
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนสตรีปำกพนัง 

ที ่๗๗ / ๒๕๖3 
เรื่อง มอบหมำยหน้ำที่รับผิดชอบแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

ตำมระเบียบว่ำด้วยกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสถำนศึกษำโรงเรียนสตรีปำกพนัง พ.ศ. ๒๕๖๓ 
--------------------------------------------------------- 

เนื่องจำกเมื่อสิ้นปีงบประมำณ ๒๕๖๒ โรงเรียนมีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเกษียณอำยุ
รำชกำร ต่อมำได้รับบรรจุข้ำรำชกำรครูและได้จัดจ้ำงบุคลำกรเข้ำปฏิบัติงำนใหม่ ดังนั้นเพ่ือให้กำรบริหำรและกำร
จัดกำรงำนต่ำงๆของโรงเรียนสตรีปำกพนังสำมำรถด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับระเบียบโรงเรียน
สตรีปำกพนังว่ำด้วยกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสถำนศึกษำ พุทธศักรำช ๒๕๖๐  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 
๓๙ มำตรำ ๔๕(๖) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.๒๕๔๖  มำตรำ ๒๗ แห่ง
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗  และค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เรื่อง กำรมอบอ ำนำจของเลขำธิกำรคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้ผู้บริหำร
สถำนศึกษำปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในกำรบังคับบัญชำครูและลูกจ้ำงประจ ำ  
จึงยกเลิกค ำสั่งที่ ๒๖๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ ตุลำคม ๒๕๖๒ ให้ใช้ค ำสั่งมอบหมำยหน้ำที่รับผิดชอบแก่ข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมระเบียบว่ำด้วยกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสถำนศึกษำโรงเรียน สตรีปำกพนัง 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับนี้ ดังต่อไปนี้  

๑.  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน   

๑.๑. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  มีหน้ำที่วิเครำะห์สภำพบริบทของโรงเรียน ประชุม วำงแผน 
ก ำหนดนโยบำย ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติงำน ให้กำรส่งเสริมสนับสนุนและพิจำรณำให้ควำมเห็นกำรด ำเนิน
กิจกำรของโรงเรียนสตรีปำกพนังให้สอดคล้องกับข้อบังคับ กฎหมำย กฎ ระเบียบ ประกำศ ค ำสั่ง และนโยบำย
ของกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต ๑๒ ควำมต้องกำรของชุมชนและท้องถิ่น ให้กำรส่งเสริมสนับสนุนและพิจำรณำให้ควำมเห็นในกำรบริหำรงำน
ด้ำนวิชำกำร  งบประมำณ กิจกำรนักเรียน บริหำรทั่วไปและงำนบุคคล ตำมที่พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก ำหนด ตลอดจนก ำกับ ติดตำม นิเทศกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยและกลุ่มงำนต่ำงๆให้
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย  

๑. นำงจิรำพร   รัตนกุล  ผู้อ ำนวยกำร   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยเฉลิม  เรืองอร่ำม  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๓. นำยบุญธรรม เมียนแก้ว ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๔. นำยธำนี  วงษ์สุวรรณ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๕. นำยสมพงศ์  จงจิตร  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๖. นำงกัญญำรัตน์  สำระพันธ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๗. นำงธิตินำฏย์  ท่ำกลำง  คร ู          กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 



๒ 

๑.๒. คณะอนุกรรมการบริหารโรงเรียน มีหน้ำที่ร่วมกับคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนตำมข้อ 
๑.๑ ในกำรวิเครำะห์สภำพบริบทของโรงเรียน ประชุม วำงแผน ก ำหนดนโยบำย ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติงำน  
ให้กำรส่งเสริมสนับสนุนและพิจำรณำให้ควำมเห็นกำรด ำเนินกิจกำรของโรงเรียนสตรีปำกพนังให้สอดคล้องกับ
ข้อบังคับ กฎหมำย กฎ ระเบียบ ประกำศ ค ำสั่ง และนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๑๒ ควำมต้องกำรของชุมชนและท้องถิ่น ให้
กำรส่งเสริมสนับสนุนและพิจำรณำให้ควำมเห็นในกำรบริหำรงำนวิชำกำร งบประมำณ กิจกำรนักเรียน บริหำร
ทั่วไปและงำนบุคคล ตำมที่พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก ำหนด ตลอดจน
ก ำกับ ติดตำม นิเทศกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยและกลุ่มงำนต่ำงๆให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย 

๑. นำยทินกร  เสนำะกรรณ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๒. นำยธนสรณ ศำกยโรจน์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร  
๓. นำงทิพวรรณ ปลอดวงศ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๔. นำยจิรพล  ลิวำ  ครชู ำนำญกำร   กรรมกำร  
๕. นำงป.ปัทมำ  งำมจรัส  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร  
๖. นำยมณเธียร มณีมำศ            ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร  
๗. นำงนิรมล   หนูแก้ว  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๘. นำงธิตินำฏย์  ท่ำกลำง  คร ู         กรรมกำร 

๒. คณะกรรมการบริหารส่วนราชการภายในสถานศึกษา 

๒.๑ กลุ่มบริหารงานวิชาการ  

๒.๑.๑ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ มีหน้ำที่ ๑) วำงแผนกำรบริหำรกลุ่มบริหำรงำน
วิชำกำร ๒) จัดท ำโครงสร้ำงกำรบริหำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร ๓) ดูแลให้มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรตำม
ภำระหน้ำที่ของกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร ๔) อ ำนวยควำมสะดวก นิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้และติดตำมพัฒนำกำรของผู้เรียน ๕) อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  

................………………………......... รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรีปำกพนัง 

๒.๑.๒ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ มีหน้ำที่๑) ปฏิบัติรำชกำรแทนกรณีที่ไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่ง
รองผู้อ ำนวยกำร หรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้ ๒) ประสำนกำรด ำเนินงำนกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียนในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ๓) ร่วมวำงแผน จัดท ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมเพ่ือบริหำรงำนภำยใน
กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำรให้มีประสิทธิภำพ ๔)จัดท ำปฏิทินปฏิบัติงำนของกลุ่มบริหำรวิชำกำรให้มีประสิทธิภำพโดย
ประสำนกับกลุ่มต่ำงๆ ๕) รวบรวม สรุปผล และประเมินผลกำรด ำเนินงำน/โครงกำร/กิจกรรมของกลุ่มบริหำรงำน
วิชำกำรเพ่ือรำยงำนและเผยแพร่   ๖) อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้อ ำนวยกำร หรือรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม
บริหำรงำนวิชำกำร ผู้รับผิดชอบ คือ 

นำงกัญญำรัตน์  สำระพันธ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ โรงเรียนสตรีปำกพนัง 

๒.๑.๓ คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารวิชาการ มีหน้ำที่ให้กำรส่งเสริมสนับสนุนและพิจำรณำ
ให้ควำมเห็นกำรด ำเนินงำนด้ำนบริหำรวิชำกำรให้สอดคล้องกับกฎหมำย   กฎ  ระเบียบ ประกำศ ค ำสั่ง และ
นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
สถำนศึกษำ ควำมต้องกำรของชุมชนและท้องถิ่นตลอดจนก ำกับ ติดตำม นิเทศกำรด ำเนินงำนของกลุ่มงำนต่ำงๆ
ในกลุ่มบริหำรวิชำกำร ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 

 



๓ 

๑. นำงกัญญำรัตน์  สำระพันธ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงอภิญญำ  เพ็ชรเลิศ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำน 
๓. นำยทินกร  เสนำะกรรณ      ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๔. นำงณัชชำ   เพ็ชรทรัพย์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๕. นำยมณเธียร  มณีมำศ       ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 ๖. นำงมำลัย  สุขห่อ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๗. นำงสำวทิพย์สุดำ โกยวำณิชย์ ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
 ๘. หัวหน้ำกลุ่มสำระทุกกลุ่มสำระ    กรรมกำร 
๙. นำงสำวจุฑำภรณ์   อ่ึงทอง ครูช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒.๑.๔ คณะกรรมการส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ มีหน้ำที่ ๑)จัดระบบและลงทะเบียนหนังสือ
เข้ำ – ออกของกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร ๒) ประสำนงำนกับกลุ่มสำระ รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรของกลุ่มบริหำรงำน
วิชำกำร ๓)จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มบริหำรวิชำกำร ๔)จัดท ำหนังสือโต้ตอบทำงรำชกำร ๕)  บันทึกกำร
ประชุมกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร ๖) จัดท ำโครงกำร/งำน/กิจกรรม/แผนงำนประจ ำปีและติดตำมกำรด ำเนินงำนให้
เป็นไปตำมแผนงำนที่ก ำหนด ๗)จัดหำวัสดุ  ครุภัณฑ์  และควบคุมกำรใช้เงินตำมแผนงำนโครงกำรของส ำนักงำนกลุ่ม
บริหำรวิชำกำร ๘) สรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำนของกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร ๙) หน้ำที่อ่ืนๆตำมที่ได้รับ
มอบหมำย ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 

