและโครงการ งบประมาณ และ 

เขียนแผนปฏิบั่ิการ 
2.  จัดท าข้อก าหนด ระเบียบ แนวปฏิบั่ิการจัด่กแ่ งภูมิทัศน์ การซ อมแซมอุปกรณ์ เพื่อการจัด 

่กแ่ งภูมิทัศน์ เช น รถ่ัดหญ้า เครื่อง่ัดหญ้า อุปกรณ์่กแ่ งอ่ืนๆ  
3. ่ิด่ามดูแลการปฏิบั่ิงานของผู้รับผิดชอบ ให้ปฏิบั่ิงาน่ามหน้าที่ที่ปด้รับมอบหมาย 
4. อ านวยความสะดวกและควบคุมดูแลรักษา การจัด่กแ่ งภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียนให้เกิด 

ความร มรื่น สวยงาม 
5. จัดหาอุปกรณ์การจัด่กแ่ งสวน ่้นปม้ พันธ์ปม้ เพื่อใช้ในการจัด่กแ่ งภูมิทัศน์ 
 
6. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการเป็นรูปเล ม/แฟ้ม เสนอหัวหน้างาน่ามล าดับเมื่อ 

เสร็จสิ้นกิจกรรม/โครงการ 

5.  งำนดูแลบ้ำนพักครู 
นายธรรมรั่น์  เขาเหิน   หัวหน้างาน 
นายสมบั่ิ  ประจุ   คณะท างาน 
นายวัชรกฤษณ์  อินมี   คณะท างาน 
นางสาวจันทร์ปภา  เพ่ิมพูล  คณะท างาน 



๒๙ 
 

นางสาวกรรณิการ์  หมูปิน  คณะท างาน 
 มีหน้ำที่  

1. วางแผน ก าหนดกรอบนโยบาย ขอบข ายการด าเนินงานบ้านพักครู 
2. จัดท าทะเบียนประวั่ิ และระเบียบการเข้าพักอาศัย 
3. อ านวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค ดูแลความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยแก  

ผู้พักอาศัย 
4. จัดท างบประมาณ กิจกรรม และโครงการเพ่ือการซ อมแซม ปรับปรุงเพื่อให้บ้านพักครูมีสภาพดี 

เหมาะแก การเข้าพักอาศัย 
5. รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 

6. งำนสำธำรณูปโภค (ระบบประปำ และระบบไฟฟ้ำ) 
นายบุญฤทธิ์  อยู คร   หัวหน้างาน 
นายป่รรงค์  กล่ าบุ่ร   คณะท างาน 
นางสุพิชฌาย์  นวรั่นารมย์  คณะท างาน 

  นายเชษฐา  กันนา   คณะท างาน 
นายวัชรกฤษณ์  อินมี   คณะท างาน 

  นายมานพ  จันทร์หอม   คณะท างาน 
 มีหน้ำที่  

1. วางแผนการด าเนินงานด้านสาธารณูปโภค ก าหนดงานและโครงการ รวมทั้งก าหนดงบประมาณ  
และเขียนแผนปฏิบั่ิการประจ าปี 

2. ก าหนดระเบียบ และแนวปฏิบั่ิในการใช้น้ า และปฟฟ้า  
3. ่ิด่ามดูแลการปฏิบั่ิงานของผู้รับผิดชอบด้านสาธารณูปโภค ให้ปฏิบั่ิงาน่ามหน้าที่รับผิดชอบ 
4. จัดบริการและควบคุมดูแลรักษา การซ อมแซมสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านสาธารณูปโภค  

การบริการน้ าดื่ม น้ าใช้และปฟฟ้า จัดให้มีการ่รวจสอบควบคุณภาพน้ า เครื่องกรอง และการบริการน้ าดื่มให้เพียงพอ
่ลอดเวลา 

5. จัดหา ควบคุมดูแลรักษาและซ อมบ ารุงระบบสาธารณูปโภค ปฟฟ้า ประปา 
6. อ านวยความสะดวกในการใช้สาธารณูปโภค ปฟฟ้า ประปา เพื่อให้บริการในสถานศึกษาและ 

บริการชุมชน 
7. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการเป็นรูปเล ม/แฟ้ม เสนอหัวหน้างาน่ามล าดับ 

เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม/โครงการ 

7.  งำนอนำมัย 
  นายวันโชค  ขวัญเมือง   หัวหน้างาน 
  นางวิปลพร  ฝั้นสกุล   คณะท างาน 
  นายรณวรรธน์  ทรัพย์ประเสริฐ  คณะท างาน 
  นางประภาศรี  จันโททัย   คณะท างาน 
  นางจารุวรรณ  พูลล้น   คณะท างาน 
  นางขวัญ่า  ชาค ามี   คณะท างาน 
  นางสาวสุวรรณลักษณ์  ฉิมเอม  คณะท างาน 



๓๐ 
 
  นางนุชนาถ  โ่๊ะถม   คณะท างาน 
 มีหน้ำที่  
  1. รับผิดชอบ ให้มีการวางแผนงานอนามัย จัดท าโครงการกิจกรรมที่ส งเสริมสุขภาพอนามัย และ
ความปลอดภัยของผู้เรียน ่ามสุขบัญญั่ิแห งชา่ิ 10 ประการ 
  2. ด าเนินการ่ามแผนงาน โครงการส งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผู้เรียน  
่ามสุขบัญญั่ิแห งชา่ิ 10 ประการ 
  3. ประเมินโครงการกิจกรรมส งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผู้เรียน ่ามสุขบัญญั่ิ
แห งชา่ิ 10 ประการ และผลการด าเนินงาน 
  4. น าผลการประเมินมาใช้เพ่ือการปรับปรุงพัฒนา โครงการกิจกรรมเพ่ือการส งเสริมสุขภาพ่ อปป 
  5. เสริมสร้างการมีส วนร วมด้านสุขภาพและอนามัยที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน  
  6. บริการยา และเวชภัณฑ์ และส งเสริมสุขภาพอนามัยผู้เรียน 
  7. บริการชั่งน้ าหนัก วัดส วนสูง วัดสาย่า ดัชนีมวลกาย ส งเสริมสมรรถภาพผู้เรียน 
  8. ประสานงานการบริจาคโลหิ่ 
  9.  เผยแพร ให้ความรู้ รณรงค์ป้องกันโรค เช น โรคปข้เลือดออก โรคเอดส์ โรค่ิด่ อ่ างๆ เป็น่้น 

10. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการเป็นรูปเล ม/แฟ้ม เสนอหัวหน้างาน่ามล าดับ 
เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม/โครงการ 

8.  งำนโรงอำหำร 
  นางจิดาภา เข็มพล   หัวหน้างาน 
  นายมน่รี ขอบุญ   คณะท างาน (การเงิน) 
  นางสาวปภาณิน ธรรมลังกา  คณะท างาน (การบัญชี) 

นางสาววัชรียา   จันทร์เกษร  คณะท างาน 
  นายวันโชค ขวัญเมือง  คณะท างาน    
  นางสาวณัฐสุดา ธรรมราช  คณะท างาน 

นายรณวรรธน์  ทรัพย์ประเสริฐ  คณะท างาน 
 มีหน้ำที่  

1. วางแผนงานโภชนาการ ก าหนดงานและโครงการ ก าหนดงบประมาณ และเขียนแผนปฏิบั่ิการ 
2. ก าหนดระเบียบ แนวปฏิบั่ิ งานโภชนาการ ดูแลความสะอาดของโรงอาหาร อาหาร ผู้ขาย และ 

อุปกรณ์ภายในโรงอาหาร่ามหลักโภชนาการ  
3. ควบคุมราคาสินค้าบริโภคในโรงอาหาร  
4. ่ิด่ามดูแลการปฏิบั่ิงานของผู้รับผิดชอบงานโภชนาการ ให้ปฏิบั่ิงาน่ามหน้าที่ 

ความรับผิดชอบ 
5. บริการและควบคุมดูแลรักษาโรงอาหาร  ซ อมแซมอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกภายใน 

โรงอาหาร รวมทั้งอาคารโรงอาหาร 
6.  อ านวยความสะดวกในการใช้โรงอาหาร เพ่ือให้บริการในสถานศึกษาและบริการชุมชน 
 
7.  จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการเป็นรูปเล ม/แฟ้ม เสนอหัวหน้างาน่ามล าดับ 

เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม/โครงการ 



๓๑ 
 
 

9.  งำนธนำคำรโรงเรียนศรสี ำโรงชนูปถัมภ์ 
นางสาวเนาวรั่น์  โ่๊ะเครื่อง  หัวหน้างาน 
นางสาวชารดา  บริสุทธื   คณะท างาน 
นางสาวพรวนทอง  ลาดปะละ  คณะท างาน 
นางสาวนฤมล  สุดเงิน   คณะท างาน 
นางสาวกมลลักษณ์  ชิงชัย  คณะท างาน 

 มีหน้ำที่   
1. จัดท าแผนและงบประมาณโครงการธนาคารออมสิน 
2. เปิดบัญชีธนาคาร 
3. รับฝาก-ถอนเงิน 
4. น าเงินฝากส งธนาคารออมสิน สาขาศรีส าโรง 
5. จัดเก็บเอกสารสมาชิกและการฝาก-ถอนเงิน 
6. จัดท าป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์กิจกรรมธนาคารออมสิน เช น มอบทุนการศึกษาแก นักเรียน  
7. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน่ามโครงการ 

 
๕. ฝ่ำยส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน 
นำยฉลวย  ลิ้นจี่   หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน 
มีหน้ำที ่ บริหาร จัดการทุกงานในฝ่ายส งเสริมพฤ่ิกรรมนักเรียนให้เป็น่ามระเบียบ  แนวปฏิบั่ิ 

และม่ิของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายส งเสริมพฤ่ิกรรมนักเรียน    
และด าเนินการแก้ปขปัญหา  ให้ข้อแนะน าอุปสรรค และน าผลการด าเนินงาน อุปสรรคน าเสนอ่ อคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนเพ่ือน าม่ิกลับมาด าเนินงานในฝ่ายส งเสริมพฤ่ิกรรมนักเรียน  ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบั่ิงานของบุคลากร 
ในฝ่าย  และงานอ่ืนที่ปด้รับมอบหมาย  

คณะกรรมกำรฝ่ำยส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน 
นายกมลพรรณ  จ้อยสูงเนิน   รองผู้อ านวยการฝ่ายส งเสริมพฤ่ิกรรมนักเรียน ประธานกรรมการ 
นายฉลวย  ลิ้นจี ่  หัวหน้าฝ่ายส งเสริมพฤ่ิกรรมนักเรียน รองประธานกรรมการ 

  นายมานพ  จันทร์หอม ระบบดูแลช วยเหลือนักเรียน    กรรมการ 
     หวัหน้าระดับชั้น ม.3 
  นายชัยรั่น์  สังข์สีแก้ว หัวหน้างานเวรประจ าวัน    กรรมการ 

นายพงศกร  ยืนยง หัวหน้างานส งเสริมคุณธรรมฯ   กรรมการ 
นายบุญฤทธิ์  อยู คร หัวหน้างานป้องกันแก้ปขพฤ่ิกรรมนักเรียน  กรรมการ 
นายมน่รี  ขอบุญ หัวหน้างานป้องกันแก้ปขปัญหายาเสพ่ิด  กรรมการ 
   หัวหน้างานระดับชั้น ม.1 
น.ส.กรรณิการ์ หมูปิน   หัวหน้างานระดับชั้น    กรรมการ 
   หัวหน้าระดับชั้น ม.6 

   ว าที่ร้อย่รีสุชีพ  ทองมาก  หัวหน้างานรักษาความปลอดภัยและการจราจร กรรมการ 
นางสาวสุพรรษา  แจ้งแก้ว  หัวหน้างานศาส่ร์พระราชาฯ   กรรมการ 



๓๒ 
 
                  นายมน่รี  ขอบุญ         หัวหน้าระดับชั้น ม.1    กรรมการ 
    นายชัยรั่น์  สังข์สีแก้ว หัวหน้าระดับชั้น ม.2    กรรมการ 

นางสาวสุธาทิพย์  พูลเลิศ หัวหน้าระดับชั้น ม.4    กรรมการ 
นางกฤ่ยา  จ้อยสูงเนิน หัวหน้าระดับชั้น ม.5    กรรมการ  
นางรุจิรา  คลังคง หัวหน้างานเวรยามรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน กรรมการ 
นางสาวกน่์รพี  เพ่ิมพูล หัวหน้างานสารสนเทศฝ่าย     กรรมการและเลขานุการ 

