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คำสั่งโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 
ท่ี  056/2565 

เร่ือง   แต่งต้ังบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา  
..................................................................... 

 เพื่อให้การบริหารงานโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพและ
บังเกิดผลดีต่อการดำเนินการของโรงเรียน นักเรียนและชุมชน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ . 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่2) อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวง พ.ศ. 2546 มาตรา 34(2) และมาตรา 39 
โดยให้มีผู ้อำนวยการสถานศึกษามีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้จึงแต่งตั ้งบุคลากรรับผิดชอบงานตามโครง สร้างการ
บริหารงานของสถานศึกษาประจำการศึกษา 2564 ดังนี้ 
 

คณะกรรมการอำนวยการ 
นายวิสูตร  ยอดสุข   ประธานกรรมการ  

            นางนงค์นชุ  ภูมี   รองประธานกรรมการ 
นายธรรศกร   ดิษฐสุวรรณ  กรรมการ 

   นายภารดา   ศิลป์ชัย   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี  

1. จัดทำโครงสรา้งการบริหารงานจัดการศึกษา/กำหนดแนวทางปฏิบัติงาน/ตรวจสอบ/ทบทวนและรายงาน 
คุณภาพการศึกษา  

2. วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนเพื่อวางแผนพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา จัดทำแผนพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย เป้าหมาย ยทุธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พนัธกิจ และเป้าหมาย 

3. กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน คลอบคลุมการพัฒนาทุกด้าน เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย และ 
มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4. พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยมุ่งเน้นมาตรฐานตัวชี้วัด ผลการเรียนรูท้ี่สอดคล้องกับ 
มาตรฐานของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

5. นิเทศ กำกับติดตาม การดำเนนิงานอย่างต่อเนื่องให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โดยจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปีที่ชัดเจนคลอบคลุมงาน/โครงสร้างงานของสถานศึกษา 

 

คณะกรรมการดำเนนิงาน 
นางหัสยา  โภทชงรัก หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการและหัวหนา้งานหลกัสูตร 
นางสาวอรวรรณ์  แพนลำ  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
นางเกษอนงค ์  ทรงขำ  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
นายชรนิทร ์  ศิริพันธ ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
นางสาวบุญเทียบ  ยงทะเล  หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนกัเรียน 

รหัสเอกสาร 256501306 
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หน้าท่ี  
1. จัดทำโครงสรา้งการบริหารงานของกลุ่มบริหาร/กำหนดแนวทางปฏิบัติงาน/ตรวจสอบ/สรุปรายงานการ 

ปฏิบัติติงานตามโครงสรา้งการบริหาร  
2.   วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนเพื่อวางแผนพัฒนาการบริหารจัดการของกลุ่มบริหารและ จัดทำ 

แผนพัฒนางานของแต่ละกลุ่มบริหาร ซึ่งประกอบด้วย เป้าหมาย ยทุธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พนัธกิจ และเป้าหมาย 
3.   กำหนดแนวปฏิบัติทีช่ัดเจน คลอบคลุมการพัฒนาทุกด้าน เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย และมาตรฐาน 

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4. พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยมุ่งเน้นมาตรฐานตัวชี้วัด ผลการเรียนรูท้ี่สอดคล้องกับ 

มาตรฐานของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
5. นิเทศ กำกับติดตาม การดำเนนิงานอย่างต่อเนื่องให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติติการประจำปีการศกึษา 2565 

  

กลุ่มบริหารวิชาการ 
คณะกรรมการดำเนนิงาน 

นางหัสยา  โภทชงรัก หัวหน้างานกลุ่มงานบริหารวิชาการและหัวหน้างานหลักสูตร 
นางสาวพูลทรัพย ์ ภูนุช  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
นายนรนิทร์  มิถุนดี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
นางสาวอัญชลี  มั่นน้อย  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางรำเพย  สิงห์น้อย  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
นายประกิจ  สัมฤทธิ์ผล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
นางพชัร ี  คงเมือง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
นางสาววราพร เทพาลุน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
นางสาวสุกันญา ขันทองดี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
นางสาวปาริชาต ปั้นแพทย์ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
นางส่องอุษา   ชุ่มบริบูรณ์ หัวหน้างานนิเทศและวิจัย 
นายพชร  ประปุนไร ่ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
นางประไพศรี พรมรัตน์  หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน 
นางพรเพ็ญ  รจนากร  หัวหน้างานรับสมัครนักเรียน 
นางสาววดี  ศรีเท่ียงตรง หัวหน้างานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้และ 

งานพัฒนาศูนย์ดิจิทัลเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
นางสาวมะลิวัลย์ กลิ่นสุวรรณ หัวหน้างานห้องสมุด 
นางสาวมลัยพร  งามผิวเหลือง หัวหน้างานประกนัคุณภาพการศึกษา 
นางสาวสุพัตรา  ทองดี  หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(Gifted) 
นายนพกร  สิรินพมณ ี หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม(EIS) 
นางสาวเพ็ญธิดา บูชาธรรม หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาต่างประเทศ(MEP) 

กรรมการและเลขานุการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
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หน้าท่ี  
1. จัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจำปี และพิจารณางบประมาณประจำปีของกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
2. จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และนโยบายสำนักงาน 
3. คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
4. วางแผนพัฒนาการเรียนการสอน/จัดอัตรากำลังครูตามความเหมาะสม  
5. นิเทศการสอน/งานวิชาการภายในโรงเรียน ให้ความช่วยเหลือบุคลากรที่ปฏิบัติงานทางวิชาการ 
6. รายงานผลการปฏิบัติงานในส่วนที่กลุ่มงานบริหารวิชาการรับผิดชอบ 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

1. งานกลุ่มสาระการเรียนรู ้
 1.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  นางสาวพูลทรัพย ์ ภูนุช หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย 
  นางเกษอนงค ์ ทรงขำ รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย 
  นางสาวกุลนิษฐ ์ สุขเกษม เจ้าหน้าที่วัดผลกลุ่มสาระฯภาษาไทย 
  นางสาวประภสัสร  ชุมภูงาม เจ้าหน้าที่นเิทศกลุ่มสาระฯภาษาไทย. 
  นายโกวิท  พัฒนประเสริฐ เจ้าหน้าที่แผนงานกลุ่มสาระฯภาษาไทย  
  นางสาวมะลิวลัย์ กลิ่นสวุรรณ เจ้าหน้าที่สื่อและพสัดุกลุ่มสาระฯภาษาไทย 
  นางสาวอนุธิดา   บุตรสัมฤทธิ์ เจ้าหน้าที่สารสนเทศกลุ่มสาระฯภาษาไทย   
  นางสาวเพ็ญนีต์ิ ศรีเจริญสุข เลขานุการกลุ่มสาระฯภาษาไทย 
 1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร ์
 นายนรนิทร ์ มิถุนดี หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร ์
  นางหัสยา  โภทชงรัก รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร ์
  นายวัชรพล ศรีพรม  เจ้าหน้าที่วัดผลกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร ์
  นายนพกร  สิรินพมณี เจ้าหน้าที่สื่อและพสัดุกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร ์
  นางสาวอรวรรณ์ แพนลำ  เจ้าหน้าที่แผนงานกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร ์
   นายพชร  ประปุนไร ่ เจ้าหน้าที่สารสนเทศกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
  นางส่องอุษา   ชุ่มบริบูรณ์ เจ้าหน้าที่นเิทศกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร ์
       และเลขานุการกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร ์
 1.3  กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
  นางสาวอัญชล ี มั่นน้อย  หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  นางประไพศร ี พรมรัตน ์ รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  นางสาวสุพัตรา ทองดี  เจ้าหน้าที่วัดผลกลุ่มสาระฯวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  นางสาวสุพรรษา สุบรรณโรจน ์ เจ้าหน้าที่สารสนเทศกลุ่มสาระฯวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  นายบุญเลศิ นิยมรัตน  เจ้าหน้าที่นเิทศกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  นางสาวมลัยพร งามผิวเหลือง เจ้าหน้าที่แผนงานกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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  นายสมโภชน ์ สามชูสินธุ ์ เจ้าหน้าที่สื่อและพสัดุกลุ่มสาระฯวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  นางสาววดี ศรีเที่ยงตรง เจ้าหน้าที่แผนงานกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  นางสาวอภิญญา   เมืองพงษา เจ้าหน้าที่สื่อและพสัดุกลุ่มสาระฯวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  นายกจิกมล   อัญญะพรสุข เจ้าหน้าที่นเิทศกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  นายธนกจิ   ทิพย์สงิห์  เจ้าหน้าที่สื่อและพสัดุกลุ่มสาระฯวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  นางสาวอาริยา ชินโน  เจ้าหน้าที่สารสนเทศกลุ่มสาระฯวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  นายจุติพร  แก้วสุวรรณ เจ้าหน้าที่วัดผลกลุ่มสาระฯวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  นายปริญญา ปัญญาเฉียบ เจ้าหน้าที่สารสนเทศกลุ่มสาระฯวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  นางสาววิลาวลัย์ ร่วมทว ี  เลขานุการกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  นางรำเพย  สิงห์น้อย  หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 
  นางสุภัค  ชุ่มบริบูรณ์ รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศกึษาฯ  
  นายอุกฤษฏ์ หาไชย  เจ้าหน้าที่วัดผลกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ  
  นางสาวอาทิตยา ลาหลง  เจ้าหน้าที่วัดผลกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 
  นายณัฐวุฒิ จงจิต  เจ้าหน้าที่สื่อและพสัดุกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ  
  นางสาวโศภิตา มีแก้ว  เจ้าหน้าที่สื่อและพสัดุกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 
  นางสาวสายสุนีย์ บัวน้อย  เจ้าหน้าที่นเิทศกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ  
  นางสาววรรณพร พรหมศิร ิ เจ้าหน้าที่แผนงานกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 
  นางสาวศศิธร ทองอินที  เจ้าหน้าที่สารสนเทศกลุ่มสาระฯสงัคมฯ  
 นางสาวสุวิมล พลค้อ เลขานุการกลุ่มสาระฯสังคมศกึษาฯ 
1.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

    นายประกจิ สัมฤทธิ์ผล หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ 
         เจ้าหน้าที่แผนงานกลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ 
         และเจา้หนา้ทีน่ิเทศกลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ 
    นายเอกฉัตร เกตุแก้ว  รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศกึษาฯ 
         และเจา้หนา้ทีว่ัดผลกลุ่มสาระฯสุขศกึษาฯ 
    นายธนพล  ป่ินสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่สื่อและพสัดุกลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ 
    นางสาวสุปรียา สนธ ิ  เจ้าหน้าที่สารสนเทศกลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ 
         และเลขานุการกลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ 
  1.6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

  นางพัชร ี  คงเมือง  หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะและเจา้หน้าทีน่ิเทศฯ 
  นายดนัย  ศิลาวงศ ์  รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯศลิปะ 
  นายสมหวงั นาคคล้าย เจ้าหน้าที่วัดผลกลุ่มสาระฯศิลปะ 
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  นางสาวปาริชาต ป้ันแพทย์ เจ้าหน้าที่สื่อและพสัดุกลุ่มสาระฯศิลปะ  
       และเจา้หนา้ที่แผนงานกลุ่มสาระฯศิลปะ 
  นางสาวขวัญสุวัฒน ์ วิจิตรกวี  เจ้าหน้าที่สารสนเทศกลุ่มสาระฯศลิปะ 
       และเลขานุการกลุ่มสาระฯศิลปะ  
 1.7  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
  นางสาววราพร เทพาลนุ  หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชพี 
       เจ้าหน้าที่สารสนเทศกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ 
       และนิเทศกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ 
  นางสาวปนัดดา จำปาทอง รองหัวหน้ากลุ่มฯการงานอาชีพ 
       และเจ้าหน้าที่วัดผลกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ 
  นางสาวบุญเทียบ ยงทะเล  กรรมการกลุ่มสาระฯการงานอาชพี 
  นายต่อ  ภิญโญภาพ เจ้าหน้าที่สื่อและพัสดุกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ 
  นางวีรยา  ภู่ประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่แผนงานและเลขานุการกลุ่มสาระฯ  
 1.8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  นางสาวสุกันญา ขันทองดี  หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 
  นายชรนิทร ์ ศิริพันธ ์  รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 
  นางสาวอิศรา ใจสอน  เจ้าหน้าที่นเิทศกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 
  นางสาวสาวิตร ี จันทร์เหนือ เจ้าหน้าที่วัดผลกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 
  นางสาววศิมน สุขอนันต์  เจ้าหน้าที่สื่อและพสัดุกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 
  นางสาวนิศากร ไชยเอียด  เจ้าหน้าที่สารสนเทศกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 
  นางสาวเพ็ญธิดา บูชาธรรม เจ้าหน้าที่แผนงานกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 
 นายเอื้ออังกรู แท่งทอง เจ้าหน้าที่สื่อและพสัดุกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 
 นางสาวภาวิณี มาลีหวล เจ้าหน้าที่สารสนเทศกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 
 Mr.Alexis Jarylson  Medina กรรมการกลุ่มสาระฯ 
 Ms. Faith Bandales Archeta กรรมการกลุ่มสาระฯ 
  นางสาวชัญญานชุ หาญมนต์ กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 

หน้าท่ี  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้(ประธานกรรมการ) 
1. จัดทำโครงสร้างการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. จัดทำแผนงาน โครงการ และข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. พัฒนางานวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้/เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการ และกรรมการบริหารกลุ่มบริหารวิชาการ 
4. พิจารณา สรรหา อัตรากำลังในกลุ่มสาระการเรียนรู้บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีความสามารถ  มี

ศักยภาพมาปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5. ปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบอย่างน้อย 12 คาบ/สัปดาห์ 
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6. วิเคราะห์จุดหมาย หลักการ หลักสูตร ศึกษาวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ 
7. ส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมตามสาระการเรียนรู้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ

ความถนัดของผู้เรียน สอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ รวมทั้งการนำภูมิปัญญาท้องถ่ิน เศรษฐกิจพอเพียง ค่านิยม 12 ประการ อนุรักษ์พลังงาน โรงเรียน
สุจริต ภัยพิบัติและเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนท้องถ่ินมามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 

8. นิเทศ กำกับ ติดตาม การสอน การวัดประเมินผลของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามระเบียบของ
การวัดประเมินผล ตรงตามหลักสูตรแผนจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล
ตามสภาพจริง 

9. จัดประชุมครูอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง/จัดกิจกรรม PLC ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
10. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู ้ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพื่อให้มี

ความรู้ความสามารถเพิ่มข้ึน และทันสมัยอยู่เสมอ 
11. จัดนิทรรศการ/กิจกรรม เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ 
12. ประเมินผลงานของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้นำเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อประกอบพิจารณาความดีความชอบ 
13. วางแผนการใช้ห้องปฏิบัติการ ห้องศูนย์วิชาการ ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน

มากที่สุด 
14. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ครูผู้สอน (คณะกรรมการ) 
1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศกึษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2561 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ.2564  มาตรฐานการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ และคำอธิบายรายวิชาในรายวิชาที่
ตนเองรับผิดชอบเพื่อออกแบบหน่วยจัดการเรียนรู้ และแผนจัดการเรียนรู้ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญเน้นการ
ประเมินตามสภาพจริง 

2. จัดสอนซ่อมเสริมนักเรียนก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียนตามความเหมาะสมให้เป็นไปตามระเบียบการ
วัดประเมินผลของสถานศึกษาที่กำหนด 

3. ปฐมนิเทศก่อนการสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ 
และเป็นแนวปฏิบัติที่ต้องยอมรับร่วมกัน 

4. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนใน ปพ.5 ทุกครั้งที่เข้าสอน 

• กรณีนักเรียนขาดไม่มาเรียนให้สอบถามหาเหตุผลและดำเนินการแก้ไข 

• กรณีนักเรียนขาดเรียนบ่อย  ๆให้ตักเตือนและแจ้งข้อมูลให้ครูที่ปรึกษาและกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนทราบ 

• กรณีหมดสิทธิ์สอบหรือส่งงานไม่ครบ ให้เตือนหรือทำข้อตกลง สอนซ่อมเสริมหรือมอบหมายงาน
พิเศษให้เพิ่มเติม หรือให้ค้นคว้ารายงาน ไม่ควรตัดสิทธิ์นักเรียนหรือให้นักเรียนติด ร 

5. ตรวจผลงาน ชิ้นงาน สมุดจดงานนักเรียนสม่ำเสมอ และแจ้งผลคะแนนแก่นักเรียน พร้อมลงบันทึกคะแนนใน 
ปพ.5 และโปรแกรม SGS และจัดพิมพ์รายงาน ปพ.5 ตามที่โรงเรียนกำหนด 

6. พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมายของกลุ่มสาระ         
การเรียนรู้และกลุ่มบริหารวิชาการ 
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7. ติดตามผลการเรียนของนักเรียนและดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไขผลการเรียนของนักเรียนที่ไม่ผ่านการ
ประเมินตามระเบียบการวัดผลการประเมินของสถานศึกษา 

8. ใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
9. รับผิดชอบการเข้าสอนเต็มเวลา รวมทั้งการเข้าสอนแทนตามที่โรงเรียนมอบหมาย 
10. ควบคุม ดูแลนักเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยในห้องที่กำลังสอน ติดตาม ช่วยเหลือนักเรียนแก้ไขปัญหาการ

เรียนในวิชาที่ตนสอนจนผ่านทุกคน 
11. ทำหน้าที ่เป็นครูแนะแนวตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเร ียน ใช้ค ุณธรรม เมตตาธรรม 

จรรยาบรรณของครูในการอบรมสั่งสอนนักเรียน 
12. วางตัวเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมในด้านความประพฤติ กิริยาวาจา การแต่งกาย การรักษาความสะอาด 

เป็นผู้มีความสุภาพเรียบร้อย 
13. จัดทำแฟ้มสะสมงานส่วนตัว(SAR) เพื ่อประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงานในทุกภารกิจโดยสรุปและ

รายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นภาคเรียนและสิ้นปีการศึกษา 
14. รักษาชื่อเสียงของโรงเรียนและวิชาชีพครู 
15. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

2.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   นางสาวปาริชาต  ป้ันแพทย์    หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและ 
     เจ้าหน้าที่พสัดุกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   นายโกวิท  พัฒนประเสริฐ รองหัวหน้ากจิกรรมพัฒนาผูเ้รียน 
   นางสาวสุดคนงึ  เดชดัง  กรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  นายบุญเลศิ  นิยมรัตน กรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  นางสาวบุญเทียบ  ยงทะเล  เจ้าหน้าที่แผนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  นางสาวพูลทรัพย ์ ภูนุช  เจ้าหน้าที่นเิทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  นายนรนิทร ์  มิถุนดี  เจ้าหน้าที่สารสนเทศกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  นางพรเพ็ญ  รจนากร  เจ้าหน้าที่วัดผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
       และเลขานุการ   

หน้าท่ี 
1. วางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อสนองนโยบายของโรงเรียนและความต้องการศักยภาพ ความถนัด 

ความสามารถของผู้เรียนร่วมกับงานวิชาการ 
2. บริหารจัดการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมชุมนุมวิชาการ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมเพื่อสังคม

และสาธารณประโยชน์  กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมเพิ่มเวลารู้  กิจกรรมรักษาดินแดน กิจกรรมโครงงานบูรณาการ
และกิจกรรมจิตอาสา 

3. ประสานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดแทรกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพิม่เติม ในกรณีที่เห็นว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้ยัง
จัดวิชาเรียนไม่สนองความเปลี่ยนแปลงทางสังคมหรือความถนัดและความต้องการของผู้เรียน 

4. กำกับ ควบคุมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เต็มเวลาและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
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5. กำกับติดตามการจัดกิจกรรมและบันทึกผลการประเมินลงใน ปพ.5 และโปรแกรม SGS และตรวจรายงานของ ปพ.5 
ของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามที่ได้รับมอบหมาย 

6. รวบรวมสถิติข้อมูลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแต่ละกิจกรรม รายงานให้ฝ่ายบริหารทราบ 
7. จัดครูเข้าสอนแต่ละกิจกรรม เพื่อให้การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย 
8. จัดทำปฏิทินการสอน การวัดผล การเข้าค่ายกิจกรรมและการแสดงนิทรรศการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตาม

จุดมุ่งหมายของหลักสูตรและนโยบายของสถานศึกษา 
9. ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบ แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา 
10. จัดทำเอกสารการจัดกิจกรรม ระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในหลักสูตร 
11. ติดตามการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องปฏิทินการปฏิบัติงาน 
12. กำกับ ติดตามการจัดกิจกรรมการประเมินผลและการรายงานผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกกิจกรรม 
13. สรุป ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนาการดำเนินการกิจกรรมให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและนโยบาย

สถานศึกษาทุกภาคเรียน ทุกปีการศึกษา 
14. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ฝ่ายบริหารทราบ 
15. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

2.1  กิจกรรมแนะแนว 
นางสาวสุดคนงึ  เดชดัง  หัวหน้ากิจกรรม/งานแนะแนว 
นางพรเพ็ญ  รจนากร  รองหัวหน้ากจิกรรม/งานแนะแนว  
นางสาวปาริชาต  ป้ันแพทย์ กรรมการ 
นายอุกฤษฏ์  หาไชย  กรรมการ 
นางสาวกุลนิษฐ ์  สุขเกษม  กรรมการ 
นางสาววศิมน   สุขอนันต์        กรรมการ 
นางสาวพูลทรัพย ์   ภูนุช         กรรมการ 
นายนรนิทร ์    มิถุนดี         กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี 
1. เป็นคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยตำแหน่ง 
2. จัดกิจกรรมและบันทึกผลการประเมินลงใน ปพ.5 และโปรแกรม SGS ของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ตามที่ได้รับมอบหมาย 
3. ร่วมมือกับกลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มงานบริหารบุคคล งานทะเบียนและงานวัดผล เพื่อช่วยเหลือ

นักเรียนในการเลือกวิชาเรียน แผนการเรียน และจัดนักเรียนเข้าเรียนในแผนต่างๆ 
4. ให้คำปรึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม ตลอดจนรวบรวมข้อมูลของนักเรียนรายบุคคล ให้

คำปรึกษาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถตัดสินใจเลือกวิชาเรียนและแผนการเรียนได้ด้วยตนเอง 
5. ติดตามผลการเรียนและประเมินผล พัฒนาการแต่ละด้านของผู้เรียน 
6. จัดหาและดำเนินการเรื่องทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวันและทุนสงเคราะห์ให้แก่นักเรียน 
7. ดูแลเรื่องการกู้ยืมเงิน “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)” 
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8. จัดทำอุปกรณ์ต่างๆ เช่น แผนภูมิ ป้ายประกาศ ป้ายนิเทศ เอกสาร สิ่งตีพิมพ์ที่เกี่ยวกับงานแนะแนว 
9. ให้บริการแก่ผู้ปกครองที่มาปรึกษาเกี่ยวกับปัญหานักเรียน 
10. จัดทำแผนงานและโครงการงานแนะแนวและปฏิบัติตามแผน 
11. ประสานความร่วมมือกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนานักเรียน 
12. ติดตามผลการเรียนของนักเรียน ตลอดจนนักเรียนที่จบหลักสูตรของโรงเรียนไปแล้ว 
13. วางแผนการดำเนินงานแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งงานแนะแนวเป็นการแนะแนวการศึกษา แนะแนว

อาชีพและพัฒนาบุคลิกภาพ 
14. ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนเพื่อให้งานแนะแนวดำเนินไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
15. จัดบริการแนะแนวให้ครบทั้ง 5 บริการ ได้แก่ 1) รวบรวมข้อมูล โดยประสานงานกับงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 2) จัดวางตัวบุคคล เช่น การจัดทุนการศึกษาให้นักเรียน เป็นต้น 3) ให้คำปรึกษา แก่
นักเรียนที่มาขอคำปรึกษาเรื่องต่าง ๆ 4) บริการสนเทศ ได้แก่ ป้ายนิเทศให้ความรู้ด้านต่างๆ ข้อมูล
การศึกษา การประกอบอาชีพ และการพัฒนาบุคลิกภาพและสังคม และ 5) การติดตามผล 

16. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
  

2.2  กิจกรรมชุมนมุวิชาการ 
 นางสาวพูลทรัพย ์ ภูนุช   หัวหน้ากิจกรรม 
 นางสาวเพ็ญนีต์ิ ศรีเจริญสุข  รองหัวหน้ากจิกรรม 
               นางสาวปารชิาต ป้ันแพทย์  กรรมการ 
 นางพัชร ี  คงเมือง  กรรมการ 
 นางสาววราพร เทพาลนุ  กรรมการ 
 นายนรนิทร ์ มิถุนดี   กรรมการ 
  นางรำเพย  สิงห์น้อย  กรรมการ 
  นายประกจิ  สัมฤทธิ์ผล  กรรมการ 
  นางสาวสุกันญา ขันทองดี  กรรมการ 
   นางสาวอัญชล ี มั่นน้อย  กรรมการ 
   นางสาวอาริยา ชินโน  กรรมการ 
   นางสาววดี  ศรีเที่ยงตรง  กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวกุลนษิฐ ์      สุขเกษม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   นายปริญญา                 ปัญญาเฉียบ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าท่ี 
1. เป็นคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยตำแหน่ง 
2. สำรวจข้อมูลและความถนัดของครูท่ีปรึกษากิจกรรมท่ีขอเปิดกิจกรรม 
3. สำรวจข้อมูลความต้องการ  ความสนใจ  ความถนัด และจำนวนนักเรียนท่ีเลือกกิจกรรมชุมนุมวิชาการโดย

ผ่านการเลือกชุมนุมทางออนไลน์ 
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4. กำกับดูแลการดำเนินงานกิจกรรมทุกรายการให้อยู่ในระเบียบปฏิบัติ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม 

5. ประสานงานจัดครูเข้าสอนกิจกรรมชุมนุมวิชาการ  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและประเมินผล
กิจกรรม ให้เป็นไปตามหลักสูตร และระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 

6. กำกับติดตามการจัดกิจกรรมและบันทึกผลการประเมินลงใน ปพ.5 ตรวจรายงาน ปพ.5 ของการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนตามท่ีได้รับมอบหมาย และบันทึกผลการประเมินลงในโปรแกรม SGS 

7. ติดตามประเมินผู้รับผิดชอบทุกรายการ เพื่อปรับปรุงกิจกรรมให้เหมาะสม 
8. กำกับติดตาม 
9. ประเมินผลการดำเนินงานและรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมต่อหัวหน้าตามลำดับทุกสิ้นภาคเรียน 
10. รายงานผล การประเมินผลกิจกรรม เสนอกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
11. ประสานงานกับกลุ่มงานบริหารทุกกลุ่ม  เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม 
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 2.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
   นางพรเพ็ญ  รจนากร  หัวหน้ากิจกรรม 

  นางสาวกุลนิษฐ์  สุขเกษม  รองหัวหน้ากิจกรรม 
นางสาวสุดคนึง  เดชดัง  กรรมการ 

  นางสาวพูลทรัพย์      ภูนุช  กรรมการ    
             นางสาวปาริชาต           ปั้นแพทย์ กรรมการ 
  นางสาววศิมน            สุขอนันต์  กรรมการ 
  นายอุกฤษฏ์                หาไชย  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่
1. เป็นคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยตำแหน่ง 
2. วางแผนและดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับหัวหน้าระดับและครูท่ีปรึกษา 
3. ดูแลกำกับการจัดโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ท้ัง 2  ภาคเรียน 
4. ประสานหัวหน้าระดับ /ครูที่ปรึกษา เพื่อตัดสินผลการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัด

ประเมินผลของสถานศึกษา 
5. กำกับติดตามการจัดกิจกรรมและบันทึกผลการประเมินลงใน ปพ.5 ตรวจรายงาน ปพ.5 ของการจัดกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนตามท่ีได้รับมอบหมาย และและบันทึกผลการประเมินลงในโปรแกรม SGS 
6. ประเมินผลการดำเนินงานและรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมต่อหัวหน้าตามลำดับทุกสิ้นภาคเรียน 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 2.4  กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี
นางสาวบุญเทียบ  ยงทะเล  หัวหน้ากิจกรรม 
นายชรนิทร ์   ศิริพันธ ์  รองหัวหน้ากจิกรรม 
นายอุกฤษฎ์  หาไชย  กรรมการ 
นางสาวปาริชาต  ป้ันแพทย์ กรรมการ 
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นางสาวกุลนิษฐ ์       สุขเกษม  กรรมการ 
นายโกวิท                    พัฒนประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี 
1. เป็นคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยตำแหน่ง 
2. ดำเนินงานจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีให้มีประสิทธิภาพ 
3. ร่วมจัดทำแผนงาน โครงการของงานลูกเสือ เนตรนารีประจำปีการศึกษา 
4. ดำเนินการตามโครงการของแผนลูกเสือ เนตรนารีประจำปีการศึกษา 
5. ประสานงานและจัดทำคู่มือการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
6. ปฐมนิเทศลูกเสือ-เนตรนารีตามแผนงานการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีแต่ละภาคเรียน 
7. จัดครูสอนและจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีตามแผน 
8. กำกับติดตามการจัดกิจกรรมและบันทึกผลการประเมินลงใน ปพ.5 ตรวจรายงาน ปพ.5 ของการจัด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามที่ได้รับมอบหมาย และบันทึกผลการประเมินลงในโปรแกรม SGS 
9. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมผู้บังคับบัญชาวิชาลูกเสือ-เนตรนารี 
10. ติดต่อประสานงานกับลูกเสือเขตพื้นที่และกองลูกเสือแห่งชาติ 
11. จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
12. นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน 
13. ควบคุมการปฏิบัติงานและประเมินงานของบุคลากรในงานลูกเสือ-เนตรนารี 
14. ประเมินผลการดำเนินงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค ต่อหัวหน้าตามลำดับทกุสิ้น

ภาคเรียน 
15. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 2.5  กิจกรรมรักษาดินแดน 
 นายบุญเลศิ นิยมรัตน  หัวหน้ากิจกรรม 
 นายสมโภชน ์ สามชูสินธุ ์  รองหัวหน้ากจิกรรม 
 นางพรเพ็ญ รจนากร  กรรมการ 
 นายนพกร   สิรินพมณี  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี  
1. เป็นคณะกรรมการกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยตำแหน่ง 
2. ดำเนินงานจัดการงานรักษาดินแดนให้มีประสทิธิภาพ 
3. ประสานงานกับผู้ปกครองในเรื่องการเรียน/การฝึกกิจกรรมต่างๆ และช่วยอำนวยความสะดวกให้กับ

นักศึกษาวิชาทหาร 
4. เตรียมการรับสมัครและดำเนินการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 
5. ดำเนินการรับรายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 
6. เข้าร่วมประชุมปรึกษากับหน่วยบัญชาการสำรอง 
7. ประสานเรื่องการฝึกนักศึกษาวิชาทหารกับศูนย์การกำลังสำรองและศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารแต่ละชั้นปี 
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8. กำกับดูแลนักศึกษาวิชาทหารในการฝึกศึกษาภาคที่ต้ังและภาคสนาม 
9. เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามที่หน่วยบัญชาการกำลังสำรองกำหนด 
10. จัดกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาวิชาทหาร 
11. นิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 
12. รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค ทุกภาคเรียน 
13. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 2.6  กิจกรรมโครงงานบรูณาการ 
 นายนรนิทร ์ มิถุนดี   หัวหน้ากิจกรรม 

นางสาวพูลทรัพย ์ ภูนุช   รองหัวหน้ากจิกรรม 
นางสาวสุดคนงึ  เดชดัง  กรรมการ 
นางสาวกุลนิษฐ ์ สุขเกษม  กรรมการ 
นายอุกฤษฏ์  หาไชย  กรรมการ 
นางสาววศิมน  สุขอนันต์   กรรมการ 

 นางสาวปาริชาต ป้ันแพทย์  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี 

1. วางแผน และกำหนดข้ันตอนในการจัดกิจกรรมโครงงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
2. กำหนดหัวข้อการจัดทำโครงงานบูรณาการของแต่ละระดับชั้น  
3. จัดทำเอกสารที่ใช้ในการจัดทำโครงงาน รวมทั้งเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับการทำโครงงาน 
4. กำกับ ติดตาม และรวบรวมผลการจัดทำโครงงานของนักเรียน 
5. จัดกิจกรรมแสดงผลงานโครงงานและสรุปผลรายงานการจัดกิจกรรมโครงงานเมื่อสถานการณ์เหมาะสม 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 2.7  กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 
 นางสาวปาริชาต ป้ันแพทย์  หัวหน้ากิจกรรม 
 นายอุกฤษฏ์ หาไชย  รองหัวหน้ากิจกรรม 
 นางสาวสุดคนึง เดชดัง  กรรมการ 
 นายนรินทร์ มิถุนดี   กรรมการ 
 นางสาวกุลนิษฐ์ สุขเกษม  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี 
1. ประสานกับกลุ่มงานบริหารวิชาการ วางแผนการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมและสอดคล้องตามนโยบาย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและเหมาะสมกับนโยบายสถานศึกษา 
2. จัดกิจกรรมบูรณาการกับโครงงานบูรณาการ 
3. กำกับ ติดตาม ดูแล การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามปฏิทินแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
4. ติดตามการวัดประเมินผล การสรุปรายงานส่งหัวหน้างานตามลำดับทุกสิ้นภาคเรียน 
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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2.8  กิจกรรมจิตอาสา 
 นายโกวิท พัฒนประเสริฐ  หัวหน้ากิจกรรม 
 นายณัฐวุฒิ  จงจิต   รองหัวหน้ากิจกรรม 

นางสาวสุดคนึง เดชดัง  กรรมการ 
 นายพชร   ประปุนไร ่  กรรมการ 
 นางสาวอัญชลี มั่นน้อย  กรรมการ 
 นายอุกฤษฏ์  หาไชย   กรรมการ 