๑. นำงกัญญำรัตน์  สำระพันธ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ หัวหน้ำงำนส ำนกังำนกลุม่บริหำรวิชำกำร 
๒. นำงณัฐติยำ  อ่อนชำติ ครูช ำนำญกำร  หัวหน้ำงำนแผนงำน/โครงกำร 
 ๓. นำงอภิญญำ  เพ็ชรเลิศ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ พัสดุส ำนักงำนกลุ่มบริหำรวชิำกำร 
๔. นำงสำวสุภำพร คงส ำคัญ ครูช ำนำญกำร  หัวหน้ำงำนธุรกำร/สำรบรรณ 

๒.๑.๕ คณะกรรมการงานพัฒนาหลักสูตรและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
๑) คณะกรรมการงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน  มีหน้ำที่  

๑) ศึกษำวิเครำะห์เอกสำรหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) 
และข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับสภำพปัญหำและควำมต้องกำรของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น ๒) จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรพัฒนำปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนพุทธศักรำช ๒๕๕๑ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถำนศึกษำ ๓) จัดท ำ
ตำรำงสอน ตำรำงเรียน ตำรำงกำรใช้ห้องเรียน ๔) บริหำรกำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำให้เกิดประสิทธิภำพ  
๕) วำงแผนบริหำรงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของกลุ่มสำระให้เป็นไปตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ ๖) ติดตำม 
ประเมิน สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ๗) ปรับปรุงและพัฒนำ
หลักสูตรสถำนศึกษำตำมควำมเหมำะสม ๘) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆตำมที่ได้รับมอบหมำย ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 

  ๑. นำงกัญญำรัตน์  สำระพันธ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำยมณเธียร  มณีมำศ              ครูช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำร 
  ๓. นำงอภิญญำ  เพ็ชรเลิศ ครูช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำร 
  ๔. นำงศุภลักษณ์  สมภูเวช      ครูช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒) คณะกรรมการงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีหน้ำที่ ๑) เป็นหัวหน้ำกลุ่มสำระ ด ำเนินกำรวำงแผน
กำรบริหำรงำนภำยในกลุ่มสำระ ๒) จัดท ำโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนกลุ่มสำระ ๓) จัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำน
โครงกำร/กิจกรรมของกลุ่มสำระ ๔) จัดกำรเรียนกำรสอนในกลุ่มสำระให้เป็นไปตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ ๕) 
นิเทศติดตำมให้ครูในกลุ่มสำระจัดท ำแผนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อในกำรจัดกำร



๔ 

เรียนรู้ ๖) นิเทศติดตำมให้ครูวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง ๗) ส่งเสริมให้ครูในกลุ่มสำระท ำวิจัยใน
ชั้นเรียน ๘) ติดตำมแก้ปัญหำกำรเรียนของนักเรียน ๙) ส่งเสริมพัฒนำบุคลำกรด้วยกำรสร้ำงเครือข่ำยและเปลี่ยน
เรียนรู้หรือสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ ๑๐)จัดท ำสำรสนเทศ สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ ๑๑) ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกโรงเรียน ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 

๑. นำงกัญญำรัตน์  สำระพันธ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยธนสรณ์  ศำกยโรจน์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ     เป็นหัวหน้ำกลุ่มสำระภำษำไทย       

กรรมกำร 
๓. นำงทิพวรรณ  ปลอดวงศ์ ครูช ำนำญกำร  เป็นหัวหน้ำกลุ่มสำระ 

วิทยำศำสตร์   
กรรมกำร  

๔. นำยจิรพล  ลิวำ ครชู ำนำญกำร  เป็นหัวหน้ำกลุ่มสำระสังคม 
ศึกษำศำสนำและวฒันธรรม 
กรรมกำร 

๕. นำยมณเธียร  มณีมำศ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ เป็นหัวหน้ำกลุ่มสำระสุขศึกษำและพละศึกษำ 
กรรมกำร 

๖. นำงป.ปัทมำ  งำมจรัส   ครูช ำนำญกำรพิเศษ   เป็นหัวหน้ำกลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ
   กรรมกำร 

๗. นำงธิตินำฏย์  ท่ำกลำง  คร ู   เป็นหัวหน้ำกลุ่มสำระศิลปะ 
กรรมกำร 

๘. นำยนิกร   แสนเดช ครูช ำนำญกำร เป็นหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรงำนอำชีพ
และเทคโนโลย ี  
กรรมกำร 

๙. นำงนิรมล    หนูแก้ว  ครูช ำนำญกำรพิเศษ         เปน็หัวหน้ำกลุ่มสำระ 
คณิตศำสตร์  
กรรมกำรและเลขำนุกำร  

๒.๑.๖ คณะกรรมการงานทะเบียน วัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
๑) คณะกรรมการงานทะเบียนนักเรียน มีหน้ำที่ ๑) จัดท ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กับงำนทะเบียนนักเรียน ๒) ก ำหนดระเบียบหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงำนทะเบียนนักเรียนของสถำนศึกษำ ๓) 
จัดท ำส ำมะโนผู้เรียนโดยบันทึกข้อมูลนักเรียนรำยบุคคลในระบบ Data  Management Center  ๔) จัดท ำผล
กำรเรียนในแต่ละภำคเรียนแจ้งนักเรียนและผู้ปกครอง ๕) ตรวจสอบคุณวุฒิกำรศึกษำ  ๖) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำน
ทะเบียนนักเรียน ออกประกำศนียบัตรและรำยงำนกำรจบหลักสูตรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ ของแต่ละปีกำรศึกษำ ๗) กำรเทียบโอนควำมรู้  ทักษะประสบกำรณ์และผลกำรเรียน
จำกสถำนศึกษำอ่ืนๆตำมแนวทำงที่กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด   ๘) จัดท ำหลักฐำนกำรเข้ำเรียน กำรย้ำยและกำร
ลำออกของนักเรียน ๙) ประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ๑๐) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
เอกสำรรับรองผลกำรเรียน  กำรออกใบแทนใบรับรองกำรจบหลักสูตร  ๑๑)ปฏิบัติ งำนอ่ืนๆตำมที่ ได้ รับ
มอบหมำย ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 

๑. นำงศุภลักษณ์  สมภูเวช      ครูช ำนำญกำรพิเศษ     ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงอภิญญำ  เพ็ชรเลิศ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๓. นำยคุณวุฒิ   สุขพิทักษ์ ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
๔. นำงวลัยพร  รักสิทธิ์  พนักงำนรำชกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 



๕ 

 

๒) คณะกรรมการงานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน  มีหน้ำที่  ๑)  จัดท ำ
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับกำรวัดผลประเมินผลและกำรเทียบโอนผลกำรเรียน ๒)ก ำหนดระเบียบ
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลกำรเรียนของสถำนศึกษำ ๓)ส่งเสริมให้ครูด ำเนินกำร
วัดผลและประเมินผลแต่ละรำยวิชำให้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ  สำระกำรเรียนรู้  หน่วยกำรเรียนรู้ แผนกำร
เรียนรู้และกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยเน้นกำรประเมินตำมสภำพจริงจำกกระบวนกำร กำรปฏิบัติกำรและ
ผลงำน ๔) จัดให้มีข้อมูลสำรสนเทศด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน ๕)  พัฒนำเครื่องมือวัดและประเมินผล
ให้มีประสิทธิภำพ ๖) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรวัดผลและประเมินผลกำรศึกษำของโรงเรียนและกำรทดสอบจำก
หน่วยงำนภำยนอกต่ำงๆ เช่น กำรสอบ O-NET กำรสอบข้อสอบกลำงกำรสอบ NT และกำรสอบ PISA เป็นต้น ๗) 
จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศผลกำรทดสอบO-NET กำรสอบข้อสอบกลำงกำรสอบ NT และกำรสอบ PISA แต่ละปี
กำรศึกษำ เพ่ือเปรียบเทียบเป็นข้อมูลสำรสนเทศฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร ๘) ประสำนงำนกับฝ่ำยอำคำรเรียนเพ่ือ
ด ำเนินกำรจัดห้องสอบในกำรสอบวัดควำมรู้ทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียน ๙) ติดตำมประเมินและสรุปรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนของงำนวัดผลและประเมินผลกำรเรียน ๑๐)ด ำเนินกำรให้นักเรียนได้ลงทะเบียนเรียนซ้ ำรำยวิชำ
และติดตำมผล ๑๑) ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำยผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 