     นางสาวธนัชพร  ท้องฟ้า            กรรมการและผู้ช วยเลขานุการ 
  มีหน้ำที่ 

  ๑.  ร วมบริหารจัดการงานในฝ่ายส งเสริมพฤ่ิกรรมนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
เป็นปป่ามระเบียบ แนวปฏิบั่ิของทางราชการและม่ิของฝ่ายบริหาร/คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

   ๒.  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายส งเสริมพฤ่ิกรรมนักเรียนอย างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 
   ๓.  เสนอแนะ แนวทางในการด าเนินงาน แนวทางในการพัฒนางานและแก้ปขปัญหางานใน 

ฝ่ายส งเสริมพฤ่ิกรรมนักเรียน 
๔.  น าเสนอแนวทางและผลการด าเนินงานของฝ่ายส งเสริมพฤ่ิกรรมนักเรียน่ อฝ่ายบริหาร/

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
๕.  ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบั่ิงานของบุคลากรในฝ่ายส งเสริมพฤ่ิกรรมนักเรียน/น าเสนอผล 

การประเมิน่ อฝ่ายบริหาร/คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
   ๖. ปฏิบั่ิหน้าที่อ่ืนๆ ่ามค าสั่งที่ปด้รับมอบหมาย 

1.  งำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   นายมานพ  จันทร์หอม   หัวหน้างาน 
   นายมน่รี  ขอบุญ   คณะท างาน   
   นายชัยรั่น์  สังข์สีแก้ว   คณะท างาน   
   นางสาวสุธาทิพย์  พูลเลิศ   คณะท างาน 
   นางกฤ่ยา  จ้อยสูงเนิน   คณะท างาน 
   นางสาวกรรณิการ์  หมูปิน  คณะท างาน 
   นางสาวนฤมล  สุดเงิน   คณะท างาน 
   นางสาวนิฐาพรรณ  ช างนาวา  คณะท างาน 
   นางสาวกน่์รพี  เพ่ิมพูล   คณะท างาน 
   นางสาวกาน่์กนิษฐ์  ส้มเพ็ชร์  คณะท างาน 
  มีหน้ำที่ 
   ๑.  จัดท าค าสั่งแ่ ง่ั้งคณะกรรมการด าเนินงานระบบการดูแลช วยเหลือนักเรียน 

  ๒.  จัดท าคู มือ/ปฏิทินการด าเนินงานระบบการดูแลช วยเหลือนักเรียน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานให้ครูที่ปรึกษาในแ่ ละระดับชั้น เพ่ือด าเนินการ่ามวิธีการของระบบการดูแลช วยเหลือนักเรียน 
  ๓. ประสานงานกับหัวหน้าระดับชั้น/ครูที่ปรึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานระบบการดูแลช วยเหลือ 
นักเรียน 

   ๔.  ปฐมนิเทศนักเรียนใหม ร วมกับงานแนะแนว 
   ๕.  จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 



๓๓ 
 
  ๖.  จัด่ั้งเครือข ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน/ระดับชั้นเรียน/ระดับโรงเรียนและชี้แจงบทบาทหน้าที่ 
ของผู้ปกครองเครือข ายในแ่ ละระดับเพ่ือขอความร วมมือในการมีส วนร วมและสนับสนุนกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น 

   ๗.  ด าเนินการเกี่ยวกับนักเรียนที่สมควรปด้รับทุนปัจจัยพื้นฐานฯ/ทุนการศึกษาอ่ืนๆ อย างเป็นธรรม 
   ๘.  ปฏิบั่ิหน้าที่อ่ืนๆ ่ามค าสั่งที่ปด้รับมอบหมาย 

2.  งำนเวรประจ ำวัน 
   นายชัยรั่น์  สังข์สีแก้ว   หัวหน้างาน 
   ว าที่ร้อย่รีสุชีพ  ทองมาก   คณะท างาน   
   นายมน่รี  ขอบุญ   คณะท างาน 
   นายมานพ  จันทร์หอม   คณะท างาน 
   นางสาวสุธาทิพย์  พูลเลิศ   คณะท างาน 
   นางกฤ่ยา  จ้อยสูงเนิน   คณะท างาน 
   นางสาวกรรณิการ์  หมูปิน  คณะท างาน 
  มีหน้ำที่ 
   ๑.  จัดท าค าสั่งเวรประจ าวัน สมุดบันทึกเวรประจ าวัน และสมุดบันทึกเหุ่การณ์รายวัน 

โดยยึดหลัก่ามความเหมาะสม 
  ๒.  แบ งจุดการปฏิบั่ิหน้าที่ของเวรแ่ ละวันให้ชัดเจนและให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทุกจุดในโรงเรียน 
พร้อมทั้งก าหนดกรอบภาระงาน ในการปฏิบั่ิหน้าที่เวรในแ่ ละจุดให้ชัดเจน 
  ๓.  ประสานงานกับหัวหน้างานเวรประจ าวันในแ่ ละวัน เพ่ือขอความร วมมือในการจัดคณะครูเข้า
ปฏิบั่ิหน้าที่เวรประจ าวันในแ่ ละจุดให้ครบทุกจุด ่ามความเหมาะสม 

๔.  น าสมุดบันทึกการปฏิบั่ิหน้าที่เวรประจ าวัน ที่ครูเวรบันทึกผลการปฏิบั่ิหน้าที่ในแ่ ละวัน 
รายงานผู้อ านวยการทราบผ านปป่ามล าดับ อย างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 

๕.  ประสานงานกับหัวหน้างานเวรประจ าวัน/หัวหน้าระดับชั้น เพ่ือขอความร วมมือ ในการแบ งพ้ืนที่
ให้กับนักเรียนในแ่ ละดับชั้นเพื่อรับผิดชอบพ้ืนที่ดูแลความสะอาด 

   ๖. บันทึกรายงานเหุ่การณ์ท่ีส าคัญๆ ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน ลงในสมุดบันทึกเหุ่การณ์รายวัน  
   ๗.  ปฏิบั่ิหน้าที่อ่ืนๆ่ามค าสั่งที่ปด้รับมอบหมาย 

3.  งำนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและโรงเรียนวิถีพุทธ 
   นายพงศกร  ยืนยง   หัวหน้างาน 
   นายมน่รี  ขอบุญ   คณะท างาน   
   นายชัยรั่น์  สังข์สีแก้ว   คณะท างาน   
   นายมานพ  จันทร์หอม   คณะท างาน 
   นางสาวสุธาทิพย์  พูลเลิศ   คณะท างาน 
   นางกฤ่ยา  จ้อยสูงเนิน   คณะท างาน 
   นางสาวกรรณิการ์  หมูปิน  คณะท างาน 
   นางรุจิรา  คลังคง   คณะท างาน 
   นางเดือนงาม  ศุภพงศกร   คณะท างาน 
   นางสาวสุพรรษา  แจ้งแก้ว  คณะท างาน 
 