นายเอกฉัตร  เกตุแก้ว  กรรมการ 
นายสมหวัง   นาคคล้าย  กรรมการ 

 นางสาววดี   ศรีเที่ยงตรง   กรรมการ 
 นายจุติพร  แก้วสุวรรณ  กรรมการ 

นายปริญญา  ปัญญาเฉียบ  กรรมการ 
 นางสาวสุปรีญา  สนธิ   กรรมการ 

นางพรเพ็ญ  รจนากร  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวอนุธิดา บุตรสัมฤทธิ ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าท่ี 
1. ประสานกับกลุ่มงานบริหาร วางแผนการจัดกิจกรรมตามนโยบาย  ความต้องการช่วยเหลือของชุมชน ให้

เหมาะสมและสอดคล้องตามนโยบายและแนวทางของจิตอาสา 
2. จัดกิจกรรมจิตอาสาในส่วนของกิจกรรมชุมนุมวิชาการและในส่วนของงานบริการชุมชนตามโอกาส 
3. จัดกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการประสานความความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ 
4. กำกับ ติดตาม ดูแล การจัดกิจกรรมให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและใช้งบประมาณตามแผนงานที่วางไว้ 
5. สรุปรายงานส่งหัวหน้างานตามลำดับทุกสิ้นภาคเรียน 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

3.  งานวัดผลและประเมินผล 
นายพชร   ประปุนไร ่  ประธานกรรมการ 
นายวัชรพล   ศรีพรม   รองประธานกรรมการ 
นางสาวกุลนิษฐ ์  สุขเกษม   กรรมการ 
นางสาวสุพัตรา  ทองดี   กรรมการ 
นายอุกฤษฏ์   หาไชย     กรรมการ 
นางสาวอาทิตยา  ลาหลง   กรรมการ 
นายเอกฉัตร   เกตุแก้ว   กรรมการ 
นายสมหวงั   นาคคล้าย  กรรมการ 
นางสาวปนัดดา  จำปาทอง  กรรมการ 
นางสาวสาวิตร ี  จันทร์เหนือ  กรรมการ 
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นางพรเพ็ญ   รจนากร   กรรมการ 
นายปริญญา   ปัญญาเฉียบ  กรรมการ  
นายจุติพร   แก้วสุวรรณ  กรรมการ 
นายนพกร   สิรินพมณี  กรรมการและเลขานุการ 
นายธนกจิ   ทิพย์สงิห์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าท่ี 
1. จัดทำแผนงาน โครงการ และปฏิทินงานวัดผลให้มีลำดับข้ันตอนชัดเจน แจ้งผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติ 
2. จัดทำ จัดหา ระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการวัดผล เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการบันทึก จัดเก็บและ

ให้บริการอย่างปลอดภัย 
3. จัดทำเอกสารและแบบฟอร์มที่ใช้ในงานวัดผลประเมินผล 
4. จัดทำระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล 
5. จัดทำข้อมูลผลการเรียนนักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นระดับ ระบบการให้บริการ ระบบการป้องกันการแก้ไข

ข้อมูลงานวัดผลอย่างปลอดภัย 
6. นิเทศ กำกับ ควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนของกลุ่มสาระกเรียนรู้

และครูผู้สอนให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบันตามเวลาที่กำหนด วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

7. กำกับติดตามการบันทึกคะแนนและผลการประเมินลงใน ปพ.5 ตรวจรายงาน ปพ.5 ของการจัดจัดการเรียน
การสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการบันทึกผลการประเมินลงในโปรแกรม SGS 

8. ดำเนินการวัดผลการเรียน สอบแก้ตัว เรียนซ้ำ เปลี่ยนวิชา 
9. จัดทำประกาศผลการเรียน จัดทำ GPA และ PR ของโรงเรียน เพื่อนำส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

สมุทรปราการ 
10. ดำเนินการเกี่ยวกับการวัดผล ประเมินผล ตลอดจนออกคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลและการ

มีสิทธิ์สอบ 
11. ควบคุม ดูแลนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ รับคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ

และรวบรวมหลักฐานเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อขออนุมัติ 
12. ติดตาม ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
13. ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบของสถานศึกษาและแนวทางในการ

เทียบโอนของกระทรวงศึกษาธิการ 
14. พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการวัดผลให้สะดวกและจัดเก็บบันทึกได้ง่าย 
15. สรุปรายงานผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนรู้ของครูและงานในฝ่ายต่อผู้อำนวยการโรงเรียนภาคเรียนละครั้ง 
16. ติดตามผลการเรียนของนักเรียนร่วมกับครูที่ปรึกษา และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน 
17. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองเกี่ยวกับปัญหาผลการเรียนของนักเรียนที่มีแนวโน้มว่าจะไม่จบหลักสูตร 
18. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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4.  งานทะเบียนนักเรียน 
  นางประไพศร ี  พรมรัตน ์  ประธานกรรมการ 
  นางพรเพ็ญ  รจนากร   รองประธานกรรมการ 
  นางส่องอุษา  ชุ่มบริบูรณ์  กรรมการ 
  นางสาวเพ็ญธิดา  บูชาธรรม   กรรมการ 
  นางสาวอาริยา  ชินโน   กรรมการ 
 นางสาวอนุธิดา  บุตรสัมฤทธิ์  กรรมการ 
  นางสาวชัญญานชุ  หาญมนต์  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี 
1. ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สมุทรปราการ 
2. ทำหน้าที่ “นายทะเบียน” ของโรงเรียน 
3. เป็นกรรมการบริหารกลุ่มงานบริหารวิชาการ เป็นที่ปรึกษาด้านทะเบียนวัดผลและงานวิชาการ 
4. จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานทะเบียน 
5. จัดทำแผนการบริหารงานทะเบียนให้ดำเนินการไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ชัดเจนเป็นปัจจุบัน 
6. รับลงทะเบียนนักเรียน ออกเลขประจำตัวนักเรียน และจัดห้องเรียนตามนโยบายของโรงเรียน 
7. ตรวจสอบหลักฐานการมอบตัว จัดนักเรียนเข้าชั้นเรียน จัดทำรายชื่อนักเรียนทุกระดับชั้น 
8. จัดเก็บหลักฐานการมอบตัว การรับ – จำหน่ายนักเรียน 
9. ควบคุม ดูแล และจัดทำระเบียนนักเรียน 
10. ควบคุมดูแลการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน 
11. จัดทำ จัดหาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เอกสาร เครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ์มาใช้ในการบริหารและให้บรกิาร 

ตลอดจนทำแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน 
12. จัดทำระบบจัดเก็บและให้บริการเอกสารที่สำคัญของงานทะเบียนให้เป็นระบบสืบค้นได้รวดเร็ว และป้องกัน       

การสูญหายหรือปลอมแปลง 
13. จัดหาเอกสาร ปพ. สมุดทะเบียน ใบประกาศนียบัตร ฯลฯ สำหรับผู ้จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
14. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับคำร้องขอแก้ไขหลักฐานในทะเบียนนักเรียน 
15. จัดทำและตรวจสอบระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1) ใบรับรองการศึกษา(ปพ.7) และ Transcript ฉบับ

ภาษาอังกฤษ จัดทำเอกสารแจ้งผลพัฒนาการเรียน ถึงผู้ปกครองและรายงานผลต่อผู้อำนวยการโรงเรียน 
16. ให้บริการเกี่ยวกับการจัดพิมพ์หลักฐานในการเรียนและเอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับผลการเรียนตามที่นักเรียนได้ยื่น  

คำร้องขอไว้ 
17. จัดทำสถิตินักเรียนและบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบัน 
18. จัดทำข้อมูลนักเรียนในโปรแกรม SGS และปรับปรุงแก้ไขข้อมูลนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
19. คิดคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในกรณีที่ใช้สมัครสอบเรียนต่อหรือคัดเลือกต่าง ๆ 
20. ดำเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการจบหลักสูตรของนักเรียนและการอนุมัติการจบหลักสูตร 
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21. จัดทำรายงานผลการเรียนของผู้จบหลักสูตร 
22. ติดตาม ควบคุม ดูแลการดำเนินงานทะเบียน พร้อมท้ังแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนให้ถูกต้องตามระเบียบ 
23. ดำเนินการให้ความร่วมมือกับสถาบันอื่น ๆ ในการตรวจสอบคุณวุฒิของนักเรียนท่ีจบการศึกษา 
24. จัดทำแผนงานและโครงการงานทะเบียนนักเรียนและจัดทำสำมะโนนักเรียน 
25. ประสานงานกับชุมชนและท้องถิ่นในการสำรวจข้อมูล จำนวนนักเรียนที่จะเข้ารับบริการทางการศึกษาในเขต

บริการของสถานศึกษาจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศจากการสำมะโนผู้เรียน เพื่อนำข้อมูลมาใช้พัฒนาการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพและรายงานต้นสังกัด 

26. ตรวจสอบคุณวุฒินักเรียนท่ีจบการศึกษา 
27. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

5.  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
นางหัสยา   โภทชงรัก  ประธานกรรมการ 
นางสาวสุดคนงึ  เดชดัง   รองประธานกรรมการ 
นางสาวพูลทรัพย ์  ภูนุช   กรรมการ 
นายนรนิทร ์   มิถุนดี   กรรมการ 
นางสาวอัญชล ี  มั่นน้อย   กรรมการ 
นางรำเพย   สิงห์น้อย   กรรมการ 
นายประกจิ   สัมฤทธิ์ผล  กรรมการ 
นางพัชร ี   คงเมือง   กรรมการ 
นางสาววราพร  เทพาลนุ   กรรมการ 
นางสาวสุกันญา  ขันทองดี   กรรมการ 
นายพชร   ประปุนไร ่  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวเพ็ญธิดา  บูชาธรรม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าท่ี  
1. มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจำปี และพิจารณางบประมาณประจำปีของกลุ่มงาน

บริหารวิชาการ 
2. ร่วมประชุม ให้ข้อมูล ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงานวิชาการของโรงเรียน 
3. ร่วมจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาให้สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการของชุมชน 
4. วางแผนพัฒนาการเรียนการสอนวางแผนจัดอัตรากำลังครูตามความเหมาะสม พิจารณาทรัพยากรและแหล่ง

วิชาการในท้องถ่ินให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนให้มากที่สุด 
5. นิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน ให้ความช่วยเหลือบุคลากรที่ปฏิบัติงานทางวิชาการ 
6. เป็นที่ปรึกษาในการจัดกิจกรรมวิชาการ 
7. มีส่วนร่วมในประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในส่วนที่เป็นวิชาการ 
8. ประชุมเพื่อพิจารณาการนำนโยบายด้านวิชาการไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย 
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9. รายงานผลการปฏิบัติงานในส่วนที่กลุ่มงานบริหารวิชาการรับผิดชอบ 
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย 

 

6.  งานนิเทศและวิจัยการศึกษาและชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
นางส่องอุษา  ชุ่มบริบูรณ์ ประธานกรรมการและกรรมการและ 

       กรรมการกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร ์
  นางประไพศร ี  พรมรัตน ์ รองประธานกรรมการ 
  นางสาวประภสัสร  ชุมภูงาม  กรรมการกลุ่มสาระฯภาษาไทย 
  นายบุญเลศิ  นิยมรัตน กรรมการกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร ์
 นายกจิกมล    อัญญะพรสุข กรรมการกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร ์
 นางสาวสายสุนีย์  บัวน้อย  กรรมการกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 
  นายประกจิ    สัมฤทธิ์ผล      กรรมการกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา 
  นางพัชร ี  คงเมือง  กรรมการกลุ่มสาระฯศิลปะ 
  นางสาววราพร  เทพาลนุ  กรรมการกลุ่มสาระฯการงาน 
  นางสาวอิศรา  ใจสอน  กรรมการกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 
  นางพรเพ็ญ  รจนากร  กรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  นางสาวชัญญานชุ  หาญมนต์ กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี 
1. จัดทำแผนและโครงการนิเทศการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. จัดระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
3. จัดทำปฏิทินการนิเทศภายใน โดยระบุหัวข้อวันนิเทศ ผู้นิเทศ และผู้รับบริการนิเทศอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
4. จัดให้ครูมีแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) เพื่อให้คณะกรรมการใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาและให้

การนิเทศรายบุคคล 
5. ดำเนินการนิเทศภายในในรูปแบบหลากหลายเพื่อช่วยเหลือ แนะนำ ให้คำปรึกษาแก่ครูผู้สอนทุกรายวิชา 
6. บันทึกผลการนิเทศ ข้อเสนอแนะ ให้ผู้รับการนิเทศทราบเป็นการส่วนตัวทุกครั้งที่มีการนิเทศ 
7. ประสานงานกับเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เพื ่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศ          

งานวิชาการ และการเรียนการสอน 
8. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การจัดระบบนิเทศการศึกษากับสถานศึกษาอื่น ๆ หรือเครือข่าย

การนิเทศการสอน ภายในเขตพื้นที่การศึกษา 
9. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารการจัดการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของสถานศึกษาเพื่อจัดทำ

แผนงานและโครงการ สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูวิเคราะห์ วิจัยพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
10. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการประกอบด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
11. วิเคราะห์สภาพปัญหาที่ต้องการพัฒนาและแก้ไขปัญหา 
12. จัดเตรียมข้อมูลทางวิชาการ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ จัดอบรมให้ความรู้เพื่อให้บริการครู 
13. จัดหาอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี สื่อ งานวิจัยทางการศึกษาเพื่อให้ครูผู้สอนได้พัฒนาเพื่อบริการครู 
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14. ตรวจประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียน โดยเชิญวิทยากรให้ความรู้ เสนอแนะ ปรับปรุงให้งานวิจัยมีประสิทธิภาพ 
15. สนับสนุนส่งเสริมให้ครูทำการวิจัย จัดทำโครงการหาทุนสนับสนุนบุคลากรในโรงเรียนให้ทำการวิจัย 
16. ดำเนินการเผยแพร่เอกสารความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยแก่ครู องค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสถาบันอื่นๆ 
17. ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียน 
18. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

7.  งานรับสมัครนักเรียน 
 นางพรเพ็ญ รจนากร   ประธานกรรมการ 
 นางประไพศร ี พรมรัตน ์   รองประธานกรรมการ 
 นายนรนิทร ์  มิถุนดี   กรรมการ 
 นายพชร ประปุนไร ่  กรรมการ 
 นางสาวเพ็ญธิดา บูชาธรรม   กรรมการ 
 นางสาววดี ศรีเที่ยงตรง  กรรมการ 
 นายปริญญา ปัญญาเฉียบ  กรรมการ 
 นายจุติพร แก้วสุวรรณ  กรรมการ 
 นางสาวอาริยา ชินโน   กรรมการ 
 นางสาวอัญชล ี มั่นน้อย   กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวอภิญญา   เมืองพงษา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าท่ี 
1. รับนโยบายการรับนักเรียนจากสำนักงานคณะกรรมการรับนักเรียนและสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา 

สมุทรปราการ 
2. จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรมรับสมัครนักเรียน ดำเนินการรับนักเรียนตามแผนที่กำหนด 
3. ประสานงานการดำเนนิการแบ่งเขตพื้นที่บริการการศึกษาร่วมกันกับสถานศกึษาอืน่และเขตพืน้ที่การศกึษา 
4. กำหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา 
5. ประชาสัมพนัธ์การรับนักเรียนให้ทั่วถึง 
6. ประสานและร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ชมุชน ในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาในการเข้าเรียน 
7. รับรายงานตัวนักเรียนทีส่อบคัดเลอืกได้ 
8. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการ 
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

8.  งานหอ้งสมุด 
 นางสาวมะลิวลัย์  กลิ่นสวุรรณ  ประธานกรรมการ 
 นางสาวประภสัสร ชุมภูงาม   รองประธานกรรมการ 
 นางสาวอนุธิดา   บุตรสัมฤทธิ์  กรรมการ 
 นายเอื้ออังกรู  แท่งทอง   กรรมการ 
 นายจุติพร  แก้วสุวรรณ   กรรมการ 
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 นายปริญญา  ปัญญาเฉียบ  กรรมการ 
 นางสาวเพ็ญนีต์ิ ศรีเจริญสุข  กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวอาริยา  ชินโน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าท่ี 
1. วางแผนและจัดทำแผนงาน โครงการจัดซื้อ จัดหาหนังสือ สื่อความรู้ที่ทันสมัยมาบริการแก่นักเรียน ครูทุก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการส่งเสริมการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
2. วางแผนบริหารห้องสมุดให้เหมาะสม ให้บริการแก่นักเรียนและครูอย่างเพียงพอ เช่น  
3. จัดทำห้องสมุดอเิล็กทรอนิกส์ สามารถสืบค้นหาความรู้ Internet การสืบค้นหนังสือแบบ E-library 
4. ให้บริการการค้นคว้า การยืม การคืนอย่างเป็นระบบรวดเร็ว 
5. จัดหนังสือให้เป็นไปตามระบบงานห้องสมุด 
6. สำรวจ จัดหาหนังสือเข้าห้องสมุดให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์และสอดคล้องกับ การส่งเสริมการเรียนรู้ของ