๑. นำงอภิญญำ  เพ็ชรเลิศ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยคุณวุฒิ   สุขพิทักษ์          ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร ระดับชั้น ม.๑ 
๓. นำงสำวจุฑำภรณ์  อึ่งทอง ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร ระดับชั้น ม.๒ 
๔. นำงสำวสุภำพร  คงส ำคัญ ครชู ำนำญกำร   กรรมกำร ระดับชั้น ม.๓ 
๕. นำงทิพวรรณ  ปลอดวงศ์ ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร ระดับชั้น ม.๔ 
๖. นำงณัฐติยำ  อ่อนชำติ  ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร ระดับชั้น ม.๕ 
๗. นำงวลัยพร  รักสิทธิ์  พนักงำนรำชกำร  กรรมกำร ระดับชั้น ม.๖ 
๘. นำงศุภลักษณ์  สมภูเวช      ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๓) คณะกรรมการติดตามแก้ไขผลการเรียนไม่พึงประสงค์และลงทะเบียนเรียนซ  า  มีหน้ำที่ 
๑) น ำข้อมูลจำกศูนย์ข้อมูลนักเรียน ประสำนกับหัวหน้ำระดับชั้นและครูที่ปรึกษำเพ่ือติดตำมแก้ไขพฤติกรรมกำร
หนีเรียน ๒) ประสำนข้อมูลผลกำรเรียนจำกงำนทะเบียนวัดผล ก ำกับติดตำมให้นักเรียนที่มีผลกำรเรียน       ไม่พึง
ประสงค์ด ำเนินกำรแก้ไขผลกำรเรียน ๓) ร่วมกับหัวหน้ำระดับชั้นและครูที่ปรึกษำวำงแนวทำงด ำเนินกำรให้
นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนซ้ ำไดแ้ก้ไขผลกำรเรียนให้เสร็จสิ้นภำยในปีกำรศึกษำหรือตำมปฏิทินของฝ่ำยวิชำกำร 

๑. นำงณัฐติยำ อ่อนชำติ  ครูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงศุภลักษณ์  สมภูเวช      ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๓. นำงอภิญญำ  เพ็ชรเลิศ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๔. นำยคุณวุฒิ   สุขพิทักษ์ ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
๕. นำงสำวคริษฐำ  เนินหน ู ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร     
๖. ครูที่ปรึกษำชั้น  ทุกระดับชั้น  กรรมกำร 
๗. หัวหน้ำระดับชั้น  ทุกระดับชั้น  กรรมกำร 
๘. นำงวลัยพร  รักสิทธิ์  พนักงำนรำชกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๔) คณะกรรมการรับนักเรียนเข้าใหม่ มีหน้ำที่ ๑) ประสำนกำรด ำเนินงำนแบ่งเขตพ้ืนที่บริกำร
ร่วมกับเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำ  ๒)ร่วมกับคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขึ้น พ้ืนฐำนวำงแผนกำรรับนักเรียน  
ชั้น ม. ๑ และม.๔  ๓) ก ำหนดแนวปฏิบัติ ขั้นตอนและวิธีกำรรับนักเรียนของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบำยกำร
รับนักเรียนจำกหน่วยงำนต้นสังกัด ๔) จัดท ำคู่มือกำรรับนักเรียนพร้อมใบสมัครเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่
นักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจ  ๕)ประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียน เพ่ือ



๖ 

ประชำสัมพันธ์กำรรับนักเรียน ๖) ด ำเนินงำนรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ำเรียนระดับชั้นม.๑ และ            
ม.๔  ๗) รำยงำนผลกำรรับนักเรียนเสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัดตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ๘) ด ำเนินงำนและ
จัดเตรียมเอกสำรกำรรับมอบตัวนักเรียนเข้ำเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่๑ และมัธยมศึกษำปีที่๔  ๙) ปฏิบัติ
หน้ำที่อื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 

๑. นำงกัญญำรัตน์ สำระพันธ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงอภิญญำ  เพ็ชรเลิศ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำน 
๓. นำงสำวสุภำพร  คงส ำคัญ ครชู ำนำญกำร   กรรมกำร 
๔. นำงวลัยพร   รักสิทธิ์  พนักงำนรำชกำร  กรรมกำร 
๕. นำยคุณวุฒิ   สุขพิทักษ์  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
๖. นำงศุภลักษณ์  สมภูเวช      ครูช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำรและเลขนุกำร 

๒.๑.๗ คณะกรรมการพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  มีหน้ำที่                 
๑) ส ำรวจและจัดท ำทะเบียนสื่อกำรเรียนกำรสอน แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมทำงกำรเรียนกำรสอนให้เป็นปัจจุบัน๒) 
จัดท ำแนวปฏิบัติกำรให้บริกำรสื่อและแหล่งเรียนรู้ให้ชัดเจน ๓)จัดท ำแบบฟอร์ม หรือสมุดบันทึกกำรให้บริกำรสื่อ 
แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมทำงกำรเรียนกำรสอน ๔)ด ำเนินกำรจัดเก็บสื่อกำรเรียนกำรสอนให้เป็นระบบ สะดวกและ
คล่องตัวต่อกำรใช้งำนและตรวจสอบได้ ๕)สรุปรำยงำนกำรใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำร
ศึกษำ ๖)ส ำรวจแหล่งกำรเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทั้งในสถำนศึกษำ ชุมชนท้องถิ่น ใน
เขตพ้ืนกำรศึกษำ และเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ใกล้เคียง  ๗) จัดท ำเอกสำรเผยแพร่แก่ครู สถำนศึกษำอ่ืน บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงำนและสถำบันอ่ืน ที่จัดกำรศึกษำในบริเวณใกล้เคียง ๘) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้สื่อ 
แหล่งกำรเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้โดยครอบคลุมภูมิปัญญำท้องถิ่นผู้รับผิดชอบ 
ประกอบด้วย 

๑. นำยจิรพล  ลิวำ  ครูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยมณเธียร  มณีมำศ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 

   ๓. นำยคุณวุฒิ   สุขพิทักษ์  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
๔. นำงศุภลักษณ์ สมภูเวช  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขนุกำร 

 

๒.๑.๘ คณะกรรมการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ท ำหน้ำที่ ๑) ประสำนกำรด ำเนินงำนจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน

กับคณะกรรมกำรกิจกรรมงำนกิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ และ
นักศึกษำวิชำทหำรกิจกรรมเพ่ือสังคมและสำธำรณประโยชน์  กิจกรรมลดเวลำเรียนเพ่ิมเวลำรู้ ๒) วำงแผนจัด
อัตรำก ำลังรับผิดชอบกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนให้มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน ๓) จัดท ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมเพ่ือ
บริหำรงำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนให้มีประสิทธิภำพ ๔)จัดท ำปฏิทินปฏิบัติงำนของกลุ่มกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนโดย
ประสำนกับกลุ่มต่ำงๆ ๕) รวบรวม สรุปผล และประเมินผลกำรด ำเนินงำน/โครงกำร/กิจกรรมของกลุ่มบริหำรงำน
วิชำกำรเพ่ือรำยงำนและเผยแพร่ ๖) ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้อ ำนวยกำรหรือรองผู้อ ำนวยกำร
กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร ผู้รับผิดชอบ คือ 

นำยทินกร  เสนำะกรรณ ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
 

๑)  คณะกรรมการงานกิจกรรมชุมนุม มีหน้ำที่ ๑) วำงแผนกำรจัดกิจกรรมชุมนุมให้เป็นไปตำม
นโยบำยของโรงเรียน ๒) พิจำรณำโครงกำรและระเบียบข้อบังคับของกิจกรรมชุมนุม ๓)วำงแผนจัดให้นักเรียนได้
เข้ำร่วมกิจกรรมตำมควำมสำมำรถ ควำมถนัดและควำมสนใจ  ๔) จัดให้ครูทุกคนท ำหน้ำที่ครูที่ปรึกษำชุมนุม ๕) 
นิเทศติดตำมและควบคุมกำรเรียนกำรสอนและกำรวัดประเมินผลกิจกรรมชุมนุม ๖) ควบคุมกำรประเมินผลและ