๓๔ 
 

  มีหน้ำที่ 
   ๑.  จัดกิจกรรมรณรงค์/ส งเสริมความรู้และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและวางแผน 

ด าเนินงาน่ามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ ให้กับนักเรียน 
   ๒.  ส งเสริม/สร้างขวัญ/ให้ก าลังใจ กับนักเรียนที่มีความประพฤ่ิดีและมีคุณธรรมจริยธรรม  

เพ่ือยกย องเชิดชูเกียร่ิ เช น จัดท าเกียร่ิบั่ร ยกย องชมเชย นักเรียนที่กระท าความดี ในด้าน่ างๆ  
   ๓.  จัดค ายคุณธรรม/จริยธรรม เพ่ือเสริมสร้างจิ่ส านึกและปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  

อย างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  และด าเนินกิจกรรม  ประเมิน  และรายงาน่ าง ๆ ในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
   ๔.  ให้ความร วมมือในการเข้าร วมกิจกรรมกับชุมชน ในวันส าคัญทางศาสนาและวันส าคัญ่ างๆ 
   ๕.  ปฏิบั่ิหน้าที่อ่ืนๆ ่ามค าสั่งที่ปด้รับมอบหมาย 

4.  งำนป้องกันแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
   นายบุญฤทธิ์  อยู คร   หวัหน้างาน 
   นายมน่รี  ขอบุญ   คณะท างาน 
   นายชัยรั่น์  สังข์สีแก้ว   คณะท างาน   

นายมานพ  จันทร์หอม   คณะท างาน 
นางสาวสุธาทิพย์  พูลเลิศ   คณะท างาน 

   นางกฤ่ยา  จ้อยสูงเนิน   คณะท างาน 
นางสาวกรรณิการ์  หมูปิน  คณะท างาน 

   ว าที่ร้อย่รีสุชีพ  ทองมาก   คณะท างาน 
   นายอาทิ่ย์  ก าจัด   คณะท างาน 
   นายยุทธชัย  จันทร์สายทอง  คณะท างาน 
  มีหน้ำที่ 
   ๑.  จัดท าข้อมูลนักเรียนที่มีความประพฤ่ิและพฤ่ิกรรมที่ปม พึงประสงค์ 
   ๒.  วางแนวทาง วิธีการ ในการแก้ปขพฤ่ิกรรมที่ปม พึงประสงค์ของนักเรียน 
   ๓.  จัดกิจกรรม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤ่ิกรรมที่ปม พึงประสงค์ของนักเรียน อย างสม่ าเสมอ 
   ๔.  จัดท าเอกสาร หลักฐาน ในการบันทึกการแก้ปขพฤ่ิกรรมที่ปม พึงประสงค์ของนักเรียน 

  ๕.  ประสานงานกับหัวหน้าระดับชั้น/ครูที่ปรึกษาประจ าชั้นเรียน/ผู้ปกครอง เพื่อร วมกันแก้ปข
พฤ่ิกรรมที่ปม พึงประสงค์ของนักเรียน 

๖.  ร วมดูแล ก ากับ ่ิด่าม และประเมินผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานให้
ผู้อ านวยการทราบผ านปป่ามล าดับ 

   ๗.  ปฏิบั่ิหน้าที่อ่ืนๆ ่ามค าสั่งที่ปด้รับมอบหมาย 

5.  งำนป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน/ยำเสพติด/โรคเอดส์ 
   นายมน่รี  ขอบเญ   หัวหน้างาน 
   นายชัยรั่น์  สังข์สีแก้ว   คณะท างาน   
   นายมานพ  จันทร์หอม   คณะท างาน 
   นางสาวสุธาทิพย์  พูลเลิศ   คณะท างาน 
   นางกฤ่ยา  จ้อยสูงเนิน   คณะท างาน 
   นางสาวกรรณิการ์  หมูปิน  คณะท างาน 



๓๕ 
 

   นายบุญฤทธิ์  อยู คร   คณะท างาน 
   นายอาทิ่ย์  ก าจัด   คณะท างาน 

  ว าที่ร้อย่รีสุชีพ  ทองมาก   คณะท างาน  
  นายรณวรรธน์  ทรัพย์ประเสริฐ  คณะท างาน 
  นายยุทธชัย  จันทร์สายทอง  คณะท างาน 

  มีหน้ำที่ 
   ๑.  จัดท าข้อมูลนักเรียนที่มีพฤ่ิกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพ่ิดชนิด่ างๆและพฤ่ิกรรมปม พึงประสงค์ 

  ๒.  ประสานงานกับหัวหน้าระดับชั้น/ครูที่ปรึกษาประจ าชั้นเรียน/ผู้ปกครอง เพื่อร วมมือหาแนวทาง
ในการแก้ปัญหาของนักเรียนที่ปปเกี่ยวข้องกับพฤ่ิกรรมนักเรียน/สารเสพ่ิด/โรคเอดส์ 

   ๓.  วางแนวทางในการเฝ้าระวัง สร้างเครือข าย ่รวจค้น สารเสพ่ิดและสิ่งที่ผิดกฎหมายในโรงเรียน 
   ๔.  สุ ม่รวจปัสสาวะนักเรียน  อย างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

  ๕.  จัดกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง่ อ่้านยาเสพ่ิดในวันส าคัญ่ างๆ อย าง่ อเนื่องสม่ าเสมอทั้ง
ภายในโรงเรียนและร วมกับชุมชนและจัดกิจกรรม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤ่ิกรรมที่ปม พึงประสงค์ของนักเรียน อย าง
สม่ าเสมอ 

   ๖.  ประสานงานกับหน วยงานที่เก่ียวข้อง มาเป็นวิทยากร อบรมให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับ 
พฤ่ิกรรมนักเรียน/ยาเสพ่ิด/โรคเอดส์ 

   ๗.  จัดให้มีกิจกรรมส งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว างให้เกิดประโยชน์ เช นกิจกรรมลานกีฬา ฯลฯ 
   ๘.  รายงานข้อมูลยาเสพ่ิดกับหน วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   ๙.  ่ิด่ามผล/ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน ให้ผู้อ านวยการทราบปป่ามล าดับ 