สถานศึกษา 
7. ควบคุม ดูแล รกัษา ตลอดจนการซ่อมบำรุงหนังสือและอุปกรณ์ต่างๆ 
8. จัดระบบการให้บริการแก่นักเรียน ผู ้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นอย่างเหมาะสมทันสมัย โดยนำเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในการบริการ 
9. นำ ICT มาใช้ในการจัดทำสถิติ ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เกี ่ยวกับงานการให้บริการของห้องสมุดให้เป็น

ปัจจุบันเพื่อนำมาวิเคราะห์ ปรับปรุงและพัฒนางานการให้บริการของห้องสมุด 
10. จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องสมุดให้เอื้อต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 
11. จัดทำระเบียบ แนวปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด 
12. จัดกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านและการเรียนรู ้
13. จัดนิทรรศการวันสำคัญ 
14. เผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพันธง์านห้องสมุด 
15. ประสานงานกับชุมชนในการเผยแพรค่วามรู้และการให้บริการสารสนเทศ 
16. ประสานกับครู นักเรียน ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อให้ได้ความรู้ความต้องการของผู้ใช้บริการ 
17. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้หลากหลาย สวยงาม สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด 
18. เก็บสถิติการบริหารงานห้องสมุด การให้บริการด้านต่างๆประเมินผล แล้วจัดทำรายงานเสนอต่อผู้อำนวยการ

โรงเรียน 
19. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

9.  งานพัฒนาสื่อนวตักรรมและแหล่งเรยีนรู ้
นางสาววดี  ศรีเที่ยงตรง  ประธานกรรมการ 
นายสมโภชน ์  สามชูสินธุ ์      รองประธานกรรมการ 
นางสาวมะลิวลัย์  กลิ่นสวุรรณ  กรรมการกลุ่มสาระฯภาษาไทย 
นายพชร   ประปุนไร ่  กรรมการกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร ์
นางสาวอัญชล ี  มั่นน้อย   กรรมการกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร ์
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นางสาวสุวิมล  พลค้อ      กรรมการกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 
นายเอกฉัตร  เกตุแก้ว     กรรมการกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา 
นางสาวปาริชาต  ป้ันแพทย์  กรรมการกลุ่มสาระฯศิลปะ 
นางสาววราพร  เทพาลนุ   กรรมการกลุ่มสาระฯการงาน 
นางสาววศิมน  สุขอนันต์   กรรมการกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 
นายโกวิท  พัฒนประเสริฐ  กรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
นายจุติพร   แก้วสุวรรณ   กรรมการ 
นายปริญญา   ปัญญาเฉียบ  กรรมการ 
นางสาวอภิญญา  เมืองพงษา  กรรมการ 
นางสาวอาริยา  ชินโน   กรรมการ 
นายสมหวงั  นาคคล้าย  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี 
1. ศึกษา วิเคราะห์ความจำเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาและการบริหารวิชาการ 
2. จัดทำแผนงาน โครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดสร้าง จัดหาสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้

ผู้เรียนได้ใช้และศึกษาความรู้ด้วยตนเอง 
3. ให้บริการห้องผลิตสื่อและห้องสืบค้นความรู้ บริการครูผู้สอน 
4. จัดโครงการประกวดสื่อ นวัตกรรมท่ีเป็นผลงานครู 
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูส่งสื่อ นวัตกรรมเข้าประกวดในระดับต่างๆ 
6. สนับสนุนให้ครูผลิตและใช้สื่อและรายงานผลใช้ในรูปแบบของการวิจัย 
7. จัดทำทะเบียน ข้อมูล สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน 
8. จัดทำระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้บริการสื ่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและการใช้ห้องสื่อเทคโนโลยีในการจัด        

การเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
9. ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนต่างๆ 
10. ส่งเสริมและให้บริการการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
11. จัดอบรมและส่งเสริมบุคลากรในการผลิตสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีท้ังภายในและภายนอก 
12. จัดหา ผลิตสื่อนวัตกรรม อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนและซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีพร้อมทั้งจัดทำ

บัญชีไว้อย่างชัดเจน 
13. สำรวจแหล่งเรียนรู้ท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังในสถานศึกษา ชุมชน ท้องถ่ิน 
14. จัดทำแผนงาน โครงการประจำปีเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 
15. จัดทำทะเบียน ข้อมูล สารสนเทศแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน 
16. ส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ท้ังภายในและภายนอก 
17. จัดทำระเบียน แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้แหล่งการเรียนรู้ 
18. วางแผนพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาที่ตนเองรับผิดชอบ สามารถให้บริการแก่ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง  และ

ชุมชนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
19. ส่งเสริมและติดตามการใช้แหล่งการเรียนรู้ตามห้องศูนย์สาระการเรียนรู้และจัดทำรายงานการใช้แหล่งการเรียนรู้ 
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20. ส่งเสริมและติดตามการใช้แหล่งการเรียนรู้ของห้องสมุดและจัดทำรายงานใช้แหล่งเรียนรู้ 
21. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ การมีและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างเป็นระบบสามารถนำไปใช้

ประโยชน์ในการส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกรูปแบบ 
22. จัดทำข้อมูลสารสนเทศวิทยากร ภูมิปัญญาชาวบ้านที่สามารถนำมาเป็นข้อมูลมาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
23. เผยแพร่ผลงานการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
24. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

10.  งานโครงการหอ้งเรียนเทียบเคียงห้องเรียนพเิศษ 
 10.1 โครงการห้องเรียนเทียบเคียงห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิตฯ (Gifted) 

นางสาวสุพัตรา  ทองดี   ประธานกรรมการ 
นายบุญเลศิ  นิยมรัตน  รองประธานกรรมการ 
นางประไพศร ี  พรมรัตน ์  กรรมการ 
นางสาวอัญชล ี  มั่นน้อย   กรรมการ 
นางสาววิลาวลัย์  ร่วมทว ี   กรรมการ 
นายสมโภชน ์  สามชูสินธุ ์  กรรมการ 
นายนรนิทร ์  มิถุนดี   กรรมการ 
นางสาวสุกันญา  ขันทองดี   กรรมการ 
นางสาววดี  ศรีเที่ยงตรง  กรรมการ 
นางสาวสุพรรษา  สุบรรณโรจน ์  กรรมการและเลขานุการ 

10.2 โครงการห้องเรียนเทียบเคียงห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดลอ้ม(การสอนแบบบรูณา
การด้วยภาษาองักฤษ:EIS) 

นายนพกร  สิรินพมณี  ประธานกรรมการ 
นายนรนิทร ์  มิถุนดี   รองประธานกรรมการ 
นางหัสยา  โภทชงรัก  กรรมการ 
นางสาวอัญชล ี  มั่นน้อย   กรรมการ 
นายพชร   ประปุนไร ่  กรรมการ  
นางสาวสาวิตร ี  จันทร์เหนือ  กรรมการ 
นางสาววศิมน  สุขอนันต์  กรรมการ 
นางสาวนิศากร  ไชยเอียด  กรรมการ 
นางสาววดี  ศรีเที่ยงตรง  กรรมการ 
นางสาววิลาวลัย์  ร่วมทว ี   กรรมการ 
นางสาวสุพัตรา  ทองดี   กรรมการ 
นางสาวสุพรรษา  สุบรรณโรจน ์  กรรมการ 
นายวัชรพล  ศรีพรม   กรรมการและเลขานุการ 
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 10.3 โครงการห้องเรียนเทียบเคียงห้องเรียนพิเศษภาษาต่างประเทศ(MEP) 
นางสาวเพ็ญธิดา  บูชาธรรม  ประธานกรรมการ 
นางสาวสุกันญา  ขันทองดี   รองประธานกรรมการ 
นายชรนิทร ์  ศริิพันธ ์   กรรมการ 
นางสาวอิศรา  ใจสอน   กรรมการ 
นางสาวสาวิตร ี  จันทร์เหนือ  กรรมการ 
นางสาววศิมน  สุขอนันต์  กรรมการ 
นายเอื้ออังกรู  แท่งทอง   กรรมการ 
นางสาวภาวิณี  มาลีหวล   กรรมการ 
นางสาวชัญญานชุ  หาญมนต์  กรรมการ 
นางสาวสุพรรษา  สุบรรณโรจน ์  กรรมการ 
นางสาวสุพัตรา  ทองดี   กรรมการ 
Mr.Alexis Jarylson  Medina   กรรมการ 
Miss. Faith  Archeta    กรรมการ 
นางสาวนิศากร  ไชยเอียด  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี   
1. จัดการเรียนรู้ในรายวิชาได้รับมอบหมายตามกระบวนการของห้องเรียนพิเศษโดยบูรณาการการใช้ภาษาอังกฤษ

ประกอบการเรียนการสอน 
2. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และที่มีการใช้สื่อ ICT ที่เป็นภาพเคลื่อนไหว เช่น VDO จาก Youtube หรือ Power 

Point หรือ CD เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน 
3. จัดการเรียนรู้ท่ีประกอบด้วยสื่อ ICT ท่ีเป็นภาพเคลื่อนไหว เช่น VDO หรือ Power Point หรือ CD รับการนิเทศ

ติดตามการจัดการเรียนการสอน 
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการร่วมกันของห้องเรียนพิเศษ Gifted EIS และ MEP  
5. ประเมินผลการจัดการเรียนและสรุปรายงานฝา่ยบริหาร 
6. ประเมินผลการดำเนินงานท่ีรับผิดชอบและจัดทำรายงานฝ่ายบริหาร 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

11.  งานพฒันาศูนยด์ิจิทัลเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 
นางสาววดี  ศรีเที่ยงตรง  ประธานกรรมการ 
นายสมหวงั  นาคคล้าย  รองประธานกรรมการ 
นายสมโภชน ์  สามชูสินธุ ์  กรรมการ 
นายพชร   ประปุนไร ่  กรรมการ 
นายจุติพร   แก้วสุวรรณ   กรรมการ 
นายปริญญา   ปัญญาเฉียบ  กรรมการ 
นางสาวอภิญญา  เมืองพงษา  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวอาริยา  ชินโน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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หน้าท่ี 
1. ดำเนินงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
2. วางแผนงานคอมพิวเตอร์ เสนองาน โครงการ งบประมาณของศนูย์คอมพิวเตอร์ 
3. ประสานการจัดซื้อ/จัดซ่อมคอมพิวเตอร์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
4. จัดทำบัญชีสื่อ/วสัดุอุปกรณ์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงาน  
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

12.  โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
นางรำเพย  สิงห์น้อย   ประธานกรรมการ 
นางสุภัค   ชุ่มบริบูรณ์  รองประธานกรรมการ 
นางสาวโศภิตา  มีแก้ว   กรรมการ 
นายอุกฤษฏ์  หาไชย   กรรมการ 
นายโกวิท  พัฒนประเสริฐ  กรรมการ 
นางสาวอาทิตยา  ลาหลง   กรรมการ 
นางสาววรรณพร  พรหมศิร ิ  กรรมการ 
นางสาวศศิธร  ทองอินท ี  กรรมการ 
นางสาวสุวิมล  พลค้อ   กรรมการ 
นางสาวสายสุนีย์  บัวน้อย   กรรมการและเลขานุการ 
นายณัฐวุฒิ  จงจิต   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าท่ี  
1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมพื้นฐาน เป็นไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของสังคม ห่างไกลจากสารเสพติดทั้งปวง 
3. จัดการเรียนการสอนด้านคุณธรรมให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของโรงเรียน 
4. เตรียมความพร้อมเยาวชนใหเ้ป็นคนดีโดยนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
5. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพชีวิต สมรรถภาพทางรา่งกายและจิตใจทีส่มบูรณ์ 
6. ดำเนินการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมสวดมนต์สรภัญญะทุกวันพระของโรงเรียนกิจกรรมการ 

เข้าค่ายศากยบุตรพุทธโฆส และกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

13. งานโครงการพิเศษ 
 13.1 งานเศรษฐกิจพอเพียง 
    นางรำเพย  สิงห์น้อย   ประธานกรรมการ 
    นายอุกฤษฎ์  หาไชย   รองประธานกรรมการ 
    นางสาวปนัดดา  จำปาทอง  กรรมการ 
    นายโกวิท  พัฒนประเสริฐ  กรรมการและเลขานุการ 
 



24 

 

 13.2 งานธนาคารโรงเรียน 
   นายพชร   ประปุนไร ่  ประธานกรรมการ 
   นางสาวศศิธร  ทองอินท ี  รองประธานกรรมการ 
   นายณัฐวุฒิ  จงจิต   กรรมการ 
   นางสาวอาทิตยา  ลาหลง   กรรมการ 
   นางสาววรรณพร  พรหมศิริ   กรรมการ 
   นางสาวสุวิมล   พลค้อ   กรรมการ 
   นางสาวสายสุนีย์  บัวน้อย   กรรมการและผู้จัดการธนาคาร 
หน้าท่ี 

1. จัดทำแผนปฏิบัติการงานธนาคารโรงเรียน/ดำเนนิงานธนาคารโรงเรียนตามแผนงานที่วางไว้ 
2. ประสานงาน/สง่เสริม/เผยแพรค่วามรู้ข่าวสาร เกี่ยวกับงานธนาคารโรงเรียน 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมเงินและเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
4. ติดตามการประเมินผลโครงการพิเศษ ประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำในการรายงาน

ตามลำดับต่อผู้บังคับบัญชาต่อไป 
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

14.  งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาติดตามและประเมินผล 
นางสาวมลัยพร  งามผิวเหลือง  ประธานกรรมการ 
นายนพกร  สิรินพมณี  รองประธานกรรมการ 
นางสาววดี  ศรีเที่ยงตรง  กรรมการ 
นางสาวศศิธร  ทองอินท ี  กรรมการ 
นายกจิกมล    อัญญะพรสุข  กรรมการ 
นายธนกจิ    ทิพย์สงิห์  กรรมการ 
นางสาวอนุธิดา    บุตรสัมฤทธิ์  กรรมการ 
นางสาววรรณพร   พรหมศิร ิ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี 
1. ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยบุคลากรในสถานศึกษาตรวจสอบและทบทวนจากหน่วยงานต้นสังกัด 
2. ประเมินคุณภาพประกันการศึกษาโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  

ในวิชาแกนร่วม โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานจากหน่วยงานส่วนกลางร่วมกับต้นสังกัดดำเนินการ 
3. รายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี (SAR)  เป็นการนำข้อมูลผลการประเมินมาตรฐาน คุณภาพ การตรวจสอบ

และทบทวนภายในและภายนอกประมวลรายงานผล ซึ่งจะนำไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนพัฒนา
คุณภาพครั้งต่อไป 

4. ผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับ 
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานของระบบประกันคุณภาพ  

5. ออกแบบและรวบรวมข้อมูลผลการประเมินการดำเนินงานของงานต่างๆ ในกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
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6. ออกแบบและรวบรวมข้อมูลผลการประเมินการจัดกิจกรรมต่างๆ ในกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
7. สรุปรายงานผลการประเมินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
8. ประเมินผลการดำเนินงานที่รับผิดชอบและจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร 
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
คณะกรรมการดำเนนิงาน 

นายภารดา  ศิลป์ชัย         รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
นางสาวอรวรรณ์  แพนลำ           ผ ู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

                                                              และหัวหน้างานการเงิน         
  นายนรนิทร ์  มิถุนดี           หัวหน้างานติดตามและประเมินผล                                      
  นางสาวมะลิวลัย์  กลิ่นสวุรรณ      หัวหน้างานพสัดุ 
  นางสาววดี  ศรีเที่ยงตรง      หัวหน้างานแผนงาน 
  นายเอกฉัตร  เกตุแก้ว          หัวหน้างานยานพาหนะ 
  นางสาววิลาวลัย์  ร่วมทว ี          หัวหน้างานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
  นางสาวสุกันญา   ขันทองดี         หัวหน้างานสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากร 
                                                              ทางการศึกษา 
  นางสาวปนัดดา  จำปาทอง        หัวหน้างานบัญชแีละเลขานุการ 

หน้าท่ี    
1. เป็นท่ีปรึกษาของรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณในการกำหนดนโยบายในการดำเนินงานของกลุ่ม 
   บริหารงานงบประมาณ 

   2. จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีและพิจารณางบประมาณประจำปีของกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
   3. ร่วมพิจารณางานโครงการ งบประมาณ ของงานต่างๆในกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

 4. ให้คำปรึกษา และติดตามงานโครงการ งบประมาณ ของงานต่างๆในกลุ่มบริหารงานต่างๆ 
 5. ติดตาม ดูแลการดำเนินงานต่างๆ ของกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

1. งานการเงิน 
   นางสาวอรวรรณ์  แพนลำ  ประธานกรรมการ 
   นางสาวสุพัตรา  ทองดี  รองประธาน 
   นางสาวสุกันญา  ขันทองดี  กรรมการ 
   นางสาววิลาวลัย์  ร่วมทว ี  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี    