๗ 

กำรแก้ไขผลกำรเรียนกิจกรรมชุมนุมให้เป็นไปตำมระเบียบกำรวัดประเมินผล ๗) จัดท ำทะเบียนข้อมูลเอกสำรของ
กิจกรรม ๘) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆตำมที่ได้รับมอบหมำย ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
  ๑. นำยทินกร  เสนำะกรรณ      ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงสุภำพร คงส ำคัญ  ครชู ำนำญกำร  กรรมกำร 

๓.  นำงพิศมัย  วงษ์สวุรรณ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๔. นำงสำวจุฑำภรณ์   อ่ึงทอง   ครูช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒) คณะกรรมการงานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  ผู้บ าเพ็ญประโยชน์และนักศึกษา
วิชาทหาร มีหน้ำที่ ๑) วำงแผนกำรจัดกิจกรรมลูกเสือ–เนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์และนักศึกษำวิชำ
ทหำร ให้เป็นไปตำมนโยบำยและระเบียบของกระทรวงศึกษำธิกำร ๒) จัดวำงตัวบุคคลรับผิดชอบภำรงำนของแต่
ละกิจกรรม ๓) จัดท ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม รวมทั้งจัดโครงสร้ำงกำรจัดกิจกรรมลูกเสือ –เนตรนำรี                      
ยุวกำชำด ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์และนักศึกษำวิชำทหำร เสนอต่อสถำนศึกษำเพ่ือพิจำรณำอนุมัติ ๔) ควบคุม ดูแล
กำรจัดให้นักเรียนได้เข้ำร่วมกิจกรรมตำมที่ก ำหนด ๕) ติดต่อประสำนงำนและประชำสัมพันธ์กับบุคคล  หน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียนในกำรจัดกิจกรรม  ๖)จัดให้ครูในโรงเรียนได้เข้ำร่วมกำรฝึกอบรม
ลูกเสือ – เนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ หรือนักศึกษำวิชำทหำรตำมควำมเหมำะสม ๗) จัดท ำระเบียบ
เอกสำรกำรเงินของกิจกรรมอย่ำงมีระบบและถูกต้องตำมระเบียบของทำงรำชกำร ๗)สรุปและวิเครำะห์ปัญหำของ
กิจกรรมเพ่ือวำงแผนกำรจัดกิจกรรมในปีกำรศึกษำต่อไป ๘)ประเมินผลและสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำรลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์และนักศึกษำวิชำทหำรเมื่อสิ้นปีกำรศึกษำ ๙) ปฏิบัติ
หน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย  ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 

งานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
๑. นำยธำนี   วงษ์สุวรรณ ครูช ำนำญกำรพิเศษ หัวหน้ำกิจกรรมลูกเสือ- เนตรนำรี  
๒. นำยทินกร  เสนำะกรรณ ครูช ำนำญกำรพิเศษ รองหัวหน้ำกิจกรรมลูกเสือ- เนตรนำรี 

         หัวหน้ำกิจกรรมลูกเสือ- เนตรนำรี ม.๒ 
๓.  นำยบุญธรรม  เมียนแก้ว  ครูช ำนำญกำรพิเศษ หัวหน้ำกิจกรรมลูกเสือ- เนตรนำรี ม.๑ 
4. นำงกัญญำรัตน์  สำระพันธ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ หัวหน้ำกิจกรรมลูกเสือ- เนตรนำรี ม.๓ 

งานกิจกรรมยุวกาชาด 
 ๑. นำยมณเธียร  มณีมำศ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ หัวหน้ำกิจกรรมยุวกำชำด 
 ๒. นำงพิศมัย  วงษ์สุวรรณ     ครูช ำนำญกำรพิเศษ หัวหน้ำกิจกรรมยุวกำชำด ม.๑ 

  ๓. นำงนภวรรณ  มัณยำนนท์  ครูช ำนำญกำร  หัวหน้ำกิจกรรมยุวกำชำด ม.๒ 
  ๔. นำยธีรพล  สิตะรุโณ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ หัวหน้ำกิจกรรมยุวกำชำด ม.๓ 

งานกิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
๑. นำงสุชำดำ  ประมุข ครูช ำนำญกำรพิเศษ หัวหน้ำกิจกรรมผู้บ ำเพ็ญประโยชน์และ 

หวัหน้ำกิจกรรมผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ ม.๑ 
๒. นำงนิภำ   ส่งทวน  ครูช ำนำญกำรพิเศษ หัวหน้ำกิจกรรมผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ ม.๒ 
๓.  นำง ศภุลักษณ์  สมภูเวช  ครูช ำนำญกำรพิเศษ หัวหน้ำกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ ม.  ๓ 

งานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
๑. นำยนิกร  แสนเดช    ครูช ำนำญกำร  หัวหน้ำกิจกรรมนักศึกษำวิชำทหำร 
๒.  นำยไพรัตน์  ไทยสุชำติ  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 

๓)  คณะกรรมการงานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  มีหน้ำที่ ๑)วำงแผนกำรจัด
กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ ให้เป็นไปตำมหลักสูตรกลุ่มกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ๒)ควบคุม ดูแลติดตำมกำรจัดท ำกิจกรรม
เพ่ือสังคมและสำธำรณะประโยชน์ให้เป็นไปตำมแนวปฏิบัติ ๓) ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรมต่อ



๘ 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ๔) จัดกิจกรรมแก้ไขผลกำรเรียนให้เป็นไปตำมระเบียบกำรวัดประเมินผล  ๕) ปฏิบัติหน้ำที่
อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย  

๑. นำยทินกร  เสนำะกรรณ ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
๒. ครูที่ปรึกษำทุกคน     กรรมกำร 

  ๓. นำงสุชำดำ  ประมุข  ครูช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำรและเลขำนุกำรเลขำนุกำร 
๔)  งานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ มีหน้ำที่ ๑)วำงแผนกำรจัดกิจกรรมลดเวลำเรียนเพ่ิมเวลำ

รู้ ให้เป็นไปตำมนโยบำยและระเบียบของกระทรวงศึกษำธิกำร ๒)จัดท ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมและโครงสร้ำง
กำรจัดกิจกรรมลดเวลำเรียนเพ่ิมเวลำรู้เสนอผู้อ ำนวยกำรพิจำรณำอนุมัติ ๓)ควบคุม ดูแลกำรจัดให้นักเรียนได้เข้ำ
ร่วมกิจกรรมตำมที่ก ำหนด ๔)สรุปและวิเครำะห์ปัญหำของกิจกรรมเพ่ือวำงแผนกำรจัดกิจกรรมในปีกำรศึกษำ
ต่อไป ๕)ประเมินผลและสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรมลดเวลำเรียนเพ่ิมเวลำรู้เมื่อสิ้นปีกำรศึกษำ ๖)ปฏิบัติ
หน้ำที่อื่นๆตำมท่ีได้รับมอบหมำย ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
  ๑. นำงกัญญำรัตน์   สำระพันธ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงสุภำพร  คงส ำคัญ  ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
  ๓. นำงสำวจุฑำภรณ์   อ่ึงทอง ครูช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒.๑.๙ คณะกรรมการด าเนินงานห้องสมุด มีหน้ำที่ ๑)จัดท ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมเพ่ือพัฒนำงำน
ห้องสมุด ๒) จัดท ำเอกสำรเผยแพร่ควำมรู้แก่ครู  นักเรียน หน่วยงำน องค์กรและสถำบันอ่ืน ๓)จัดตั้งและก ำหนดแนว
ทำงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกันทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  โดยจัดให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต ๔)
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู นักเรียน ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้โดย
ครอบคลุมภูมิปัญญำท้องถิ่น ๕)พัฒนำห้องสมุดให้เป็นแหล่งค้นคว้ำที่ทันสมัยและมีประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร 
๖)ก ำหนดแนวปฏิบัติในกำรให้บริกำรใช้ห้องสมุดส ำหรับครู นักเรียน และบุคคลทั่วไป ๗)ประเมินผลและรำยงำน
ผลกำรปฏิบัติงำนต่อผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ๘)ปฏิบัติงำนอื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 