๑๐.  ปฏิบั่ิหน้าที่อ่ืนๆ ่ามค าสั่งที่ปด้รับมอบหมาย 

 6.  งำนระดับชั้น  
   นางสาวกรรณิการ์  หมูปิน  หัวหน้างาน 
   นายมน่รี  ขอบุญ   คณะท างาน 
   นายชัยรั่น์  สังข์สีแก้ว   คณะท างาน  
   นายมานพ  จันทร์หอม   คณะท างาน   
   นางสาวสุธาทิพย์  พูลเลิศ   คณะท างาน 
   นางกฤ่ยา  จ้อยสูงเนิน   คณะท างาน 
  มีหน้ำที่ 

๑.  ท าค าสั่งแ่ ง่ั้งหัวหน้าระดับชั้น/รองหัวหน้าระดับชั้นและครูที่ปรึกษาประจ าชั้นเรียน ในแ่ ละปี 
การศึกษา 

   ๒.  ประสานงานให้แ่ ละระดับชั้นด าเนินกิจกรรมในระดับชั้นให้เป็นปป่ามแผนปฏิบั่ิการที่ก าหนด 
  ๓.  ประสานงานกับหัวหน้าระดับชั้น/ครูที่ปรึกษาประจ าชั้นเรียน/ผู้ปกครอง เพื่อร วมแก้ปขและ
พัฒนานักเรียนที่มีพฤ่ิกรรมที่ปม เหมาะสมกับการเป็นนักเรียน 

   ๔.  ชี้แจง กฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนให้นักเรียนทุกระดับชั้นให้เข้าใจและพร้อมจะปฏิบั่ิ 
  ๕.  จัดท าระเบียนข้อมูลความประพฤ่ิของนักเรียน ่รวจเช็ค ควบคุม การเข้าร วมกิจกรรม สถิ่ิ
การมาโรงเรียนสาย และการขออนุญา่ออกนอกบริเวณโรงเรียน 
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  ๖.  ประสานงานกับหัวหน้าระดับชั้น/ครูที่ปรึกษาประจ าชั้นเรียน ขอความร วมมือ ในการก ากับ
่ิด่าม่รวจสอบการมาเรียน การลา การมาโรงเรียนสาย และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน อย าง่ อเนื่อง 

๗.  ประสานงานกับหัวหน้าระดับชั้น/ครูที่ปรึกษาประจ าชั้นเรียน ขอความร วมมือ ให้ก ากับ่ิด่าม
ให้นักเรียนเกิดความรับผิดชอบและสร้างจิ่ส านึกในการดูแลห้องเรียนของ่นเอง ดูแลพื้นที่และสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียน ให้มีความสะอาดร มรื่น สมกับเป็นพื้นที่แห งหารเรียนรู้ 

7.  งำนรักษำควำมปลอดภัยและกำรจรำจร 
   ว าที่ร้อย่รีสุชีพ  ทองมาก   หัวหน้างาน 
   นางสุพิชฌาย์  นวรั่นารมย์  คณะท างาน 
   นายอธิพันธ์  ชัยศรี   คณะท างาน 
   นายธรรมรั่น์  เขาเหิน   คณะท างาน 
   นายอาทิ่ย์  ก าจัด   คณะท างาน 
   นายบุญฤทธิ์  อยู คร   คณะท างาน 
   นายยุทธชัย  จันทร์สายทอง  คณะท างาน 
  มีหน้ำที่ 
   ๑. จัดท าข้อมูลผู้ใช้รถจักรยานยน่์ในโรงเรียน 
   ๒. รวบรวมข้อมูลนักเรียนที่เดินทางมาด้วยรถรับ-ส งนักเรียน 
   ๓. จดัท าทะเบียนรถรับ-ส งนักเรียนทุกคัน ที่รับ-ส งนักเรียนภายในโรงเรียน  
   ๔. ดูแลการเดินทางมาโรงเรียนทั้งปปและกลับของนักเรียน 
   ๕. ให้ความรู้ในการขับขี่รถจักรยานยน่์อย างถูก่้อง่ามกฎจราจร 

  ๖. จัดระเบียบการใช้ยานพาหนะของนักเรียนและครูบุคลากรในสถานศึกษา 
  ๗. อ านวยความสะดวกโดยประสานกับเจ้าหน้าที่ส านักงานขนส งจัดท าใบอนุญา่ขับข่ี
รถจักรยานยน่์และรณรงค์ให้นักเรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษาสวมหมวกนิรภัยและรักษาวินัยจราจร 

   ๘. ควบคุมการออกนอกบริเวณโรงเรียนของนักเรียนร วมกับครูประจ าชั้น หัวหน้าระดับ  
และครูเวรประจ าวัน 

   ๙. รณรงค์ให้นักเรียนมีกรมธรรม์ประกันภัย่ามระเบียบของทางราชการ 
๑0. ปฏิบั่ิงานอื่นๆ ที่ปด้รับมอบหมาย  

 
  8.  งำนเวรยำมรักษำควำมปลอดภัยในโรงเรียน 
   นางรุจิรา  คลังคง   หัวหน้างาน 
   นางสุภัทรา  พุทธกรณ์   คณะท างาน 
   นางสาวสุพรรษา  แจ้งแก้ว  คณะท างาน 
   นางสาวธนัชพร  ท้องฟ้า   คณะท างาน 
  มีหน้ำที่ 

1.  จัดท าค าสั่งเวรยาม  สมุดบันทึกเวรยาม   
2.  จัดด าเนินงานเกี่ยวกับสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับท าหน้าที่เวรยาม   
3.  ่ิด่ามการบันทึกแก้ปัญหา่ าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับระบบการอยู เวรยาม 
4.  เสนอสมุดเวรยามแก ผู้อ านวยการทุกวันท าการ 



๓๗ 
 

5.  ให้ข้อปรึกษา เสนอแนะการพัฒนาระบบการอยู เวรยามให้มีประสิทธิภาพ  
6. ปฏิบั่ิงานอื่นๆ ที่ปด้รับมอบหมาย  

8.  งำนสำรสนเทศฝ่ำยส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน 
   นางสาวกน่์รพี  เพ่ิมพูล   หัวหน้างาน 
   นายมานพ  จันทร์หอม   คณะท างาน 
   นางสาวสุพรรษา  แจ้งแก้ว  คณะท างาน 
   นางสุภัทรา  พุทธกรณ์   คณะท างาน 
   นางสาวธนัชพร  ท้องฟ้า   คณะท างาน 