1. เบิกเงินและจ่ายเงินตามระเบียบ 
 2. รับเงินและเก็บรักษาเงิน 

3. นำส่งเงิน โอนเงิน กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีตามวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 
4. ออกเอกสารทางการเงินตามระเบียบการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2545 
5. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติการต่อผุ้อำนวยการโรงเรียน 
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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2. งานบัญชี 
   นางสาวปนัดดา  จำปาทอง ประธานกรรมการ 
   นางสาวสุพัตรา  ทองดี  กรรมการ 
   นายนรนิทร ์  มิถุนดี  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี    

1.จัดทำบัญชีการเงนิ ทั้งเงนิงบประมาณและรายได้สถานศึกษาตามระเบียบ 
 2. จัดทำรายงานทางการเงนิและงบการเงิน 
 3. จัดทำบัญช ีทะเบียน และรายงาน 
 4. ปฏิบัติงานอืน่ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

3. งานระดมทรัพยากรเพือ่การศึกษา 
นางสาววิลาวลัย์  ร่วมทว ี  ประธานกรรมการ 

   นางสาวสุพัตรา  ทองดี  รองประธาน 
   นางสาวอรวรรณ์  แพนลำ  กรรมการ 
   นางสาวปนัดดา  จำปาทอง กรรมการ 
   นายนรนิทร ์  มิถุนดี  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี    

1. วางแผนการดำเนิน ประสานงาน การจัดเก็บเงนิบำรุงการศึกษา 
 2. จัดทำบัญช ีทะเบียน เงินบำรุงการศึกษาและแยกประเภทเงินบำรุงการศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบ  
 3. ออกใบเสร็จ คำสั่ง เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการเกบ็เงินบำรุงการศึกษาตามระเบียบการบริหารงบประมาณ  

4. นำส่งเงินเข้าบัญชีธนาคารเงนิรายได้สถานศึกษา 
5. จัดทำรายงาน ประเมิน และรายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินบำรงุการศึกษาต่อผู้อำนวยการโรงเรียน 
6. ปฏิบัติงานอืน่ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

4. งานพัสดแุละสนิทรพัย ์
  นางสาวมะลิวลัย์  กลิ่นสวุรรณ หัวหน้างานพสัดุ  ประธานกรรมการ 
  นางสาววศิมน  สุขอนันต์ เจ้าหน้าที่พสัดุ  รองประธานกรรมการ  
  นางสาวอัญชล ี  มั่นน้อย  เจ้าหน้าที่พสัดุ  กรรมการ 
  นางสาวศศิธร  ทองอินท ี เจ้าหน้าที่พสัดุ  กรรมการ 
  นายสมหวงั  นาคคล้าย เจ้าหน้าที่พสัดุ  กรรมการ 
  นายกจิกมล  อัญญะพรสุข เจ้าหน้าที่พสัดุ  กรรมการ 
  นายณัฐวุฒิ  จงจิต               หัวหน้าระบบงาน e-GP กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าท่ี    
1. จัดทำระบบฐานข้อมูลสนิทรพัย์ของโรงเรียน 

 2. จัดทำระเบียบการใช้ทรพัย์สนิทีเ่กิดจากการจัดหาของสถานศึกษา 
 3. จัดทำแผนพสัดุตามกรอบรายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลาง 
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 4. จัดทำเอกสารรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรูปแบบรายการในกรณีที่ไม่เป็นแบบมาตรฐาน 
5. ต้ังคณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะหรือรูปแบบรายการในกรณีที่ไม่เป็นแบบมาตรฐาน 
6. จัดซื้อ จัดจา้ง จัดซ่อม วัดสคุรุภัณฑ์ในหน่วยงานต่างๆโดยวิธีการตกลงราคา e-market e-budding 
7. ดูแลความเรียบร้อยของเอกสารที่ดำเนินการจัดซือ้ จัดจา้ง และทำทะเบียนควบคุม 
8. จัดทำทะเบียนควบคุมทรพัย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
9. กำหนดทะเบียนและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สนิ 
10.ควบคุม บำรุงรักษา จำหน่ายวัสดุใหเ้ป็นไปตามระเบียบ 
11.จำหน่ายวสัดุและครุภัณฑท์ี่ชำรุดหรือไม่ได้ใช้ราชการ 
12.ดำเนนิการตรวจวัสดุประจำปี 
13.ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียน 
14.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

5. งานยานพาหนะ 
  นายเอกฉัตร  เกตุแก้ว   ประธานกรรมการ 
  นางสาวมะลิวลัย์  กลิ่นสวุรรณ  รองประธานกรรมการ 
  นายมงคล  ชุ่มบริบูรณ์  กรรมการ (พนักงานขับรถ) 
  นายสนัติ   สมพันธ ์   กรรมการ (พนักงานขับรถ) 

นางสาวอัญชล ี  มั่นน้อย   กรรมการ 
  นางสาวสุพัตรา  ทองดี   กรรมการและเลขานุการ 

นางสาววชิรา  สร้อยสน   ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี    

1. วางแผนดำเนนิงานยานพาหนะและบริการสาธารณะ 
 2. จัดซ่อมแซมและตรวจสอบสภาพยานพาหนะให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 
 3. ควบคุม ดูแลการใช้รถยนต์ราชการ ตลอดจนเบิกจ่ายค่าน้ำมัน 
 4. ควบคุม ดูแล บำรงุ รักษาและจัดทำบัญชีรายการซ่อมพัสดุตามระเบียบว่าด้วยการพสัดุ 
 5. ตรวจสอบความถูกต้องการขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการและรับผิดชอบการจัดยานพาหนะบริการแก่บุคลากร 
ตามลำดับความจำเป็น 
 6. จัดทำเอกสารเพื่อเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานขับรถในกรณีทำงานล่วงเวลา 
 7. ดำเนินการต่อทะเบียนรถยนต์และจัดทำประกันรถยนต์ทุกคนั 
 8. จัดสถานที่จอดรถของครูอาจารย์บุคลากรภายนอกที่มาติดต่อราชการให้เป็นระเบียบและกำหนดแนวปฏิบัติให้ 
เข้าใจตรงกนั 
 9. ประเมนิและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียน 
 10. ปฏิบัติงานอืน่ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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6. งานตรวจสอบภายใน 
  นางสาวประภสัสร ชุมภูงาม   ประธานกรรมการ 
  นางสาวเพ็ญนีต์ิ  ศรีเจริญสุข  กรรมการและเลขานุการ   
หน้าท่ี    

1. วางแผนการตรวจสอบ 
 2. ดำเนินงานตรวจสอบบัญชทีั้งเงนิประมาณ รายได้สถานศึกษาและเงนิอื่นๆให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
 3. ประเมนิความเสี่ยงและควบคุมความเสี่ยง 
 4. รายงานตรวจสอบภายใน 
 5. ประเมนิและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียน 
 6. ปฏิบัติงานอืน่ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

7. งานควบคุมภายใน 
นางเกษอนงค ์  ทรงขำ   ประธานกรรมการ 
นางสาวบุญเทียบ  ยงทะเล   รองประธานกรรมการ 
นางสาวอรวรรณ์  แพนลำ   กรรมการ 
นางสาวมะลิวลัย์  กลิ่นสวุรรณ  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวอัญชล ี  มั่นน้อย   ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี    
1. วิเคราะหส์ภาพปัจจุบัน ปัญหาตามโครงสรา้งและภารกจิสถานศึกษา 

 2. วิเคราะหค์วามเสี่ยงของการดำเนินงานพร้อมกำหนดปัจจัยเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง 
 3. กำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในการดำเนินงานของสถานศึกษา 
 4. วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 

5. กำหนดผู้รับผิดชอบในการป้องกันความเสี่ยง 
 6. ประเมนิและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 7. ปฏิบัติงานอืน่ๆตามที่โรงเรียนมอบหมาย 
 

8. งานสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  นางสาวสุกันญา   ขันทองดี   ประธานกรรมการ 
  นางสาวสุพัตรา  ทองดี   รองประธาน 
  นางสาววิลาวลัย์  ร่วมทว ี   กรรมการ 

นางสาวปนัดดา  จำปาทอง  กรรมการและเลขานุการ  
หน้าท่ี    

1. จัดทำแผนหรือโครงการสำหรับงานสวสัดิการบุคลากร 
 2. ดูแลสวสัดิการบุคลากรภายในโรงเรียน 
 3. ดูแลสวสัดิการต่างๆที่เปน็โครงสร้างสวัสดิการแกบุ่คลากรในโรงเรียนในรูปแบบต่างๆ 

4. ส่งเสริมและสนับสนนุให้มีการจัดสวสัดิการแก่บุคคลในโรงเรียนรูปแบบต่างๆ 
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5. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อการใหส้วัสดิการตามความเหมาะสม 
6. ดำเนินงานในส่วนของสวสัดิการตามแนวที่โรงเรยีนกำหนด 
7. ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปและประเมนิผลการปฏิบัติงาน รายงานผลประจำปี 
8. ปฏิบัติงานอืน่ ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

9. งานแผนงาน 
  นางสาววดี  ศรีเที่ยงตรง ประธานกรรมการ 
  นางสาววรรณพร           พรหมศิร ิ รองประธานกรรมการ 
  นายโกวิท  พัฒนประเสริฐ กรรมการ 
  นางสาวอรวรรณ์  แพนลำ กรรมการ 
  นางสาวมลัยพร  งามผิวเหลือง กรรมการ 
  นางสาวขวัญสุวัฒน ์ วิจิตรกวี กรรมการ 
  นายประกจิ  สัมฤทธิ์ผล กรรมการ 
  นางสาวปาริชาต  ป้ันแพทย์ กรรมการ 
  นางวีรยา                    ภู่ประดิษฐ ์                     กรรมการ 
  นางสาวเพ็ญธิดา  บูชาธรรม กรรมการ 
                     นางสาวนศิากร   ไชยเอียด กรรมการ 
  นางสาวสุพรรษา  สุบรรณาโรจน ์ กรรมการและเลขานุการ  
  นางสาวอาริยา  ชิโน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
หน้าท่ี    

1.จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมายและตอบสนองความต้องการของชุมชน 
ท้องถ่ินและสังคม โดยการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน องค์กรสถาบันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดและพัฒนา
การศึกษาของสถานศกึษา 
 2. กำหนดนโยบายโรงเรียน จัดทำแผนกลยทุธ์พัฒนาโรงเรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
และกำหนดเป้าหมาย มาตรการการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม 
 3. ประสานงานฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน 
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีแผนการใชจ้า่ยงบประมาณและปฏิทินปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

4. สรุปและรายงานผลการประเมนิ ผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

10. งานสารสนเทศโรงเรียนและงานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC : Data Management Center) 
  นางสาวสุพรรษา  สุบรรณโรจน ์ ประธานกรรมการ 
  นางสาววดี  ศรีเที่ยงตรง รองประธานกรรมการ 
  นางสาวขวัญสุวัฒน ์ วิจิตรกวี กรรมการ 
  นางสาวประไพศร ี พรมรัตน ์ กรรมการ 
  นางพรเพ็ญ  รจนากร กรรมการ 
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  นางสาวนิศากร  ไชยเอียด กรรมการ 
  นายพชร   ประปุนไร ่ กรรมการ 
  นางส่องอุษา  ชุ่มบริบูรณ์ กรรมการ 
  นายปริญญา  ปัญญาเฉียบ กรรมการ 
  นายจุติพร  แก้วสุวรรณ กรรมการ 
  นางสาวอาริยา  ชินโน กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี
 1.วางแผนกำหนดแนวทางจัดทำโครงการ/กิจกรรมพัฒนางานสารสนเทศของกลุ่มสาระการเรียนรู้และสารสนเทศข
องโรงเรียน โดยดำเนนิการจัดเก็บข้อสารสนเทศที่จำเป็นใหท้ันสมัยและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 2.จัดระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาใหส้อดคล้องกับร
ะบบฐานข้อมูลของเขตพื้นที่การศึกษา 
 3. จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอืน่ เขตพืน้ที่การศึกษาและส่วนกลาง 

4. พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศให้มีความรู้ ความสามารถ 
และทักษะในการปฏิบัติภารกจิ 

5. นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การบริการและประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน 
6. ประสานงานระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศกับสถานศึกษาอืน่ เขตพืน้ที่การศึกษาและส่วนกลาง 
7. ประเมนิผลการปฏิบัติงานสารสนเทศและนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
8. รายงานข้อมูลนักเรียนในระบบ DMC ให้เป็นปัจจุบันและทนัเวลา 
9. คัดกรองนักเรียนขาดแคลนรายงาน สพฐ. เพื่อของบประมาณปัจจัยพื้นฐาน นกัเรียนยากจน 
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

11. งานตดิตามและประเมนิผล 
  นายนรนิทร ์  มิถุนดี ประธานกรรมการ 
  นางสาวอรวรรณ์  แพนลำ รองประธานกรรมการ 
  นางสาววราพร  เทพาลนุ กรรมการ 
  นางสาววดี  ศรีเที่ยงตรง กรรมการ 
  นางสาวปนัดดา  จำปาทอง กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี    

1. จัดทำแผนโครงการสำหรับกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
           2. จัดเตรียมเอกสารและบริการเอกสาร ทีเ่กี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 3. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับแนวปฏิบัติงานต่างๆในกลุม่บริหารงานงบประมาณให้แกน่ักเรียน และครูอาจารย์ทราบ 
 4. จัดทำปฏทิินการปฏิบัติงานต่างๆของกลุ่มงบประมาณ 
 5. ติดตาม รวบรวม ข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลประจำปี 
 6. ปฏิบัติงานอืน่ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มงานบริหารบุคคล 
คณะกรรมการดำเนนิงาน 

1. งานพฒันาบุคลากร 
  นายภารดา  ศิลป์ชัย   ประธานกรรมการ 
  นางเกษอนงค ์  ทรงขำ   รองประธานกรรมการ 
  นางสุภัค   ชุ่มบริบูรณ์  กรรมการ 
  นางสาวปนัดดา  จำปาทอง  กรรมการ 
  นายนรนิทร ์  มิถุนดี   กรรมการ 
  นางสาวกุลนิษฐ ์  สุขเกษม   กรรมการ 
  นางสาวมะลิวลัย์  กลิ่นสวุรรณ  กรรมการ 
  นางสาวเพ็ญนีต์ิ  ศรีเจริญสุข  กรรมการ 
  นางสาวสาวิตร ี  จันทร์เหนือ  กรรมการ 
  นางสาวสายสุนีย์  บัวน้อย   กรรมการ 
  นางสาวอนุธิดา  บุตรสัมฤทธิ์  กรรมการ 
  นางสาววชิรา  สร้อยสน   กรรมการ 

นางสาววศิมน  สุขอนันต์  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี 

1. ควบคุมดูแล นิเทศการทำงาน ตลอดท้ังประสานงานกับหัวหน้างานวางแผนอัตรากำลัง กำหนดตำแหน่งและ 
การสร้างประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ หัวหน้าสรรหา การบรรจุแต่งตั้งและการออกจากราชการ ให้ปฏิบัติงานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. ประสานงานกับกลุ่มบริหารงานอื่นๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบุคลากรใหม้ีขวัญกำลังใจในการทำงาน 

3. ประสานงานกับกลุ่มบริหารงานอื่นๆ หรือสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ในการขอปรับกำหนดตำแหน่ง/ขอ 
เลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตำแหน่ง/ขอกำหนดตำแหน่งเพิ่มเติมจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. ประสานการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากับกลุ่มบริหารอื่นเพื่อประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานของข้าราชการท้ังท่ีเร่ิมเข้ารับราชการและปฏิบัติหน้าท่ีอยู่แล้ว 

5. ดำเนินการอบรม/และหรือให้ความรู้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรม 
6. ประสานกับกลุ่มบริหารอื่นในการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความ 

คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน ์
7. ศึกษาระเบียบการลาศึกษาต่อ การไปต่างประเทศของบุคลากร ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้คำแนะนำแก่บุคลากร 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

2. งานสารบรรณ 
  นางสาวปนัดดา    จำปาทอง  ประธานกรรมการ 
  Ms.Faith  Bandales  Archeta   กรรมการ 
  นางสาววชิรา  สร้อยสน             กรรมการและเลขานกุาร 
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หน้าท่ี    
1. จัดทำทะเบียนรับ-ส่ง เอกสารและหนงัสือราชการให้เข้าสู่ระบบเครือข่ายข่าวสารสารสนเทศ 
2. โต้ตอบหนังสือราชการสำนักงานผู้อำนวยการและงานที่ผู้อำนวยการมอบหมาย 
3. ทำบันทึกหรือถ่ายเอกสาร หรือพิมพ์ เอกสารเผยแพร่ เช่นกฎระเบียบ คำสั่งเพื่อแจ้งให้ครู และบุคลากร 

รับทราบ แยกประเภทหนังสือ ทำทะเบียนเอกสารต่างๆ เป็นหมวดหมู่ จัดเก็บและทำลายหนังสือราชการ จัดบริการ 
งานสารบรรณ สำหรับให้บริการครูและบุคลากร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทำทะเบียนคำสั่งโรงเรียนและ 
ทำทะเบียนหนังสือเก็บเอกสารเข้าสู่ระบบสารสนเทศ บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมประจำเดือน 

4. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานสารบรรณ 
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

3.  งานวางแผนอัตรากำลัง การส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  นายนรนิทร์    มิถุนดี  ประธานกรรมการ 
  นางสาวปนัดดา  จำปาทอง รองประธานกรรมการ 
  นางสาววศิมน  สุขอนันต์ กรรมการ 
  นางสาวเพ็ญนีต์ิ  ศรีเจริญสุข กรรมการ 
  นางสาวกุลนิษฐ ์  สุขเกษม  กรรมการ 

นางสาวอนุธิดา  บุตรสัมฤทธิ์ กรรมการ 
  นางสุภัค   ชุ่มบริบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี 
 1.  ประสานการดำเนินการจัดสรรงบประมาณ  สนับสนุน  ส่งเสริมการพัฒนาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพการเป็นมืออาชีพเพื่อนำไปสู่การพัฒนาวิชาชีพ  คุณภาพการศึกษา 
 2.  ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบเกียรติบัตร  โล่รางวลัพร้อมเผยแพร ่
 3.  สง่เสริมให้สถานศึกษาจัดทำภาระหน้าที่งานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4.  นำแผนอัตรากำลังมากำหนดตำแหน่ง  ขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตำแหน่ง/ขอกำหนก/
ตำแหน่งเพิ่มจากสถานศึกษา 
 5.  ดำเนินการประเมนิเพื่อขอเลื่อนวทิยฐานะข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาตามหลักเกณฑข์อง กคศ. 
 6.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  

4. งานขอเครือ่งราชอิสริยาภรณ ์
  นางสาวเพ็ญนีต์ิ  ศรีเจริญสุข    ประธานกรรมการ 
  นางสุภัค   ชุ่มบริบูรณ์ รองประธานกรรมการ 
  นางสาวสายสุนีย์  บัวน้อย  กรรมการ 
  Ms.Faith  Bandales  Archeta  กรรมการ 
  นางสาวสาวิตร ี  จันทร์เหนือ กรรมการและเลขานุการ 
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หน้าท่ี  
1.  ศกึษาระเบียบการขอ และการคืนเครื่องราชอสิริยาภรณ์ อำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแกบุ่คลากรใน

การขอคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ทนัเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบ 
2.  จัดทำระเบียบประวัติครู – อาจารย์และลูกจา้งเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งต้ัง การเลื่อนตำแหนง่การเลื่อนระดับ  

การเพิ่มวุฒิ การปรับวุฒิ 
 3.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 

5. งานดำเนินการเก่ียวกับการเลื่อนเงินเดือนและประเมนิผลการปฏบิตัิงานของข้าราชการครแูละลกูจ้างประจำ 
  นางสุภัค   ชุ่มบริบูรณ์    ประธานกรรมการ 
  นางสาวกุลนิษฐ ์  สุขเกษม   รองประธานกรรมการ 
  นางเกษอนงค ์  ทรงขำ   กรรมการ 

นางสาววศิมน  สุขอนันต์  กรรมการ 
  นายนรนิทร ์  มิถุนดี     กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี 

1. จัดทำข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามเห็นชอบของคณะกรรมการ 
2. จัดทำทะเบียนและสถิติข้าราชการครู/พนักงานราชการ/ครูอัตราจา้ง/ลูกจา้งประจำ 
3. จัดทำทะเบียนและสถิติข้าราชการ และบคุลากรทางการศึกษาที่เลื่อนข้ันเงินเดือน ตาม จ.18 
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

6. งานประเมินผลการปฏบิัตงิาน   
  นางสาวกุลนิษฐ ์  สุขเกษม    ประธานกรรมการ 
  นางสุภัค   ชุ่มบริบูรณ์   รองประธานกรรมการ 
  นางสาวเพ็ญนีต์ิ  ศรีเจริญสุข  กรรมการ 

  นางสาววชิรา  สร้อยสน    กรรมการ 
  นางสาววศิมน  สุขอนันต์  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี  

1. จัดทำแบบประเมนิผลงานของข้าราชการครู/พนักงานราชการ/ครูอัตราจา้ง/ลกูจา้งประจำ 
2. จัดทำสรุปรายงาน รายงานผล และการนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาในปีต่อไป 
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

7. งานการจัดระบบและจัดทำทะเบียนประวัติ 
  นางสาววศิมน  สุขอนันต์  ประธานกรรมการ (E-MIS) 

นางสาวมะลิวลัย์  กลิ่นสวุรรณ  รองประธานกรรมการ (HRMS) 
นางสาวกุลนิษฐ ์  สุขเกษม   กรรมการ 

  นางสาววชิรา  สร้อยสน    กรรมการ 
  นางสาวสาวิตร ี  จันทร์เหนือ   กรรมการและเลขานุการ 
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หน้าท่ี 
1. จัดทำ และเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว 
2. จัดทำระเบียบประวัติครู-อาจารย์และลูกจ้างเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งต้ัง การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนระดับ   

การเพิ่มวุฒิ  การปรับวุฒิ 
3. การแก้ไข วัน เดือน ปีเกิดของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ 
4. การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
5. จัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ตาม 

โปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษา 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

8. งานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
  นางสาวสาวิตร ี  จันทร์เหนือ  ประธานกรรมการ 

นางสาวโศภิตา  มีแก้ว   รองประธานกรรมการ 
  นางเกษอนงค ์  ทรงขำ   กรรมการ 
  นายโกวิท  พัฒนประเสริฐ  กรรมการ 
  นางสาวอนุธิดา             บุตรสัมฤทธิ ์  กรรมการ 
  นางสาวเพ็ญนีต์ิ  ศรีเจริญสุข  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี 

1. ประสานการดำเนนิการจัดสรรงบประมาณ สนับสนนุ ส่งเสริมการพัฒนาของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นมืออาชีพเพื่อนำไปสู่การพัฒนาวิชาชีพ คุณภาพการศึกษา 

2. ประกาศยกย่อง เชิดชูเกียรติและมอบเกียรติบัตร โล่รางวลั พร้อมเผยแพร ่
3. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทำภาระหน้าที่งานสำหรับข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
4. นำแผนอัตรากำลังมากำหนดตำแหน่ง ขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตำแหน่ง/ขอกำหนด/ 

ตำแหน่งเพิ่มจากสถานศึกษา 
5. ดำเนินการประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.  

กำหนด 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

9. งานตดิตามและประเมนิผล 

  นางสาวสาวิตร ี  จันทร์เหนือ   ประธานกรรมการ 
  นางสาวเพ็ญนีต์ิ  ศรีเจริญสุข  กรรมการ 
  นางสาววศิมน  สุขอนันต์  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี  

1. ติดตาม สรุปประเมินผล และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
2. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มบริหารทั่วไป 
คณะกรรมการดำเนนิงาน 

  นายธรรศกร  ดิษฐสุวรรณ  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
นายชรนิทร ์  ศิริพันธ ์   หัวหน้างานอาคารสถานที ่/ลูกจ้างประจำ/ 

ลูกจา้งชั่วคราว 
  นางวีรยา  ภู่ประดิษฐ์  หัวหน้างานโภชนาการและ อย.น้อย 
  นางสาวโศภิตา  มีแก้ว   หัวหน้างานชุมชนสัมพนัธ ์
  นางสาวอิศรา  ใจสอน   หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน 
  นายสมโภชน ์  สามชูสินธุ ์  หัวหน้างานโสตทศันูปกรณ์ 
  นางสาวกุลนิษฐ ์  สุขเกษม   หัวหน้างานประชาสัมพนัธ ์
  นางสาวปนัดดา  จำปาทอง  หัวหน้างานปฏิคม 
  นางสาวนิศากร  ไชยเอียด  กรรมการและเลขานุการ  
หน้าท่ี  

1. วางแผนงาน  กำกับ ติดตาม  ดูแล และให้คำปรึกษา  ตลอดจนช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อันพึงจะมี 
เพื่อให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

2. เพื่อประสานงานกับกรรมการทุกฝา่ยในการดำเนนิงานในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย 
3. ดูแลความเรียบร้อยของงานให้บรรลุวัตถุประสงค ์
4. จัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที ่

 

1.  งานอาคารสถานที ่
  นายชรนิทร ์  ศิริพันธ ์   ประธานกรรมการ 
  นางสาวปาริชาต  ป้ันแพทย์  รองประธานกรรมการ 

นายนรนิทร ์  มิถุนดี   กรรมการ 
  นายโกวิท  พัฒนประเสริฐ  กรรมการ 
  นายอุกฤษฎ์  หาไชย   กรรมการ 
  นายสมหวงั  นาคคล้าย  กรรมการ 

นายพชร   ประปุนไร ่  กรรมการ 
  นายวัชรพล  ศรีพรม   กรรมการ 
  นายนพกร  สิรินพมณี  กรรมการ 
  นายณัฐวุฒิ  จงจิต   กรรมการ 
  นายธนกจิ  ทิพย์สงิห์  กรรมการ 
  นายกจิกมล  อัญญะพรสุข  กรรมการ 
  นายปริญญา  ปัญญาเฉียบ  กรรมการ 
  นายจุติพร  แก้วสุวรรณ  กรรมการ 
  นายธนพล  ป่ินสมบูรณ์  กรรมการ 



36 

 

  นางสาวสุปรีญา  สนธ ิ   กรรมการ 
  นายเอื้ออังกรู  แท่งทอง   กรรมการ 
  Mr. Alexis Jarylson Medina   กรรมการ 
  นายประยทุธ  ทวีสาร   กรรมการ 
  นายสมหมาย  ศิร ิ   กรรมการ 
  นายชัยวัฒน ์  ชุ่มบริบูรณ์  กรรมการ 
  นายภิญโญ  แก้วงาม   กรรมการ 
  นายมงคล  ชุ่มบริบูรณ์  กรรมการ 
  นายสนัติ   สมพันธ ์   กรรมการ 
  นางสาวจินตนา  ตุ้มทอง   กรรมการ 
  นางวาสนา   ไล้กลิน่หอม  กรรมการ 
  คณะกรรมการสภานักเรียน   กรรมการ 
  นายเอกฉัตร  เกตุแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี 

1. ดูแล  บำรุงรักษา  ซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์ของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดเวลา 
2. ควบคุม  ดูแล การปฏิบัติงานของนักการภารโรง ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบของทางราชการและโรงเรียน 

หรือให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย 
3. ดูแล  บำรุงรักษา  ซ่อมแซมและพัฒนาอาคารเรียน  และบริเวณโรงเรียนให้สะอาด สวยงามและเป็น 

ระเบียบอยู่เสมอ 
4. จัดทำโครงการพัฒนาโรงเรียน อาคารเรียน  บริเวณโรงเรียน  และสถานที่ภายในโรงเรียนให้สะอาด   

สวยงาม  และเป็นระเบียบ 
5. รับข้อเสนอแนะ  คำแนะนำ  จากฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดทำโครงการพัฒนาโรงเรียน 
6. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก  ในเรื่องที่เกี่ยวกับวัสดุ  ครุภัณฑ์  ตลอดจนการใช้ 

สถานที่หรืออาคารของโรงเรียน 
7. กำหนดหน้าที่การรับผิดชอบให้นักการภารโรงปฏิบัติในเรื่องอาคารเรียน  บริเวณโรงเรียน ทั้งในและนอก 

เวลาราชการ 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
9. จัดทำโครงการเพื่อเสนอของบประมาณในการดูแล  บำรุงรักษา  อาคารสถานที่ต่อฝ่ายบริหาร 
10. ประเมินผลงานในกลุ่มงานบริหารทั่วไปทุกปีศึกษา 

 

2.  งานอนามัยโรงเรยีน 
  นางสาวอิศรา  ใจสอน   ประธานกรรมการ 
  นางส่องอุษา  ชุ่มบริบูรณ์           รองประธานกรรมการ 
  นายอุกฤษฎ์  หาไชย     กรรมการ 
  นายเอกฉัตร  เกตุแก้ว   กรรมการ 
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  นายกจิกมล  อัญญะพรสุข  กรรมการ 
  นายวัชรพล  ศรีพรม   กรรมการ 
  นางสาวภาวิณี  มาลีหวล   กรรมการ 
  นายเอื้ออังกรู  แท่งทอง   กรรมการ 
  นางสาววชิรา  สร้อยสน   กรรมการ 
  Mr.Alexis  Jaryson   Yacapin  กรรมการ 
  Ms.Faith  Bandales  Archeta   กรรมการ 
  นายจุติพร  แก้วสุวรรณ  กรรมการ 
  นายธนพล  ป่ินสมบูรณ์  กรรมการ 
  คณะกรรมการสภานักเรียน   กรรมการ 
  นางสาวชัญญานชุ  หาญมนต์  กรรมการและเลขานุการ  
หน้าท่ี 

1. จัดทำโครงการเพื่อเสนอของบประมาณต่อฝ่ายบริหาร 
2. จัดทำบัตรสุขภาพของนักเรียน 
3. จัดทำข้อมูลของนักเรียนเกี่ยวกับโรคประจำตัว  ข้อมูลการแพ้ยา  ฯลฯ 
4. จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้แก่นักเรียน  ครู  และบุคลากรในโรงเรียน 
5. จัดทำประกันสุขภาพให้แก่นักเรียน  ครู  และบุคลากรในโรงเรียน 
6. จัดทำประกันอุบัติเหตุให้แก่นักเรียน  ครู  และบุคลากรในโรงเรียน 
7. จัดหายาเครื่องเวชภัณฑ์  เพื่อการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นที่จำเป็นให้เพียงพอเหมาะสมกับสภาพของ 

สถานศึกษา  จำนวนบุคลากร  พร้อมทั้งจัดให้ระบบการควบคุม การเก็บรักษาให้เหมาะสม และเรียบร้อย 
8. ติดต่อ  ประสานกับผู้ปกครองและอาจารย์ที่ปรึกษาในกรณีที่นักเรียนเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุและ 

ประสานงานกับบริษัทประกันอุบัติเหตุของนักเรียน  ครูและบุคลากรภายในโรงเรียน 
9. ให้ความรู้  อบรมและส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอนามัย  ให้กับนักเรียนและบุคลากร                       

ในโรงเรียนพร้อมทั้งการป้องกัน 
10. ติดตามให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและจัดทำเอกสารรายงานผู้บังคับบัญชาทราบลำดับ 
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

3.  งานโภชนาการและกิจกรรม อย.นอ้ย 
  นางวีรยา   ภู่ประดิษฐ ์  ประธานกรรมการ 

นางส่องอุษา   ชุ่มบริบูรณ์  รองประธานกรรมการ 
  นางสาวสุกันญา   ขันทองดี  กรรมการ 
  คณะกรรมการสภานักเรียน   กรรมการ 
  นางสาวนิศากร   ไชยเอียด  กรรมการและเลขานุการ 
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หน้าท่ี  
1. ปฏิบัติงานโภชนาการโรงเรียน 
2. ประสานงานกับฝ่าย/และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง 

3. จัดทำสัญญาการเช่าร้านค้าในโรงอาหาร ควบคุม ดูแลการจำหน่ายอาหารของร้านอาหารโรงเรียนทุกวัน   
ดูแลให้จำหน่ายอาหาร ผู้ประกอบการต้องสวมชุดกันเป้ือนและต้องสวมผ้าคลุมผมให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  และ 
รับผิดชอบตรวจสอบคุณภาพอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ และสุขลักษณะเป็นครั้งคราวตามโอกาสอันสมควร  ร้านค้าที่ 
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ให้ตักเตือน และรายงานโรงเรียนทราบทันที  ถ้ามีปัญหาให้ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ 
ให้หยุดจำหน่าย หรือเสนอให้โรงเรียนยกเลิกสัญญาการจำหน่ายอาหาร 

4. รับผิดชอบตรวจตราดูแล  ความสะอาด  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อซ่อมแซมหรือแก้ไขให้มีสภาพดี 
โดยเร็ว  จัดระบบระบายน้ำเสียให้ถูกสุขลักษณะจัดระบบการทิ้งเศษอาหารให้ถูกสุขลักษณะและมีการจัดทำความสะอาด
เป็นปัจจุบัน  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ดูแลรับผิดชอบทำความสะอาดโรงเรียน 

5. ช่วยตรวจตราดูแลเสนอแนะ  ในการรักษาความสะอาด  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในโรงเรียน  เช่นการ 
กำจัดเศษอาหาร  การบริการน้ำด่ืมน้ำใช้  การรักษาความสะอาด  รับผิดชอบตรวจสอบดูแลร้านอาหาร ขนม เครื่องด่ืม 
ให้มีคุณค่าทางอาหาร  และถูกหลักโภชนาการ  จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพอาหารอย่างสม่ำเสมอ 

6. ติดตาม  ดูแล  ป้องกัน  พาหะนำโรค  ในโรงอาหารของโรงเรียนหาวิธีกำจัดพาหะนำโรครอบ ๆ โรงเรียน 