๑. นำงณัชชำ   เพ็ชรทรัพย์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยบุญธรรม   เมียนแก้ว ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๓. นำงสำวจุฑำภรณ์  อึ่งทอง ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
๔. นำงสำววัชรี  หนูพันธ ์  ครูช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒.๑.๑๐  คณะกรรมการงานแนะแนว  มีหน้ำที่ ๑) จัดท ำแผนงำนโครงกำรและปฏิบัติงำนแนะแนวกำรศึกษำ   
๒) จัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนแนะแนวและสถำนศึกษำ  ๓) จัดหำวัสดุ  ครุภัณฑ์  และควบคุมกำรใช้เงินตำมแผนงำน
และโครงกำรแนะแนว ๔) จัดท ำระเบียนสะสมระบบจัดเก็บข้อมูลรำยบุคคล  ๕)ให้บริกำรข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบกำรณ์กำรแนะแนวกำรศึกษำ แนะแนวอำชีพ และกำรพัฒนำบุคลิกภำพ กับสถำนศึกษำต่ำงๆ กรมกำร
จัดหำงำน และชุมชน รวมทั้งประสำนเครือข่ำยกำรแนะแนวภำยในและภำยนอกเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ๖) ให้บริกำร
สำรสนเทศและข้อมูลข่ำวสำรงำนแนะแนวทั้ง ๓ ด้ำน ผ่ำนเพจงำนแนะแนวโรงเรียนสตรีปำกพนัง  ๗) บริกำรให้
ค ำปรึกษำแก่นักเรียนที่ประสบปัญหำรำยบุคคลและรำยกลุ่มรวมทั้งกำรศึกษำรำยกรณีและส่งต่อนักเรียนที่มี
ปัญหำ  ๘) ร่วมมือกับกลุ่มบริหำรวิชำกำรจัดกิจกรรมทดสอบควำมรู้ กำรเรียนเสริม ติวเข้มเพ่ือเตรียมสอบเข้ำ
ศึกษำต่อในระดับต่ำงๆ ทั้งสำยสำมัญและสำยอำชีพ  ๙) คัดเลือกนักเรียนโควตำเข้ำเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปี
ที่ ๔   ๑๐) ติดตำมผลนักเรียนที่จบหลักสูตร ๑๑) ระดมทุนกำรศึกษำจำกหน่วยงำนภำยในและภำยนอกสนับสนุน
กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน ๑๒)รวบรวมจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศผลกำรสอบเข้ำศึกษำต่อของนักเรียน  
ประชำสัมพนัธ์และรำยงำนต่อผู้บริหำร ๑๓) ด ำเนินกำรร่วมกับงำนทะเบียนวัดผลจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบ
ประกำศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบภำคกำรศึกษำ ๑๔) ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย ผู้รับผิดชอบ
ประกอบด้วย 
 ๑. นำงสำวทิพย์สุดำ  โกยวำณิชย์   ครูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 



๙ 

 ๒. นำงสุชำดำ  ประมุข    ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 ๓. นำงภำณี  แสนเดช    ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 

4. นำงสำววัชรี  หนูพันธ์    ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 5. นำงวลัยพร  รักสิทธิ์    ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 6. นำงอภิญญำ  เพ็ชรเลิศ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 7. นำยคุณวุฒิ  สุขพิทักษ์    ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร   
 8. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้   ทุกกลุ่มสำระฯ  กรรมกำร 
 9. หัวหน้ำระดับ ม.1-6       กรรมกำร  

10. นำงศุภลักษณ์  สมภูเวช   ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
11. นำยจิรพล ลิวำ ครชู ำนำญกำร         ผู้ชว่ยกรรมกำรและเลขำนุกำร 

 12. นำงสำวคริษฐำ  เนินหนู   ครูอัตรำจ้ำง      ผูช้่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร 
2.1.11 คณะกรรมการด าเนินงานจัดการเรียนรวม  มีหน้ำที่1) วำงแผนกำรค้นหำนักเรียนท่ีสงสัยว่ำอำจ

มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิ เศษหรือมีควำมบกพร่องในแต่ละปีกำรศึกษำ2)เสนอรำยชื่อบุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็น
คณะกรรมกำรคัดกรองนักเรียนประจ ำปี3) ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อชี้แจงรำยละเอียดและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรคัด
กรองนักเรียน 4) จัดให้มีกำรคัดกรองนักเรียนท่ีมีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษหรือมีควำมบกพร่องในต้นละปีกำรศึกษำ 
สรุปผลกำรคัดกรองนักเรียน  5) ชี้แจงท ำควำมเข้ำใจกับนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อยอมรับในปัญหำควำมบกพร่องและให้
ควำมร่วมมือในกำรดูแลช่วยเหลือจัดกำรเรียนรวมอย่ำงเหมำะสม 6) ในรำยท่ียอมรับปัญหำ จัดท ำรำยชื่อเสนอต่อ
ผู้อ ำนวยกำรเพื่อประกำศรำยชื่อนักเรียนพิเศษเรียนรวมประจ ำปีกำรศึกษำ และจัดท ำข้อมูลนักเรียนในระบบ SET 7) 
ประสำนงำนให้ครูผู้สอนนักเรียนท่ีมีรำยชื่อตำมประกำศจัดท ำแผนจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล( IEP) 8) สนับสนุน
ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกำสทำงกำรศึกษำต่ำงๆอย่ำงเท่ำเทียมกับนักเรียนกลุ่มปกติท่ัวไป 9)ติดตำม ประเมินผล 
และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเมื่อสิ้นภำคเรียนและสิ้นปีกำรศึกษำ  10)ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย  
ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 

1. นำยบุญธรรม  เมียนแก้ว  ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
2. นำยธนสรณ  ศำกยโรจน์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
3. นำงสำวมนทิพย์   คงแก้ว  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
4. นำงสำววัชรี หนูพันธ์  ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
5. นำงสำวทิพย์สุดำ  โกยวำณิชย์ ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
6. นำงสำวสุภำพร  คงส ำคัญ  ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
7. นำงณัฐติยำ  อ่อนชำติ  ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
8. นำงนิรมล  หนูแก้ว  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
9. นำยจิรพล  ลิวำ   ครชู ำนำญกำร  กรรมกำร 
10. นำง ป. ปัทมำ งำมจรัส  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
11. นำยมณเธียร  มณีมำศ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
12. นำงสำวโสรญำ  บุญสุขกำญจน์ คร ู   กรรมกำร 
13. นำงทิพวรรณ  ปลอดวงศ์  ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
14. นำงธิตินำฏย์  ท่ำกลำง  คร ู   กรรมกำร   
15. นำงสำวจุฑำภรณ์  อึ่งทอง ครูช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
16. นำยคุณวุฒิ  สุขพิทักษ์            ครูอัตรำจ้ำง      ผู้ชว่ยกรรมกำรและเลขำนุกำร 

2.1.12 คณะกรรมการงานนิเทศและวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีหน้ำที่ 1) วำงแผน
จัดระบบกำรนิเทศก ำกับติดตำม กำรปฏิบัติงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ หรือตำมระดับช้ัน 2) จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้ง



๑๐ 

คณะกรรมกำรนิเทศภำยในประจ ำภำคเรียน หรือปีกำรศึกษำ 3) จัดท ำปฏิทินกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ 4) 
ประสำนคณะกรรมกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ ด ำเนินกำรนิเทศตำมปฏิทิน 5) ติดตำม ประเมินผล และ
รำยงำนกำรปฏิบัติงำนต่อผู้บังคับบัญชำเมื่อสิ้นภำคเรียนและสิ้นปีกำรศึกษำ 6)ส่งเสริมให้ครูศึกษำ วิเครำะห์ 
วิจัย เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำยในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  7) จัดหำเอกสำรงำนวิจัย เพื่อ
ส่งเสริมกำรท ำผลงำนทำงวิชำกำรของครู 8)  ให้ค ำปรึกษำและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ครูในกำรท ำวิจัยในช้ัน
เรียนและวิจัยกำรศึกษำ 9)  ประสำนควำมร่วมมือในกำรศึกษำ วิเครำะห์  วิจัย ตลอดจนกำรเผยแพร่
ผลงำนวิจัยของครู 10) รวบรวมผลกำรด ำเนินงำนวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนของครุ และจัดท ำท ำเนียบ
งำนวิจัย เพื่อเผยแพร่ผลงำน 11) ติดตำม ประเมินผลและสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนวิจัยทำงกำรศึกษำ 12) 
ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 

๑. นำยมณเธียร  มณีมำศ        ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยธีรพล  สิตะรุโณ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๓.  หัวหน้ำกลุ่มสำระทุกกลุ่มสำระ    กรรมกำร 
๔.  นำงกัญญำรัตน์  สำระพันธ์    ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒.๑.๑๓  คณะกรรมการงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีหน้ำที่ ๑) จัดระบบงำน วำงแผน 
กำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ๒) ศึกษำวิเครำะห์มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือ
กำรประกันคุณภำพภำยในของสพฐ. และตัวบ่งชี้กำรประเมินคุณภำพภำยนอกของ สมศ. ๓)  สร้ำงเครื่องมือใน
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลให้ครอบคลุมมำตรฐำน/ตัวบ่งชี้  ๔) เก็บข้อมูล  ผลงำน  เอกสำร  จำกฝ่ำย/งำนที่เกี่ยวข้อง 
๕)  วิเครำะห์ข้อมูล สรุปรำยงำนผล  ส่งต่อฝ่ำยจัดท ำ SAR  ๖)รวบรวมข้อมูลจำกฝ่ำยที่รับผิดชอบมำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ ๗) 
จัดท ำ SAR ทุกปีกำรศึกษำ ๘)รำยงำนผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนต่อต้นสังกัดและสำธำรณชน 
๙) ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 