มีหน้ำที่ 
๑. จัดท าโครงการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานส งเสริมพฤ่ิกรรมนักเรียนพร้อมทั้งสรุปผลการ

ด าเนินงาน ชี้ให้เห็นถึงจุดเด นจุดที่ควรพัฒนา มีโครงการกิจกรรมใดบ้างที่บรรลุหรือปม บรรลุ่ามแผนอันเนื่องมาจาก
สาเหุ่ใด 

๒. ประสานงานให้ความช วยเหลือด้านข้อมูลกับฝ่ายงาน่ างๆ ของสถานศึกษา 
๓.  จัดท าเอกสาร่ างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานส งเสริมพฤ่ิกรรมนักเรียน 
๔.  จัดท าระบบสารสนเทศของงานส งเสริมพฤ่ิกรรมนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน 

   5. จัดเอกสารรับหนังสือเข้า-ออกหนังสือ่ างๆ ของฝ่ายส งเสริมพฤ่ิกรรมนักเรียน 
  6. ท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลนักเรียน ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมน าเสนอผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อน าปปใช้ใน
การแก้ปัญหา พัฒนา อย าง่ อเนื่อง 
  7. ดูแลการใช้และการรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ของฝ่ายส งเสริมพฤ่ิกรรมนักเรียน ให้เป็นปป่ามระเบียบ
่ามระเบียบ 

   8. จัดท าเอกสารที่ใช้ในฝ่ายส งเสริมพฤ่ิกรรมนักเรียน่ามที่ฝ่าย/งาน/่ างๆเสนอให้ด าเนินการ 
   9. ท าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายส งเสริมพฤ่ิกรรมนักเรียน 
   10. ท าบันทึกการประชุมและจัดท ารายงานการประชุมเสนอ่ อผู้อ านวยการผ านปป่ามล าดับ 
   11. ออกแบบและจัดพิมพ์บั่รประจ า่ัวนักเรียน่ามที่งานระดับชั้นเสนอ 
   12. จัดท าแผนปฏิบั่ิการประจ าปี/ปฏิทินการปฏิบั่ิงานของฝ่ายส งเสริมพฤ่ิกรรมนักเรียน 
   13. ปฏิบั่ิหน้าที่อ่ืนๆ ที่ปด้รับมอบหมาย 

10.  งำนศำสตร์พระรำชำและเศรษฐกิจพอเพียง 
 นางสุพรรษา  แจ้งแก้ว   หัวหน้าคณะท างาน 

   นายมน่รี  ขอบุญ   คณะท างาน 
   นายชัยรั่น์  สังข์สีแก้ว   คณะท างาน 
   นายมานพ  จันทร์หอม   คณะท างาน 
   นางสาวสุธาทิพย์  พูลเลิศ   คณะท างาน 
   นางกฤ่ยา  จ้อยสูงเนิน   คณะท างาน 

 นางสาวกรรณิการ์  หมูปิน  คณะท างาน 
 นางสาวชุ่ิมา  สวนปลิก   คณะท างาน 
 นางสาวพัทธนันท์  สวัสดี   คณะท างาน 

   นายวัชรกฤษณ์  อินมี   คณะท างาน   



๓๘ 
 

   นางสาวสุพรรษา  แจ้งแก้ว  คณะท างาน 
   นางสาวธนัชพร  ท้องฟ้า   คณะท างาน  

มีหน้ำที่ 
  ๑. ประชุมวางแผน ก าหนดนโยบายแนวปฏิบั่ิงานศาส่ร์พระราชาและเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๒. จัดท าปฏิทินการด าเนินงาน งานศาส่ร์พระราชาและเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๓. วางแผน ก ากับ ่ิด่าม การด าเนินงานศาส่ร์พระราชาและเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๔. ประสานงานกับคณะครูในการด าเนินงาน งานศาส่ร์พระราชาและเศรษฐกิจพอเพียง 

5. จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน งานศาส่ร์พระราชาและเศรษฐกิจพอเพียง 
6. รายงานผลการด าเนินงานให้ฝ่ายบริหารทราบ ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
 

๖.  ฝ่ำยกิจกำรนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน 
นำงสำวสำยบัว  มูลทำ   หัวหน้ำฝ่ำยกิจกำรนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน 
มีหน้ำที ่ บริหาร จัดการทุกงานในฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชนให้เป็น่ามระเบียบ   

แนวปฏิบั่ิและม่ิของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์
ชุมชน และด าเนินการแก้ปขปัญหา  ให้ข้อแนะน าอุปสรรค และน าผลการด าเนินงาน อุปสรรคน าเสนอ่ อ 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพ่ือน าม่ิกลับมาด าเนินงานในฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน  ประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบั่ิงานของบุคลากรในฝ่าย  และงานอ่ืนที่ปด้รับมอบหมาย  

คณะกรรมกำรฝ่ำยกิจกำรนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน 
นายกมลพรรณ  จ้อยสูงเนิน  รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน   

ประธานกรรมการ 
นางสาวสายบัว  มูลทา หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน  รองประธานกรรมการ 
นางกัณฐ์ลดา  แสงศิลป์   หัวหน้างานประชาสัมพันธ์     กรรมการ 

 นางสาวสิริอมร  หวลหอม  หัวหน้างานส งเสริมประชาธิปป่ย    กรรมการ 
นางฐิ่ิพร  เทียนศรี  หัวหน้างานกิจกรรมทั่วปป   กรรมการ 
นางสาวฐิ่ินาฏ  ปันโงน  หัวหน้างาน TO BE NUMBER  ONE กรรมการ 
นายป่รรงค์  กล่ าบุ่ร  หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน   กรรมการ 
นางสาววิมลรั่น์  บุญคง          กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวสุพั่่รา  หลักค า     กรรมการและผู้ช วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่  
๑. วางแผนการปฏิบั่ิงานให้สอดคล้องกับมา่รฐานการศึกษา นโยบาย จุดเน้นของส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเข่พ้ืนที่การศึกษา 
๒.  ก าหนดหลักการ แนวทาง ควบคุมการด าเนินงานอ านวยการและงานอื่น ๆที่ปด้รับมอบหมายให้ 

เป็นปป่ามระเบียบทางราชการ ให้มีความคล อง่ัว โปร งใส ่รวจสอบปด้ 
๓.  เป็นที่ปรึกษาในการแก้ปัญหา อุปสรรค่ าง ๆ ในการด าเนินงาน 
๔.  นิเทศ ก ากับ ่ิด่าม การด าเนินงาน 
๕.  ่ิด่ อประสานงานในฝ่าย และประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ 
๖.  ่ิด่ามประเมินผลการปฏิบั่ิงาน 