7. จัดให้การตรวจสุขภาพ โรคติดต่อ ผู้ประกอบอาหาร ขนม เครื่องด่ืม ที่จำหน่ายในโรงเรียน ในทุกภาคเรียน 

8. รับผิดชอบการควบคุมร้านค้าสวัสดิการที่ขายอาหาร  ขนม  เครื่องด่ืม  สินค้าวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ  ในด้าน 

การควบคุมราคาและคุณภาพ ส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคความเป็นธรรม  นำเสนอคณะกรรมการโภชนาการของโรงเรียน  

ถ้ามีปัญหาคุณภาพและความปลอดภัยอาหารและดำเนินการระงับการจำหน่าย 

9. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่อนามัยโรงเรียน  จัดหาวิทยากรให้ความรู้แก่ครู  อาจารย์  และนักเรียน   

ด้านโภชนาการตามโอกาสอันสมควร 
 

4.  งานประชาสัมพันธ ์
  นางสาวกุลนิษฐ ์  สุขเกษม   ประธานกรรมการ 
  นางสาววดี  ศรีเที่ยงตรง  รองประธานกรรมการ 
  นายโกวิท  พัฒนประเสริฐ  กรรมการ 
  นางสาวสุพรรษา  สุบรรณโรจน ์  กรรมการ 
  นางสาวเพ็ญธิดา  บูชาธรรม  กรรมการ 
  นางสาวอนุธิดา  บุตรสัมฤทธิ์  กรรมการ 
  นายณัฐวุฒิ  จงจิต   กรรมการ 
  นางสาวอาริยา  ชินโน   กรรมการ 
  นายปริญญา  ปัญญาเฉียบ  กรรมการ 
  นายจุติพร  แก้วสุวรรณ  กรรมการ 

นางสาวอภิญญา  เมืองพงษา  กรรมการและเลขานุการ 
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หน้าท่ี  
1. บริการและดำเนินการรายการเสียงตามสายอย่างมรีะบบ 
2. จัดป้ายนิเทศ  ประกาศข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียนและหน่วยงานอืน่ ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างเป็นปัจจบัุน 
3. จัดทำเอกสารแนะนำโรงเรียน/วารสารม่วงเหลืองสมัพันธ์/บัตรอวยพรเทศกาลต่าง ๆ ตามวาระ 
4. ต้อนรับ  อำนวยความสะดวกและแนะนำโรงเรียนแก่ผู้มาติดต่อราชการ 
5. จัดทำเว็บไซต์โรงเรียน/นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ทันสมัย เพื่อเผยแพร ่ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
6. จัดทำวีดีทัศน์นำเสนอโรงเรียนโดยใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

5.  งานโสตทัศนูปกรณ ์
  นายสมโภชน ์           สามชสูินธุ ์  ประธานกรรมการ 
  นายสมหวงั  นาคคล้าย  รองประธานกรรมการ  

นายจุติพร  แก้วสุวรรณ  กรรมการ 
นายปริญญา  ปัญญาเฉียบ  กรรมการ 

  นายชัยวัฒน ์  ชุ่มบริบูรณ์  กรรมการ 
  นางสาววดี  ศรีเที่ยงตรง  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี 

1. จัดเตรียมเครื่องเสียง และอุปกรณ์ที่จำเป็น ให้พร้อมใช้งานบริเวณหอประชุม 
2. จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับบันทึกภาพที่เหมาะสมตลอดการดำเนนิงาน 

 

6.  งานชมุชนสมัพนัธ ์
  นางสาวโศภิตา  มีแก้ว   ประธานกรรมการ 
  นางสาวปาริชาต  ป้ันแพทย์  รองประธานกรรมการ 
  นางสาวปนัดดา  จำปาทอง  กรรมการ 
  นางสาวกุลนิษฐ ์  สุขเกษม   กรรมการ 
  นายณัฐวุฒิ  จงจิต   กรรมการ 
  นางสาวอาทิตยา  ลาหลง   กรรมการ 
  นางสาววชิรา  สร้อยสน   กรรมการ 
  คณะกรรมการสภานักเรียน   กรรมการ 
  นายโกวิท  พัฒนประเสริฐ  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี  

1. วางแผนและกำหนดกิจกรรมทีส่ร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
2. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก  ในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะและจัดกิจกรรม 

ร่วมกันกับชุมชน 
3. ร่วมกิจกรรมนักเรียน  คณะครู  และเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน 
4. ร่วมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทยตลอดจนวันสำคัญต่าง ๆ ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
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5. สรุปและรายงานผลการดำเนนิกิจกรรมสัมพนัธ์กับชมุชนและกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ เสนอฝ่ายบริหาร 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 

 

7.  งานลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างช่ัวคราว 
  นายชรนิทร์  ศิริพันธ ์   ประธานกรรมการ 
  นายประยุทธ  ทวีสาร   รองประธานกรรมการ 
  นายชัยวัฒน ์  ชุ่มบริบูรณ์  กรรมการ 
  นายมงคล  ชุ่มบริบูรณ์  กรรมการ 
  นายภิญโญ  แก้วงาม   กรรมการ 
  นายสมหมาย  ศิริ   กรรมการ 

นายอำนวย  ตุ้มทอง   กรรมการ 
  นายสาคร  มดทอง   กรรมการ 
  นายสนัติ   สมพันธ ์   กรรมการ 
  นางสาวจินตนา  ตุ้มทอง   กรรมการ 
  นางวาสนา   ไล้กลิ่นหอม            กรรมการ 
  นายกิจกมล  อัญญะพรสุข  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี    
 1. ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนทุกอาคารและบริเวณโดยรอบ 
 2.  ดูแลซ่อมบำรุงไฟฟ้า,น้ำประปา,สิ่งก่อสร้าง,ห้องนำ้  และบริเวณโดยรอบท่ีเป็นสมบัติของโรงเรียน 
 3.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

8.  งานปฏิคม 
  นางสาวปนัดดา  จำปาทอง  ประธานกรรมการ 
  นางสาวโศภิตา  มีแก้ว   รองประธานกรรมการ 
  นางสุภัค   ชุ่มบริบูรณ์  กรรมการ 
  นางสาวปาริชาติ  ปั้นแพทย์  กรรมการ 
  นายอุกฤษฎ ์  หาไชย   กรรมการ 
  นางสาวอรวรรณ ์  แพนลำ   กรรมการ 
  Miss.Faith  Bandales  Archeta   กรรมการ 
  คณะกรรมการสภานักเรียน    กรรมการ 
  นางสาววชิรา  สร้อยสน   กรรมการและเลขานุการ  
หน้าท่ี 

1. วางแผนและกำหนดรายการอาหารและสิ่งของท่ีใช้ในการต้อนรับแขกของโรงเรียนท่ีเข้ามาดำเนิน 
กิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 

2. จัดเตรียมสิ่งของ  เครื่องใช้  อาหารและน้ำด่ืมในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีได้รับมอบหมายของโรงเรียน 
3. สรุปรายงานการจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานปฏิคมของโรงเรียน 
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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9. งานรักษาความปลอดภัย 
  นายวัชรพล  ศรีพรม   ประธานกรรมการ 
  นายเอกฉัตร  เกตุแก้ว   รองประธานกรรมการ 
                     นายต่อ                       ภิญโญภาพ                   กรรมการ 
  นายบุญเลศิ  นิยมรัตน ์  กรรมการ 
  นายประกจิ  สัมฤทธิ์ผล  กรรมการ 
  นายดนัย   ศิลาวงศ ์  กรรมการ 
  นายชรนิทร ์  ศิริพันธ ์   กรรมการ 

นายนรนิทร ์  มิถุนดี   กรรมการ 
นายสมโภชน ์  สามชูสินธุ ์  กรรมการ 

  นายโกวิท  พัฒนประเสริฐ  กรรมการ 
  นายอุกฤษฎ์  หาไชย   กรรมการ 
  นายสมหวงั  นาคคล้าย  กรรมการ 

นายพชร   ประปุนไร ่  กรรมการ 
  นายนพกร  สิรินพมณี  กรรมการ 
  นายณัฐวุฒิ  จงจิต   กรรมการ 
  นายธนกจิ  ทิพย์สงิห์  กรรมการ 
  นายกจิกมล  อัญญะพรสุข  กรรมการ 
  นายจุติพร  แก้วสุวรรณ  กรรมการ 
  นายปริญญา  ปัญญาเฉียบ  กรรมการ 
  นายเอื้ออังกรู  แท่งทอง   กรรมการ 
  นายธนพล  ป่ินสมบูรณ์  กรรมการ 
  นักการภารโรงและยามทุกคน   กรรมการ 
  นางสาววชิรา  สร้อยสน   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี 

1. ดูแลความเรียบร้อยภายในโรงเรียนทั้งกลางวนักลางคืน 
2. ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวัน เวรกลางคืนและในวนัหยุดราชการ 
3. ให้ความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ 
4. สังเกตความผิดปกติของระบบไฟฟา้ ประปา และอืน่ ๆ 
5. หากพบสิ่งผิดปกติใด ๆ ให้รีบโทรแจง้ผู้เกี่ยวข้อง ผูบ้ริหาร ให้ทราบโดยเร่งด่วน 
6. บันทึกการปฏิบัติหน้าที่และบนัทึกเวลาไปกลับทุกครั้ง 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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10.  งานประเมินผล 
  นางสาวนิศากร  ไชยเอียด  ประธานกรรมการ 

  นางสาวกุลนิษฐ ์  สุขเกษม   รองประธานกรรมการ  

  นางสาวสุปรีญา  สนธ ิ   กรรมการ  

  นางสาวชัญญานชุ  หาญมนต์  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี   
1. ติดตาม  สรุป  ประเมนิผล  และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
2. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

คณะกรรมการดำเนนิงาน 

นายธรรศกร  ดิษฐสุวรรณ  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกจิการนักเรียน   
นางสาวบุญเทียบ  ยงทะเล   ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน   

หัวหน้างานระดับชั้นและหัวหน้างานกิจกรรมคณะ 
  นายเอกฉัตร  เกตุแก้ว   หัวหน้างานป้องกนัสารเสพติดและเพศศึกษา 
  นางสาวสาวิตรี  จันทร์เหนือ  หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
  นางสาวปาริชาต    ปั้นแพทย์  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
        หัวหน้างานกจิกรรมวันสำคัญ  
  นายอุกฤษฎ ์  หาไชย   หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   
  นางสาวกลุนิษฐ ์  สุขเกษม             หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
  นางสาวสุดคนึง   เดชดัง   หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
  นางสาววศิมน  สุขอนันต์   หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
  นางสาวพูลทรัพย ์  ภูนุช   หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

นางสาวสุวิมล    พลค้อ   หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตยและ 
ค่านิยม12 ประการ 

  นางสาวขวัญสุวัฒน์    วิจิตรกว ี   หัวหน้างานติดตามและประเมินผล 
         กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน       
หน้าท่ี    

1.  วางแผนงาน กำกับ ติดตาม ดูแล และให้คำปรึกษา ตลอดจนช่วยแก้ปัญหาต่างๆ อันพึงจะมีเพื่อให้งานดำเนิน 

      ไปด้วยความเรียบร้อย 

2. ประสานงานกับกรรมการทุกฝา่ยในการดำเนนิงานในด้านต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย 
3. ดูแลความเรียบร้อยของงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค ์
4. ที่เกี่ยวกับจัดทำเอกสารต่างๆ  งานในหนา้ที่  
5. สรุปงานที่เกี่ยวข้อง ส่งกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรยีน  และผู้บริหารตามลำดับ รับทราบ 
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1. งานระดับช้ัน 
นางสาวบุญเทียบ  ยงทะเล   ประธานกรรมการ 
นางสาวปาริชาต  ป้ันแพทย์  รองประธานกรรมการ 
นายอุกฤษฎ์  หาไชย   กรรมการ 
นางสาวกุลนิษฐ ์  สุขเกษม   กรรมการ 
นางสาวสุดคนงึ    เดชดัง   กรรมการ 
นางสาวพูลทรัพย ์ ภูนุช   กรรมการ 
นางสาววศิมน  สุขอนันต์  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี     
1. วางแผนงาน  กำกับ  ติดตาม  ดูแล  และให้คำปรึกษา  ตลอดจนช่วยแก้ปัญหาต่างๆ  อนัพึงจะมเีพื่อให้งาน

ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยประสานงานกับกรรมการทุกฝ่ายในการดำเนินงานดูแลส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน
ในด้านต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย ดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนในการทำกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนและ
ชุมชนประชุมหารือกับครทูี่ปรึกษา เพื่อแก้ไขหรือพฒันาและส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนในทุกด้าน 

2. ประสานกับครทูี่ปรึกษา ผู้ปกครองนักเรียน  คณะกรรมการอำนวยการ  เพื่อดูแลส่งเสริมและแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ของนักเรียนในแต่ละระดับชั้นที่รับผิดชอบ 

3. ควบคุมนักเรียนในระดับชัน้ ในการเข้าแถวทำพิธีหน้าเสาธง เข้าประชุมระดับหรือ ร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ ของ
โรงเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัย 

4. ประชุมหารือกับครูที่ปรึกษา เพื่อแก้ไขหรือพัฒนา  
5. ติดตามการดำเนนิการบันทึกเอกสารต่างๆ  ทีเ่กี่ยวกับงานในระดับชัน้ เช่น สมุดเครือข่ายนักเรียน บันทึก

พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ตามแบบฟอร์มบันทึกกจิการนักเรียน ฯลฯ   
6. ติดตาม ดูแลให้ครูที่ปรึกษา ดำเนินการแก้ไขพฤติกรรมไม่พึงประสงค์  และการรักษาระเบียบวินัยในห้องเรียน

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
7. สรุปงานที่เกี่ยวข้อง ส่งกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรยีน  และผู้บริหารตามลำดับ รับทราบ 

 

1.1 งานครูทีป่รึกษา 
นางสาวบุญเทียบ  ยงทะเล   ประธานกรรมการ 
นางสาวปาริชาต  ป้ันแพทย์  รองประธานกรรมการ 
นายอุกฤษฎ์  หาไชย   กรรมการ 
นางสาวกุลนิษฐ ์  สุขเกษม   กรรมการ 
นางสาวสุดคนงึ    เดชดัง   กรรมการ 
นางสาวพูลทรัพย ์ ภูนุช   กรรมการ 
นางสาววศิมน  สุขอนันต์  กรรมการและเลขานุการ 
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หน้าท่ี 

1. เอาใจใส ่ดูแล ปฏิบัติตนใกลช้ิด เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นที่ไว้วางใจของนักเรียน ให้คำปรึกษานักเรียนใน  
การเรียน  พฤติกรรม  การแต่งกาย  สุขภาพ และอืน่ๆ 

2. ควบคุมนักเรียนในชัน้เรียนให้ประพฤติ ปฏิบัติอยู่ในระเบียบวินัย และข้อบังคับต่างๆของโรงเรียนอย่างจริงจงั 
เช่น ระเบียบการแต่งกาย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ การขาดเรียน การมาสาย การเข้าแถวทำพิธีหนา้เสาธง 
ตลอดจนการทำกิจกรรมในห้องประชุม หรือกจิกรรมนอกสถานที่ต่างๆ   

3. ตรวจตรา ติดตาม และมอบหมายให้นักเรียนทำความสะอาดห้องเรียน อาคาร และบริเวณโรงเรียน ตามเวร
คณะทีร่ับผิดชอบ และรักษาพัสดุเครื่องใช้ประจำห้องเรียนของตน 

4. ระงับเหตุ/สอบสวน/ตักเตือน/อบรม และลงโทษนักเรียนตามระเบียบ เมื่อพบเหน็นักเรียนมีประพฤติไม่
เหมาะสม  

5. บันทึกพฤติกรรมไม่พงึประสงค์ของนกัเรียน ตามแบบฟอร์มของกิจการนักเรียนส่งหัวหน้าระดับชั้น หลังจาก 
ระงับเหตุ/สอบสวน/ตักเตือน/อบรม และลงโทษนักเรียนตามระเบียบแล้ว เพื่อเป็นหลักฐานในการแก้ปัญหา
ความประพฤติของนักเรียน 

6. ยกย่องชมเชยนักเรียนผู้มคีวามประพฤติดี และสง่รายชื่อให้งานส่งเสริมคุณธรรมฯ ประกาศยกย่องชมเชย เพื่อ
เป็นกำลังใจ และแรงจูงใจแก่นกัเรียนในการทำความดี 

7. ทำงานเอกสารประจำชั้นให้เป็นปัจจุบัน และนำส่งตามกำหนดของฝา่ยต่างๆ เชน่ สมุดบันทึกเครือข่ายนกัเรียน
รายวัน/สถิติการมาเรียนของนักเรียน/ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/ข้อมูลสารเสพติด ฯลฯ 

8. ติดตามดูแล ส่งเสริม สนับสนนุ ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียน กจิกรรมเทศกาล และวนัสำคัญ
ต่างๆ 

9. ประสานงานกับ ผู้ปกครองของนักเรียนประจำชัน้ หัวหน้าระดับ ฝา่ยงานต่างๆภายในโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ส่งเสริม และแก้ไขพฤติกรรมต่างๆของนักเรียน  