 ๑. นำงมำลัย  สุขห่อ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ        ประธำนกรรมกำร       
  ๒. นำยจิรพล  ลิวำ  ครชู ำนำญกำร  กรรมกำร 

 ๓. หัวหน้ำกลุ่มสำระ  ทุกกลุ่มสำระกำรเรยีนรู ้ กรรมกำร 
๔. หัวหน้ำระดับ   ทุกระดับชั้น  กรรมกำร 
๕. นำงวลัยพร  รักสิทธิ์  พนักงำนรำชกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒.๑.๑๔ คณะกรรมการงานสารสนเทศสถานศึกษา 
๑) คณะกรรมการงานสารสนเทศและศูนย์ข้อมูลนักเรียน มีหน้ำที่ ๑) รวบรวม วิเครำะห์ข้อมูล

และจัดท ำสำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำรให้เป็นระบบทันสมัย สะดวกแก่กำรรำยงำนต่อผู้บริหำรและหน่วยงำน
ต่ำงๆ ๒)รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมจุดเน้น และให้ข้อมูลกับหน่วยงำนต้นสังกัดในเรื่องที่แจ้งส ำรวจข้อมูล ให้
ทันตำมเวลำ ๓)ให้บริกำรและตอบข้อมูลสถิติด้ำนต่ำงๆของโรงเรียนแก่หน่วยงำนทั้งภำครัฐ เอกชนและบุคคล
ทั่วไป ๔)ให้บริกำรข้อมูลนักเรียนในรูปแบบศูนย์ข้อมูลนักเรียน กำรเข้ำเรียน และผลกำรเรียนที่เป็นปัจจุบัน แก่
ผู้บริหำรเพ่ือน ำข้อมูลมำใช้ในกำรบริหำร ๕)น ำเสนอในรูปของเอกสำรเย็บเล่ม  และแผนภูมิในห้องส ำนักงำน ๖)
ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

๑. นำงสำวจุฑำภรณ์   อ่ึงทอง ครูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร  
๒. นำยคุณวุฒิ  สุขพิทักษ์ ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
๓. นำงวลัยพร  รักสิทธิ์ พนักงำนรำชกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ๒)  คณะกรรมการงานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษา มีหน้ำที่  
๑) พัฒนำและจัดระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ให้บริกำรอินเตอร์เน็ต ดูแลและพัฒนำคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภำพใช้
งำนได้ ๒) พัฒนำเว็บไซต์โรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน พัฒนำข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ทันสมัย ตลอดเวลำ                    



๑๑ 

๓) ควบคุม ก ำกับ ติดตำม บ ำรุงรักษำ และซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ด ำเนินกำรจัดหำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และกำรสื่อสำร เพ่ือกำรศึกษำให้เพียงพอ ๔) จัดเก็บข้อมูลโดยศึกษำวัตถุประสงค์และนโยบำยของ
โรงเรียน ตลอดจนก ำหนดรำยกำรข้อมูลสำรสนเทศที่จัดเก็บตำมควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ ๕) จัดท ำและ
พัฒนำเครื่องมือเครื่องใช้ในกำรจัดท ำสำรสนเทศให้ครอบคลุมทุกรำยกำร ตำมข้อมูลสำรสนเทศตำมควำมต้องกำร
ของสถำนศึกษำ ด ำเนินกำรรวบรวม ตรวจสอบ ประมวลผล และจัดท ำสำรสนเทศโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน                
๖) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆตำมที่ได้รับมอบหมำย ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 

๑. นำงศุภลักษณ์   สมภูเวช ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร  
๒. นำยคุณวุฒิ   สุขพิทักษ์ ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
๓. นำยจิรพล  ลิวำ  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร

   
๒.๒ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล  

๒.๒.๑ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล มีหน้ำที่ ๑)วำงแผนกำรบริหำรงำนของกลุ่ม
บริหำรงำนบุคคล ๒) จัดท ำโครงสร้ำงกำรบริหำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ๓) ดูแลให้มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ภำระหน้ำที่กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ๔)อ ำนวยควำมสะดวก ติดตำม นิเทศกำรด ำเนินงำน ๕)ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่
ได้รับมอบหมำยจำกผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ผู้รับผิดชอบ 

....................................  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรีปำกพนัง 

๒.๒.๒ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล มีหน้ำที่ ๑) ปฏิบัติรำชกำรแทนกรณีท่ีไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งรอง
ผู้อ ำนวยกำร หรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้  ๒) ประสำนกำรด ำเนินงำนกับครูและผู้เกี่ยวข้อง ๓) ร่วมวำงแผน 
จัดท ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมและโครงสร้ำงเพ่ือบริหำรงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคลให้มีประสิทธิภำพ ๔)
ประสำนกำรจัดท ำปฏิทินปฏิบัติงำนของกลุ่มบริหำรบุคคลให้มีประสิทธิภำพ ๕)รวบรวม สรุปผล และประเมินผล
กำรด ำเนินงำน/โครงกำร/กิจกรรมของกลุ่มบริหำรงำนบุคคลเพ่ือรำยงำนและเผยแพร่ ๖) ประเมินผลและ
พัฒนำกำรปฏิบัติงำนของครู บุคลำกรทุกฝ่ำย ผู้รับผิดชอบ คือ 

นำยบุญธรรม เมียนแก้ว  ครูช ำนำญกำรพิเศษ 

๒.๒.๓ คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล มีหน้ำที่ ศึกษำวิเครำะห์สภำพบริบทของ
โรงเรียน ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำนตำมขอบข่ำยและภำรกิจของกลุ่มบริหำรงำนบุคคลตำมระเบียบว่ำด้วยกำร
แบ่งส่วนรำชกำรภำยในสถำนศึกษำโรงเรียนสตรีปำกพนัง ด ำเนินงำนตำมแผน ตรวจสอบ ติดตำม กำรปฏิบัติงำน
ภำยในกลุ่ม สรุปและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน คณะกรรมกำร ประกอบด้วย  

๑. นำยบุญธรรม  เมียนแก้ว ครูช ำนำญกำรพเิศษ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงอมรรัตน์  เลขำผล  ครูช ำนำญกำร  รองประธำน 
๓. นำงทิพวรรณ  ปลอดวงศ์ ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๔. นำงณัชชำ เพ็ชรทรัพย์  ครชู ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๕. นำงฐิติพร สุวรรณรัตน์  ครชู ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๖. นำงเบ็ญจำ  เมืองโคตร  ครชู ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒.๒.๔ คณะกรรมการด าเนินงานส านักงานกลุ่มบริหารบุคคล มีหน้ำที่ ๑)รับ-ส่งหนังสือรำชกำร
ของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ๒)งำนประชำสัมพันธ์ผลงำนของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  ๓)งำนพัสดุและด ำเนินกำร
เอกสำรกำรเบิกจ่ำยกำรเงินตำมโครงกำรต่ำงๆของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ๔)งำนแผนงำน โครงกำรของกลุ่ม
บริหำรงำนบุคคล ๕)สำรสนเทศกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  ๖)งำนวิจัยและประเมินผลงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  ๗)
กำรจัดท ำแผนภูมิกำรบริหำรโรงเรียน ๘)ออกค ำสั่งปฏิบัติงำนของครูและบุคลำกรในโรงเรียน ค ำสั่งต่ำงๆ ที่



๑๒ 

เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ๙) จัดท ำระเบียบวำระกำรประชุม บันทึกรำยงำนกำรประชุมของโรงเรียนและ
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ๑๐)จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ๑๑) ด ำเนินกำรเรื่องกำรขอมีบัตรของ
ข้ำรำชกำรครู จัดท ำแบบฟอร์มต่ำงๆ ของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ๑๒)งำนอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำย ผู้รับผิดชอบ 
ประกอบด้วย  

๑. นำงเบ็ญจำ  เมืองโคตร  ครูช ำนำญกำรพิเศษ หัวหน้ำงำนส ำนักงำน 
๒. นำงอมรรัตน์  เลขำผล  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร/บันทึกกำรประชุม 
3. นำงณัชชำ เพ็ชรทรัพย์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร/แผนงำน 
4. นำยกิตติศักดิ์  ดียืน  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร/ธุรกำร/สำรบรรณ 
5. นำงฐิติพร  สุวรรณรัตน์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร/พัสดุ/และเลขำนุกำร 