๓๙ 
 

1.  งำนประชำสัมพันธ์ 
นางกัณฐ์ลดา  แสงศิลป์   หัวหน้างาน 
นางสาวสุภาพร  ปัญญา   คณะท างาน 
นางสาวกมลลักษณ์  ชิงชัย  คณะท างาน 

  นางสาวรั่มณี  อุ มโอราญ   คณะท างาน 
  นายชัชวาลย์  กันเพชร   คณะท างาน 
  นายพงศกร  ยืนยง   คณะท างาน 
 มีหน้ำที่ 

๑. จัดท าแผน/โครงการงานประชาสัมพันธ์ 
  ๒. ด าเนินงาน่ามแผน/โครงการ 
           ๓. บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนปหว กิจกรรม และภารกิจของโรงเรียนประสานงานกับฝ่าย่ างๆ  
ในโรงเรียนเพ่ือน าข้อมูลที่เกี่ยวกับกิจกรรมมาใช้ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร  เกียร่ิประวั่ิ ชื่อเสียงของโรงเรียน  

๔. เผยแพร  ข้อมูล ข าวสาร เกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียน โดยให้ประชาชน ชุมชน หน วยงานภายนอก 
ปด้รับรู้ โดยประสานงานกับผู้ดูแลเว็บปช่์โรงเรียนเพ่ือน าข้อมูลเผยแพร สู สังคมภายในและนอกสถานศึกษา 

๕. เผยแพร เกียร่ิประวั่ิ ชื่อเสียง ข าวสาร ภารกิจ และกิจกรรมของโรงเรียนผ านสื่อ่ าง ๆ เช น 
เสียง่ามสายในโรงเรียน วิทยุชุมชม สื่อสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ เป็น่้น 

๖. เก็บรวบรวมข าวสารของโรงเรียนที่เผยแพร ทางสื่อสิ่งพิมพ์่ างๆ ปว้เป็นหลักฐานและจัดเก็บภาพ 
กิจกรรมให้เป็นระบบ  สะดวกและง าย่ อการสืบค้น 

๗. จัดท าวารสาร เอกสาร และสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ ของโรงเรียนและแจกจ ายวารสารและสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ ของ 
โรงเรียนให้แก สมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเผยแพร ประชาสัมพันธ์ 

๘. ประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ให้บริการเสียง่ามสาย ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร ข าวสาร่ างๆ  
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนให้บุคลากรในโรงเรียนทราบข าวสาร 
            ๙. จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ข าวสาร ่ามจุด่ าง ๆ ่ามความเหมะสม 

๑๐. ประเมินผล ทบทวนการปฏิบั่ิงานงานประชาสัมพันธ์ 
            ๑๑.รวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบั่ิงาน่ามแผน/โครงการ 
  ๑๒.  ดูแลเครื่องขยายให้มีความชัดเจน  และเสียงดังทั่วโรงเรียน 
  ๑๓.  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม่ าง ๆ ที่โรงเรียนปด้ด าเนินการให้หน วยงานที่เกี่ยวข้องปด้รับทราบ  
เช น สพม.เข่ 38   
            ๑4. ปฏิบั่ิงานอื่นๆ ่ามที่ปด้รับมอบหมาย 

2.  งำนส่งเสริมประชำธิปไตย 
นางสาวสิริอมร  หวลหอม   หัวหน้างาน 

  นายป่รรงค์   กล่ าบุ่ร   คณะท างาน 
  นางฐิ่ิพร   เทียนศรี   คณะท างาน 
  นายเชษฐา   เพชรคง   คณะท างาน 
  นายอธิพนัธ์   ชัยศรี   คณะท างาน 
  นางสาววิมลรั่น์  บุญคง   คณะท างาน 
  นางสาวสุพั่รา  หลักค า   คณะท างาน 



๔๐ 
 
  นางสาวฐิ่ินาฏ  ปันโงน   คณะท างาน 
  นายชัชวาลย์  กันเพชร   คณะท างาน 
 มีหน้ำที่ 

๑. จัดท าแผน/โครงการงานส งเสริมประชาธิปป่ย    
             ๒. ด าเนินงาน่ามแผน/โครงการ 

๓. จัดให้มีการเลือก่ั้งคณะกรรมการสภานักเรียนรายงานผลการเลือก่ั้งเลือก่ั้งคณะกรรมการ 
สภานักเรียนให้แก หัวหน้าฝ่าย รองผู้อ านวย ผู้อ านวยการทราบ่ามล าดับขั้น และจัดท าค าสั่งแ่ ง่ั้งคณะกรรมการ 
สภานักเรียน 

๔. ร วมเป็นที่ปรึกษาในการประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน จัดให้มีการบันทึกการประชุม 
คณะกรรมการสภานักเรียน น าผลการประชุมเสนอรองผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ่ามขั้น่อน เพ่ือทราบ 

๕. ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการท ากิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียนให้อยู ในขอบข ายที่ 
เหมาะสมและปม ขัด่ อระเบียบของโรงเรียน 

๖. ให้ค าปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียน จัดท าหลักฐานการจัดกิจกรรมส งเสริมประชาธิปป่ย 
ในโรงเรียนโดยจัดท าเป็นรูปเล ม 

๗. ประสานฝ่าย่ างๆเพ่ือให้คณะกรรมการสภานักเรียนร วมจัดกิจกรรมในสถานศึกษาและนอก 
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน 
.   ๘. ส งเสริม/สนับสนุนให้นักเรียนจัดกิจกรรมและเข้าร วมกิจกรรมในวันส าคัญของชา่ิ/ศาสนา / 
พระมหากษั่ริย์และความเป็นปทยเพ่ือแสดงออกในด้านประชาธิปป่ย 
           ๙. ประเมินผล ทบทวนการปฏิบั่ิงานงานส งเสริมประชาธิปป่ย   
           ๑๐. รวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบั่ิงาน่ามแผน/โครงการ 
           ๑๑. ปฏิบั่ิงานอ่ืนๆ ่ามที่ปด้รับมอบหมาย 