10. สรุปงานที่เกี่ยวข้อง ส่งกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรยีน  และผู้บริหารตามลำดับ รับทราบ 
11. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

 

1.2  งานสถิติการมาเรียนของนักเรียน 
           นางสาวอาทิตยา  ลาหลง   ประธานกรรมการ 

นางสาวสุพรรษา  สุบรรณโรจน ์  รองประธานกรรมการ 
นางสาวขวัญสุวัฒน ์ วิจิตรกวี   กรรมการ 
นายนพกร  สิรินพมณี  กรรมการ 
ครูที่ปรึกษาทกุคน    กรรมการ 
นางสาวสุปรีญา  สนธ ิ   กรรมการและเลขานุการ  
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หน้าท่ี    
1.  ประสานงานกับกรรมการทุกระดับชั้น ในการดำเนินงานสถิติการมาเรียนของนกัเรียน 

 2.  ประสานงานกับครทูี่ปรึกษาในการกรอกข้อมูล 
 3.  จัดทำเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 

4.  สรุปงานที่เกี่ยวข้อง ส่งกลุ่มงานบริหารกจิการนกัเรียน  และผู้บริหารตามลำดับ รับทราบ 
 

1.3 งานทำบตัรนักเรียน 
           นางสาวสุพรรษา  สุบรรณโรจน์    ประธานกรรมการ 

นางสาวขวัญสุวัฒน ์ วิจิตรกวี   รองประธานกรรมการ 
นางสาวสุปรีญา  สนธ ิ   กรรมการ 
นายนพกร  สิรินพมณี  กรรมการ 
นายจุติพร  แก้วสุวรรณ  กรรมการ 
นางสาวอาทิตยา  ลาหลง   กรรมการและเลขานุการ  

หน้าท่ี    
1.  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำบัตรนักเรียน 

 2.  ประสานงานกับหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษาทกุระดับชั้น  ในการกรอกข้อมูลนักเรียนทำบัตร 
 3.  จัดพิมพ์ข้อมูลในการทำบัตรนักเรียนแต่ละห้อง 
 4.  นัดหมายนักเรียนในการถ่ายรูปทำบัตรนักเรียน 
 5.  ถ่ายรูปนักเรียนและใส่ข้อมูลลงในโปรแกรมทำบัตรนักเรียน ตรวจสอบความถูกต้อง 

6.  สรุปรายงาน ส่งกลุ่มงานบริหารกจิการนักเรียน  และผู้บริหารตามลำดับ รับทราบ 
 

2. งานกิจกรรมคณะ 
  นางสาวบุญเทียบ    ยงทะเล        หัวหน้างานกจิกรรมคณะ   ประธานกรรมการ 
  นายนรนิทร ์  มิถุนดี   หัวหน้าคณะโกงกาง วันจันทร ์
        รองประธานกรรมการ 
  นายโกวิท   พัฒนประเสริฐ  วหน้าคณะหั โพทะเล    วันอังคาร  

กรรมการ 
            นายสมหวงั  นาคคล้าย  หัวหน้าคณะลำพู        วนัพุธ  

กรรมการ 
  นายสมโภชน์     สามชูสินธุ ์  หัวหน้าคณะลำแพน     วันพฤหัสบดี    

กรรมการ 
  นางสาวโศภิตา  มีแก้ว   หัวหน้าคณะพังกา       วันศุกร ์
        กรรมการและเลขานุการ 
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หน้าท่ี  

1. วางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมายหน้าที่ กำกับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน ดูแลรับผิดชอบ และให้คำปรึกษา 
ตลอดจนช่วยแก้ปัญหาต่างๆอันพึงจะมีในคณะ  เพื่อให้งานคณะดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  

2. ประสานงานกับงานกจิการนักเรียน หัวหนา้ระดับ ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติหน้าที่
ดูแลนักเรียนในคณะ ให้ประพฤติ ปฏิบัติอยู่ในระเบยีบวินัย และข้อบังคับต่างๆ ของโรงเรียนอย่างจริงจัง เช่น 
ระเบียบการแต่งกาย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ การมาสาย การเข้าแถวทำพิธี หน้าเสาธง ระงับเหตุ/สอบสวน/
ตักเตือน/อบรม และลงโทษนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ตามระเบียบ เพื่อแก้ไขปัญหาความประพฤติ
ของนักเรียน 

3. ยกย่องชมเชยนักเรียนในคณะผู้ทำความดี เช่น มจีิตอาสา ทำประโยชน์ต่อส่วนรวม และประกาศยกย่องชมเชยเพื่อ
เป็นกำลังใจและแรงจูงใจแก่นักเรียนในการทำความดี 

4. ทำงานเอกสารสมุดบันทึกเวรคณะ  ให้เป็นปัจจุบัน และนำส่งกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนตามกำหนด 
5. ควบคุม ดูแลนักเรียนในคณะ ในการทำพิธีหนา้เสาธง การพัฒนาพื้นที่ประจำวัน และกจิกรรมอ่ืนๆ  ของ

โรงเรียนทีเ่กี่ยวข้อง ทัง้ในและนอกบริเวณโรงเรียน   
6. สรุปงานที่เกี่ยวข้อง ส่งกลุ่มบริหารกจิการนักเรียน  และผู้บริหารตามลำดับ รับทราบ 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

3. งานปอ้งกันสารเสพตดิและเพศศึกษา 

  นายเอกฉัตร  เกตุแก้ว   ประธานกรรมการ  
นายอุกฤษฏ์  หาไชย   รองประธานกรรมการ 
นายประกจิ  สัมฤทธิ์ผล  กรรมการ 
นายกจิกมล  อัญญะพรสุข  กรรมการ 
นางสาวอิศรา  ใจสอน   กรรมการ 
นางส่องอุษา  ชุ่มบริบูรณ์  กรรมการ 
นายเอื้ออังกรู  แท่งทอง   กรรมการ 
นายสมหวงั  นาคคล้าย  กรรมการ 
นางสาวสุปรีญา  สนธ ิ   กรรมการ 
นายกจิกมล  อัญญะพรสุข  กรรมการ 
นายธนพล  ป่ินสมบูรณ์  กรรมการและเลขานุการ 

   หน้าท่ี    

1. ตรวจปัสสาวะนกัเรียนกลุ่มเสี่ยงโดยร่วมมือกับทางโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพคลองด่านหมู ่13 โรงพยาบาล
บางบ่อ ตำรวจ คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย  

2. ประสานกับครทูี่ปรึกษา หัวหน้าระดับชั้น ผู้ปกครองนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เพื่อดูแลช่วยเหลือและ
ส่งต่อนักเรียนที่มพีฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติดและเพศศึกษา 

3. จัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกนั ต่อต้าน สารเสพติด และเพศศึกษา  ภายในและนอกโรงเรียน 
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4. ประสานงานตำรวจช่วยป้องปรามบริเวณโรงเรียนและโดยรอบบริเวณใกล้เคียงโรงเรียน 
5. จัดเก็บข้อมูลนักเรียนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
6. จัดทำเอกสารต่างๆ ทีเ่กี่ยวกับงานในหน้าที่   
7. สรุปงานที่เกี่ยวข้อง ส่งกลุ่มบริหารกจิการนักเรียน  และผู้บริหารตามลำดับ รับทราบ 

 

4. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

นางสาวสาวิตร ี  จันทร์เหนือ  ประธานกรรมการ 
นางสาวอศิรา  ใจสอน   รองประธานกรรมการ 
นางสาวบุญเทียบ  ยงทะเล   กรรมการ 
นางสาวสุดคนงึ  เดชดัง   กรรมการ 
นางพรเพ็ญ  รจนากร   กรรมการ 
นายอุกฤษฎ์  หาไชย   กรรมการ 
นางสาวปาริชาต  ป้ันแพทย์  กรรมการ 
นางสาววศิมน  สุขอนันต์  กรรมการ 
นางสาวกุลนิษฐ ์  สุขเกษม   กรรมการ 
นางสาวพูลทรัพย ์ ภูนุช   กรรมการ 
นางสาวขวัญสุวัฒน ์ วิจิตรกวี   กรรมการ 
นางสาวอภิญญา  เมืองพงษา  กรรมการ 
นางสาวชัญญานชุ  หาญมนต์  กรรมการ 
นางสาวอาริยา  ชินโน   กรรมการ 
นางสาวนิศากร  ไชยเอียด  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี     

1. วางแผนงาน กำกับ ติดตาม ดูแล และให้คำปรึกษา ตลอดจนช่วยแก้ปัญหาต่างๆ อนัพึงจะมีเพื่อให้งานดำเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย 

2. ประสานงานกับกรรมการทุกฝ่ายในการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
3. ประสานงานกับหัวหนา้ระดับชั้น ครทูี่ปรึกษาประจำชัน้ ในการทำ SDQ. EQ. คัดกรอง แยกนักเรียนกลุ่มพิเศษ 

กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา เยี่ยมบ้าน  จัดทำเอกสาร 
4. ดูแลช่วยเหลือและส่งต่อนักเรียน กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา และส่งเสริมกลุ่มปกติ กลุ่มพิเศษในทุก ๆ ด้านโดย

ประสานงานกับครทูี่ปรึกษา หัวหนา้ระดับ ผู้ปกครองนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและหน่วยงานต่างๆ 
5. จดักิจกรรมประชุมผู้ปกครองนกัเรียนตามโครงการสานสัมพนัธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน  
6. จัดทำเอกสารต่างๆ  ที่เกี่ยวกับงานในหนา้ที่   
7. สรุปงานที่เกี่ยวข้อง ส่งกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรยีน  และผู้บริหารตามลำดับ รับทราบ 
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5.   งานส่งเสรมิประชาธิปไตยและค่านิยม 12 ประการ 

นางสาวสุวิมล  พลค้อ   ประธานกรรมการ 
นางสาวอาทิตยา  ลาหลง   รองประธานกรรมการ 
นางสาวสุดคนงึ  เดชดัง   กรรมการ 
นางสาวพูลทรัพย ์ ภูนุช   กรรมการ 
นางสาวปาริชาต  ป้ันแพทย์  กรรมการ 
นางสาววศิมน  สุขอนันต์  กรรมการ 
นางสาวกุลนิษฐ ์  สุขเกษม   กรรมการ 
นายณัฐวุฒิ  จงจิต   กรรมการ 
นายกจิกมล  อัญญะพรสุข  กรรมการ 
นายปริญญา  ปัญญาเฉียบ  กรรมการ 
นางสาววรรณพร  พรหมศิร ิ  กรรมการ 
นางสาวศศิธร  ทองอินท ี  กรรมการ 
นางสาวอนุธิดา   บุตรสัมฤทธิ์  กรรมการ 
นายอุกฤษฎ์  หาไชย   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี   

1. วางแผนงาน กำกับ ติดตาม ดูแล และให้คำปรึกษา ตลอดจนช่วยแก้ปัญหาต่างๆ อนัพึงจะมีเพื่อให้งานดำเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย 

2. ประสานงานกับกรรมการทุกฝ่ายในการดำเนินงานประชาธิปไตยในด้านต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ความรู้ และ
ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  

3. ประสานกับครทูี่ปรึกษา หัวหน้าระดับชั้น ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการอำนวยการ เพื่อจัดกจิกรรม
ประชาธิปไตย ภายในและนอกโรงเรียน 

4. จัดกิจกรรมการเลือกต้ังประธานและคณะกรรมการนักเรียน 
5. ดูแลให้คำปรึกษาคณะกรรมการนักเรียน/สภานักเรยีน ในการดำเนินงานและกจิกรรมต่างๆ 
6. จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับงานในหนา้ที่   
7. สรุปงานที่เกี่ยวข้อง ส่งกลุ่มบริหารกจิการนักเรียน  และผู้บริหารตามลำดับ รับทราบ 

 

6.    งานกิจกรรมวันสำคัญ 

นางสาวปาริชาต  ป้ันแพทย์  ประธานกรรมการ 
นางพัชร ี  คงเมือง   รองประธานกรรมการ 
นางสาวสุดคนงึ  เดชดัง   กรรมการ 
นางสาววราพร  เทพาลนุ   กรรมการ 
นายสมโภชน ์  สามชูสินธุ ์  กรรมการ 
นายอุกฤษฎ์  หาไชย   กรรมการ 
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นายโกวิท  พัฒนประเสริฐ  กรรมการ 
นางสาวปนัดดา  จำปาทอง  กรรมการ 
นางสาวกุลนิษฐ ์  สุขเกษม   กรรมการ 
นางสาวสุพรรษา  สุบรรณโรจน ์  กรรมการ 
นางสาวสุพัตรา  ทองดี   กรรมการ 
นางสาวโศภิตา  มีแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี 

1. วางแผนงาน กำกับ ติดตาม ดูแล และให้คำปรึกษา ตลอดจนช่วยแก้ปัญหาต่างๆ  อนัพึงจะมเีพื่อให้งานดำเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อย 

2. ประสานงานกับกรรมการทุกฝ่ายในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงานวนัสำคัญต่างๆที่ได้รับมอบหมาย 
3. ดูแลความเรียบร้อยของงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค ์
4. จัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหนา้ที่  
5. สรุปงานที่เกี่ยวข้อง ส่งกลุ่มบริหารกจิการนักเรียน  และผู้บริหารตามลำดับ รับทราบ 

 

7.  งานติดตามและประเมินผลกลุม่งานบริหารกิจการนักเรียน    

นางสาวขวัญสุวัฒน ์ วิจิตรกวี   ประธานกรรมการ  
นางสาวสุพรรษา  สุบรรณโรจน ์  รองประธานกรรมการ 
นางสาวปาริชาต  ป้ันแพทย์  กรรมการ 
นายเอกฉัตร  เกตุแก้ว   กรรมการ 
นายอุกฤษฎ์  หาไชย   กรรมการ 
นางสาวสาวิตร ี  จันทร์เหนือ  กรรมการ 
นางสาวสุวิมล  พลค้อ   กรรมการ 
นายนพกร  สิรินพมณี  กรรมการ 
นางสาวอาทิตยา  ลาหลง   กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวสุปรีญา  สนธ ิ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าท่ี 

1. วางแผนงาน กำกับ ติดตาม ดูแล และให้คำปรึกษา ตลอดจนช่วยแก้ปัญหาต่างๆ  อนัพึงจะมเีพื่อให้งานดำเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อย 

2. ประสานงานกับหัวหนา้กลุ่มงานและกรรมการทุกฝา่ยในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงานติดตามและ
ประเมินผลในกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 

3. ดูแลความเรียบร้อยของงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์    
4. ติดตาม รวบรวม  จัดเก็บงานในแต่ละงาน  และสรปุรายงาน  การดำเนินงานเสนอ เพื่อให้ผู้บริหารรับทราบ  

ตามลำดับ 
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 7.1 งานสำนักงานกิจการนักเรยีน    

นางสาวขวัญสุวัฒน ์ วิจิตรกวี   ประธานกรรมการ 
นางสาวสุพรรษา  สุบรรณโรจน ์  รองประธานกรรมการ 
นายสมหวงั    นาคคล้าย  กรรมการ 
นางสาวสุปรีญา  สนธ ิ   กรรมการ  
นายนพกร  สิรินพมณี  กรรมการ 
นางสาวอาทิตยา  ลาหลง   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่

1. วางแผนงาน กำกับ ติดตาม ดูแล และให้คำปรึกษา ตลอดจนช่วยแก้ปัญหาต่างๆ  อนัพึงจะมเีพื่อให้งานดำเนิน

ไปด้วยความเรียบร้อย 

2. ระสานป งานกับกรรมการทุกฝ่ายในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงานสำนักงานในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
3. ดูแลความเรียบร้อยของงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์    
4. ติดตาม รวบรวม จัดเก็บงานในแต่ละงาน และสรุปรายงาน การดำเนนิงานเสนอ เพื่อให้ผู้บริหารรับทราบ  

ตามลำดับ 
 

 7.2  งานแผนงานและพัสดุกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน   

นางสาวขวัญสุวัฒน ์ วิจิตรกวี   ประธานกรรมการ 
นางสาวอาทิตยา  ลาหลง   รองประธานกรรมการ 
นางสาวสุปรีญา  สนธ ิ   กรรมการ 
นายนพกร  สิรินพมณี  กรรมการ 
นางสาวสุพรรษา  สุบรรณโรจน ์  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี 

1.  วางแผนงาน กำกับ ติดตาม ดูแล และให้คำปรึกษา ตลอดจนช่วยแก้ปัญหาต่างๆ อันพึงจะมีเพื่อให้งานดำเนินไป

ด้วยความเรียบร้อย 

2. ระสานป งานกับกรรมการทุกฝ่ายในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงานแผนงานและพัสดุในกลุ่มงานบรหิารกิจการ
นักเรียน 

3. ดูแลความเรียบร้อยของงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์    
4. ติดตาม รวบรวม  จัดเก็บงานในแต่ละงาน  และสรปุรายงาน  การดำเนินงานเสนอ เพื่อให้ผู้บริหารรับทราบ  

ตามลำดับ 
 

 