๒.๒.๕ คณะกรรมการงานวางแผนอัตราก าลังก าหนดต าแหน่ง สรรหาและบรรจุแต่งตั ง  มีหน้ำที่ 
๑) วำงแผนอัตรำก ำลังกำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง กำรปรับเปลี่ยนต ำแหน่งให้สูงขึ้น ๒)กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ๓)กำรจัดท ำแผนจ้ำงครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมที่โรงเรียนต้องกำร ๔) ออกค ำสั่ง
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับลูกจ้ำงชั่วครำว กำรท ำสัญญำจ้ำง ๕)กำรจัดท ำแผนด ำเนินกำรให้ลูกจ้ำงชั่วครำวปฏิบัติงำนในช่วง
ปิดภำคเรียน ๖) พำลูกจ้ำงชำวต่ำงชำติจัดท ำประกันสังคม กำรขึ้นทะเบียนครูต่ำงชำติ ๗) งำนอ่ืนๆที่ได้รับ
มอบหมำย  ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 

๑. นำยบุญธรรม  เมียนแก้ว ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงเบ็ญจำ    เมืองโคตร  ครูช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำน 
๓. นำงฐิติพร  สุวรรณรัตน์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๔. นำงณัชชำ เพ็ชรทรัพย์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒.๒.๖  คณะกรรมการงานทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ  มีหน้ำที่ ๑)จัดท ำ
บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรลงเวลำมำปฏิบัติรำชกำร  กำรลำทุกประเภท  ๒) รำยงำนกำรมำโรงเรียน
ของข้ำรำชกำรครู ลูกจ้ำงเสนอรองผู้อ ำนวยกำรและผู้อ ำนวยกำรในเวลำ  ๐๘.๓๐ น. ของทุกวัน และก่อนสิ้นภำค
เรียนสรุปรำยงำนวันลำของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรต่อผู้บริหำร ๓) กำรจัดระบบกำรเก็บรักษำทะเบียนประวัติ 
(กพ.๗) ให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ๔) กำรจัดท ำทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรของ
โรงเรียน ๕) กำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์  ๖) ส่งเสริมกำรขอรับใบอนุญำต ด ำเนินกำรต่อใบ
ประกอบวิชำชีพครู ๗)งำนอ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 ๑. นำงเบ็ญจำ   เมืองโคตร ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงทิพวรรณ   ปลอดวงศ์ ครูช ำนำญกำร   รองประธำน 
๓. นำยกิตติศักดิ์  ดียืน  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
๔. นำงอมรรัตน์  เลขำผล  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒.๒.๗  คณะกรรมการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  มีหน้ำที่ ๑)ด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเลื่อนขั้นเงินเดื อน กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู ลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงชั่วครำว  ๒) กำรส่งเสริมกำรประเมินวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ๓) ส่งเสริมมำตรฐำนวิชำชีพ และจรรยำบรรณวิชำชีพ ส่งเสริมวินัย คุณธรรมและ
จริยธรรมส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร ๔) กำรส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้ำงขวัญก ำลังใจในกำร
ปฏิบัติงำน ๕) รับผิดชอบจัดงำนเลี้ยงรับ-ส่งครูย้ำย งำนเลี้ยงเกษียณ ๖) ด ำเนินกำรให้ข้ำรำชกำรครูประเมินผลตนเอง 
และบันทึกกำรปฏิบัติรำชกำรลงใน Log Book ทุกภำคเรียน รับผลกำรประเมินโครงกำรและกำรปฏิบัติงำนของ ฝ่ำยต่ำงๆ  มำ
ด ำเนินกำรวิเครำะห์ สรุปผล เสนอต่อผู้บริหำร  ๗)งำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย  ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 

๑. นำยบุญธรรม  เมียนแก้ว  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 



๑๓ 

๒. นำงอมรรัตน์  เลขำผล  ครูช ำนำญกำร  เลขำนุกำร  
๓. นำงทิพวรรณ   ปลอดวงศ์ ครูช ำนำญกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร  

๒.๒.๘ คณะกรรมการดูแลวินัย การรักษาวินัยและการออกจากราชการ  มีหน้ำที่ ๑) มีหน้ำที่
ด ำเนินกำรทำงวินัยและกำรลงโทษ กำรสั่งพักรำชกำรและกำรให้ออกไว้ก่อน กำรรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัย
และกำรลงโทษ กำรอุทธรณ์ และกำรร้องทุกข์ กำรออกจำกรำชกำร ๒)กำรส่งเสริมมำตรฐำนวิชำชีพและ
จรรยำบรรณ กำรส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม ส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ๓)งำนอ่ืนๆ ที่
ได้รับมอบหมำย ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย  

๑. นำยบุญธรรม  เมียนแก้ว ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยเฉลิม  เรืองอร่ำม  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๓. นำยสมพงศ์  จงจิตร  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๔. นำงณัชชำ  เพ็ชรทรัพย์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๕. นำงเบ็ญจำ  เมืองโคตร  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒.๒.๙ คณะกรรมการงานพัฒนาบุคลากร  มีหน้ำที่ ๑) พัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ โดยส่งไปประชุม อบรม สัมมนำ กำรจัดศึกษำดูงำน ๒) จัดท ำค ำสั่งอนุญำตให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำไปรำชกำรในรำชอำณำจักรเสนอต่อผู้อ ำนวยกำร ๓) จัดท ำทะเบียนข้อมูลกำรส่งครูและบุคลำกรเข้ำ
ร่วมกำรประชุม อบรม สัมมนำ กำรจัดศึกษำดูงำน ๔) รวบรวมรำยงำนผลกำรไปประชุม อบรม สัมมนำ ของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รำยงำนต่อผู้อ ำนวยกำร ๕)งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำยผู้รับผิดชอบ 
ประกอบด้วย 

๑. นำยบุญธรรม  เมียนแก้ว  ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงเบ็ญจำ  เมืองโคตร  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๓. นำงนงค์รัตน์  รัตนนุพงศ์  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  กรรมกำร 
๔. นำงอมรรัตน์  เลขำผล  ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
๕. นำงฐิติพร  สุวรรณรัตน์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

๒.๓ กลุ่มบริหารงบประมาณ 
๒.๓.๑ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ มีหน้ำที่ ๑) วำงแผนกำรบริหำรกลุ่มบริหำรงำน

งบประมำณ ๒) จัดท ำโครงสร้ำงกำรบริหำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ ๓) ดูแลให้มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ภำระหน้ำที่กลุ่มบริหำรงบประมำณ ๔) อ ำนวยควำมสะดวก ติดตำม นิเทศกำรด ำเนินงำน ๕) อ่ืนๆตำมที่ได้รับ
มอบหมำยจำกผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ผู้ที่ได้รับมอบหมำย 

............................................  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรีปำกพนัง 
๒.๓.๒ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ มีหน้ำที่ ๑) ปฏิบัติรำชกำรแทนรองผู้อ ำนวยกำรกรณีที่

ไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งหรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้   ๒) ประสำนกำรด ำเนินงำนกับครูและผู้ เกี่ยวข้อง                   
๓) ร่วมวำงแผน จัดท ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมและโครงสร้ำงเพ่ือบริหำรงำนกลุ่มบริหำรงบประมำณให้มี
ประสิทธิภำพ ๔)ประสำนกำรจัดท ำปฏิทินปฏิบัติงำนของกลุ่มบริหำรงบประมำณให้มีประสิทธิภำพ ๕) รวบรวม 
สรุปผล และประเมินผลกำรด ำเนินงำน/โครงกำร/กิจกรรมของกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณเพ่ือรำยงำนและ
เผยแพร่ ๖) อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ ผู้รับผิดชอบ คือ 

นำยเฉลิม  เรืองอร่ำม  ครูช ำนำญกำรพิเศษ 



๑๔ 

๒.๓.๓ คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารงบประมาณ มีหน้ำที่ ศึกษำวิเครำะห์สภำพบริบทของ
โรงเรียน ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำนตำมขอบข่ำยและภำรกิจของกลุ่มบริหำรงบประมำณตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสถำนศึกษำโรงเรียนสตรีปำกพนัง ด ำเนินงำนตำมแผน ตรวจสอบ ติดตำม กำร
ปฏิบัติงำนในกลุ่ม สรุปและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 