3.  งำนกิจกรรมทั่วไป 
นางฐิ่ิพร   เทียนศรี     หัวหน้างาน 
นางมัลลิกา   อรัญศรี   คณะท างาน 
นายเชษฐา   เพชรคง   คณะท างาน 
นายป่รรงค์   กล่ าบุ่ร   คณะท างาน  
นางสาวสิริอมร  หวลหอม   คณะท างาน 
นางสาวฐิ่ินาฏ  ปันโงน   คณะท างาน 
นางสาวกฤษณ์พร  อุ่มะ   คณะท างาน 
นายธรรมรั่น์   เขาเหิน   คณะท างาน 
นายบุญฤทธิ์   อยู คร   คณะท างาน 
นายอธิพันธ์   ชัยศรี   คณะท างาน 
นางสาววิมลรั่น์  บุญคง   คณะท างาน 
นายชัชวาลย์  กันเพชร   คณะท างาน 
นางสาวสุพั่รา  หลักค า   คณะท างาน 

 
 



๔๑ 
 

มีหน้ำที่ 
  ๑.จัดท าแผน/โครงการงานกิจกรรมทั่วปป    

๒.ด าเนินงาน่ามแผน/โครงการ 
๓.รับผิดชอบในการก าหนดแนวทาง วางแผนการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนร วมกับฝ่าย/งานอื่นๆ  

ในสถานศึกษา 
๔. ร วมกับฝ่าย /งานอ่ืน ๆ จัดกิจกรรมส งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมวันส าคัญของชา่ิ   

ศาสนา พระมหากษั่ริย์ กิจกรรมปหว้ครู กิจกรรมวันแม  กิจกรรมวันพ อ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ในและนอกสถานศึกษา 
๕. ให้การส งเสริม/สนับสนุนนักเรียนเข้าร วมกิจกรรมของโรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนมีพัฒนาการ 

ทางด้านร างกาย  จิ่ใจและมีบุคลิกภาพที่ดี สามารถอยู ร วมกันในสังคมด้วยความรักและสามัคคี 
๖. ประเมินผล ทบทวนการปฏิบั่ิงานงานส งเสริมประชาธิปป่ย   
๗. รวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบั่ิงาน่ามแผน/โครงการ  
๘. ปฏิบั่ิงานอื่นๆ ่ามที่ปด้รับมอบหมาย 

4.  งำนสัมพันธ์ชุมชน 
นายป่รรงค์  กล่ าบุ่ร   หัวหน้างาน 
นางสุพิชฌาย์  นวรั่นารมย์  คณะท างาน   
นางสาววัชรียา  จันทร์เกษร  คณะท างาน 
นายประจวบ  ชูเชิด   คณะท างาน 
นางมัลลิกา  อรัญศรี   คณะท างาน 
นางจิดาภา  เข็มพล   คณะท างาน 
นายอธิพันธ์ ชัยศรี   คณะท างาน 
นายธรรมรั่น์  เขาเหิน   คณะท างาน 
นางสาวกฤษณ์พร  อุ่มะ   คณะท างาน 
นายรณวรรธน์  ทรัพย์ประเสริฐ  คณะท างาน 

มีหน้ำที่ 
  ๑. จัดท าแผน/โครงการงานกิจกรรมทั่วปป    
  ๒. ด าเนินงาน่ามแผน/โครงการ 
  ๓. ให้ความร วมมือกับชุมชน หน วยงานภายนอกสถานศึกษา ่ามความเหมาะสม 
  ๔. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว างโรงเรียนกับชุมชน และเผยแพร เกียร่ิประวั่ิของโรงเรียนสู ชุมชน                                        
  ๕. ให้ความร วมมือกับฝ่าย/งานอื่น ๆ ในกิจกรรม/การพัฒนาของชุมชนที่เกี่ยวข้องคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช น วันส าคัญของชา่ิ ศาสนาและพระมหากษั่ริย์ งานประเพณี่ าง ๆ 
  ๖. ประเมินผล ทบทวนการปฏิบั่ิงานงานงานสัมพันธ์ชุมชน    
  ๗. รวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบั่ิงาน่ามแผน/โครงการ  
  ๘. ปฏิบั่ิงานอื่นๆ ่ามที่ปด้รับมอบหมาย 
 

         5.  งำน TO BE NUMBER  ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยำเสพติด  
นางสาวฐิ่ินาฏ  ปันโงน   หัวหน้างาน 
นางฐิ่ิพร   เทียนศรี   คณะท างาน 



๔๒ 
 

นายป่รรงค์   กล่ าบุ่ร   คณะท างาน 
นางสาวสิริอมร  หวลหอม   คณะท างาน 
นางสาวกฤษณ์พร  อุ่มะ   คณะท างาน 
นายอธิพันธ์   ชัยศรี   คณะท างาน 
นายรณวรรธน์  ทรัพย์ประเสริฐ  คณะท างาน 
นางสาวสุพั่่รา  หลักค า   คณะท างาน 
นายยุทธชัย  จันทร์สายทอง  คณะท างาน 

มีหน้ำที่ 
  ๑. จัดท าแผน/โครงการงานกิจกรรมทั่วปป    
  ๒. ด าเนินงาน่ามแผน/โครงการ 
  ๓. รณรงค์ปลุกจิ่ส านึกและสร้างกระแสนิยมที่เอ้ือ่ อการป้องกันและแก้ปขปัญหายาเสพ่ิด 
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิ่ใจให้แก นักเรียนในโรงเรียน 
  ๔. จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว างให้เป็นประโยชน์   
  ๕. เพื่อเผยแพร ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ปขปัญหายาเสพ่ิดให้แก นักเรียนในโรงเรียน 
  ๖. ประสานงานกับหน วยงาน่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมแก้ปขปัญหายาเสพ่ิดให้แก 
นักเรียนในโรงเรียน 
  ๗. ประเมินผล ทบทวนการปฏิบั่ิงานงานงานสัมพันธ์ชุมชน  
  ๘. รวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบั่ิงาน่ามแผน/โครงการ  
  ๙. ปฏิบั่ิงานอื่นๆ ่ามท่ีปด้รับมอบหมาย 
 
  ให้บุคลากรทุกคนปฏิบั่ิงาน่ามหน้าที่ขอบข ายงานของโรงเรียน  โดยเ่็มก าลังความสามารถ  
เสียสละ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก นักเรียนและโรงเรียน  สืบปป 
 

ทั้งนี้  ่ั้งแ่   วันที่   1  กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๖3  เป็น่้นปป 

สั่ง   ณ  วันที่  18  มิถุนายน  2562 
 
 
 
                       (นายมน่รี  คงเจริญ) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ 
 
 
 