๑. นำยเฉลิม  เรืองอร่ำม   ครูช ำนำญกำรพเิศษ ประธำนกรรมกำร 
2. นำยปรีดำ  จันทวี  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
3. นำงผชำรัตน์ บุญขวัญ จันทร์เจริญ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
4. นำยไพรัตน์  ไทยสุชำติ  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
5. นำยประดิษฐ์  เยำว์แสง ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
6. นำงศิริพร    พุฒแก้ว  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒.๓.๔ คณะกรรมการงานส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ มีหน้ำที่ ๑) รับ-ส่งหนังสือรำชกำร
ของกลุ่มบริหำรงบประมำณ ๒) งำนประชำสัมพันธ์ผลงำนของกลุ่มบริหำรงบประมำณ ๓)งำนพัสดุและด ำเนินกำร
เอกสำรกำรเบิกจ่ำยกำรเงินตำมโครงกำรต่ำงๆของกลุ่มบริหำรงบประมำณ ๔)งำนแผนงำน โครงกำรของกลุ่ม
บริหำรงบประมำณ ๕)สำรสนเทศกลุ่มบริหำรงบประมำณ  ๖)งำนวิจัยและประเมินผลงำนกลุ่มบริหำรงบประมำณ  
๗) กำรจัดท ำแผนภูมิกำรบริหำรโรงเรียน  ๘) งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 

๑. นำยเฉลิม  เรืองอร่ำม  ครูช ำนำญกำรพิเศษ      ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงศิริพร  พุฒแก้ว   ครูช ำนำญกำรพิเศษ   แผนงำนกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ  

พัสดุกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ 
3. นำงชลำลัย    เพชรรัตน์  พนักงำนรำชกำร       ผู้ช่วยแผนงำนกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ 
4. นำงสำวภัทรำพร  ก ำรำญศึก ครูอัตรำจ้ำง  ผู้ช่วยพัสดุกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ 
5. นำงนงค์รัตน์  รัตนนุพงศ์      เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  ธุรกำร-สำรบัญกลุ่มงำนงบประมำณ 

๒.๓.๕  คณะกรรมการงานนโยบายและแผนงานงบประมาณ  มีหน้ำที่ ๑)มีหน้ำที่จัดท ำแผน        
พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  และจัดเตรียมข้อมูลให้ผู้บริหำรส ำหรับน ำเสนอขอ
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  ๒) ควบคุมก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำน/โครงกำร/กิจกรรมให้
เป็นไปตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ๓) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเมื่อสิ้นภำคเรียนหรือสิ้นปีงบประมำณ                     
๔) งำนอ่ืนๆที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย.    

๑. นำงผชำรัตน์ บุญขวัญ จันทร์เจริญ ครชู ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยปรีดำ  จันทวี  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๓. นำงนิรมล  หนูแก้ว  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๔. นำยประดิษฐ์  เยำว์แสง ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๕. นำยไพรัตน์  ไทยสุชำติ  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
6. ผู้รับผิดชอบงำนแผนงำนของทุกฝ่ำยและทุกกลุ่มสำระ กรรมกำร 
7. นำงศิริพร  พุฒิแก้ว  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒.๓.๖ คณะกรรมการงานการเงิน มีหน้ำที่ ๑) จัดท ำกำรเบิก-จ่ำยเงินทุกประเภทให้ถูกต้องตำม
ระเบียบรำชกำร ๒) จัดท ำทะเบียนคุมเงินทุกประเภทให้ถูกต้องตำมระเบียบรำชกำร ๓)ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน 
ใบส ำคัญกำรเบิกจ่ำยเงินทุกประเภท ๔) จัดท ำรำยละเอียดกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำร (ค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำ
รักษำพยำบำล กำรศึกษำบุตร) ๕) จัดกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง กำรรับเงิน กำรรักษำเงิน และกำรกันเงินเบิก
เหลื่อมปีตำมวิธีกำรที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด ๖)ด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูล กำรเงิน บ ำเหน็จ บ ำนำญ เกษียณอำยุ
รำชกำร กองทุน กบข. ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ๗) ออกเอกสำรทำงกำรเงินตำมระเบียบ
วิธีกำรบริหำรงำนงบประมำณ ๘) จัดเก็บเอกสำรหลักฐำน ใบส ำคัญเบิกจ่ำยเงินทุกประเภทให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน



๑๕ 

และปลอดภัย ๙) เบิกจ่ำยเงินประเภทต่ำงๆให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำ ๑๐) ตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของเงินสดและเงินฝำกธนำคำรตำมรำยงำนเงินเหลือประจ ำวันและงบยอดเงินฝำกธนำคำร ๑๑) 
จัดท ำรำยงำนประจ ำเดือนส่งหน่วยงำนต้นสังกัดตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ๑๒) จัดท ำรำยงำนประจ ำปีส่งหน่วยงำน
ต้นสังกัดตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย.    

๑. นำยปรีดำ  จันทวี  ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำน 
๒. นำยประดิษฐ์  เยำว์แสง ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๓. นำยไพรัตน์  ไทยสุชำติ  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๔. นำงสำววัชรำภร  แก้วอุดม คร ู   กรรมกำร 
๕. นำงธิตินำฎย์  ท่ำกลำง  ครู    กรรมกำร 
๖. นำงชลำลัย   เพชรรัตน์ พนักงำนรำชกำร     กรรมกำร 
๗. นำงศิริพร     พุฒแก้ว  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ประกอบด้วย  
๑. นำงศิริพร  พุฒแก้ว  ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยปรีดำ  จันทวี  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๓. นำยไพรัตน์  ไทยสุชำติ  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 

๒.๓.๗  คณะกรรมการงานการบัญชี มีหน้ำที่ ๑)จัดท ำบัญชีประจ ำวันให้ครอบคลุมกำรรับ-จ่ำยเงิน
ทุกประเภท ๒) บันทึกรำยกำรในสมุดเงินสดและผ่ำนรำยกำรในบัญชีแยกประเภททุกวันท ำกำรที่มีกำรรับกำรจ่ำย 
๓) จัดหำและจัดท ำแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและรำยงำนตำมแบบพิมพ์ที่หน่วยงำนต้นสังกัดหรือส่วนรำชกำรที่
เกี่ยวข้องก ำหนด ๔) จัดท ำรำยงำนประจ ำเดือนส่งหน่วยงำนต้นสังกัด ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินและ
กรมบัญชีกลำง ๕) จัดท ำงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินให้ผู้อ ำนวยกำรทรำบทุกครำวไป ๖) แจ้งรำยละเอียด ให้
บุคลำกรสถำนศึกษำได้ทรำบถึงระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับ -กำรจ่ำยเงินของสถำนศึกษำ ๗)งำนอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องกับงบกำรเงินและบัญชี หรือที่ ได้รับมอบหมำยจำกผู้อ ำนวยกำรหรือผู้ที่ เกี่ ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
ประกอบด้วย 

๑. นำยปรีดำ  จันทวี  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำน 
๒. นำงศิริพร   พุฒแก้ว  ครูช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำร 
๓. นำงนิรมล   หนูแก้ว  ครูช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำร 
4. นำงสำววัชรำภร  แก้วอุดม คร ู   กรรมกำร 
5. นำยประดิษฐ์  เยำว์แสง ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
6. นำยไพรัตน์  ไทยสุชำติ  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๗. นำงสำววรรณำ  จันมณี ลูกจ้ำงชั่วครำว(พนักงำนบัญชี)  กรรมกำร 
๘. นำงชลำลัย    เพชรรัตน์ พนักงำนรำชกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒.๓.๘ คณะกรรมการงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำร
พัสดุภำครัฐของโรงเรียนสตรีปำกพนัง ให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐และกฎกระทรวงที่
เกี่ยวข้อง โดย ๑) รับแบบบันทึกเสนอขอด ำเนินโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ๒) จัดท ำแบบรำยงำน
ขอซื้อ/ขอจ้ำง ๓) ขอใบเสนอรำคำจำกผู้ขำย/ผู้รับจ้ำง ๔) จัดท ำข้อมูลหลักผู้ขำย (ระบบอิเล็กทรอนิกส์)กับคลัง
จังหวัด ๕) ตรวจสอบเอกสำรให้เป็นไปตำมระเบียบและข้อกฎหมำย ๖) ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้ำงจำกผู้อ ำนวยกำร 
๗) จัดท ำใบสั่งซื้อ/ใบจ้ำง เสนอผู้อ ำนวยกำรลงนำม ๘) ติดตำมให้ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงลงนำมใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้ำง  ติด
อำกรแสตมป์ในใบสั่งซื้อ ๙) แจ้งผลกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำงให้ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงทรำบ เพ่ือด ำเนินกำรจัดส่งสินค้ำ ๑๐) 
ตรวจรับสินค้ำและเอกสำรให้ถูกต้องตรงที่ได้ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้ำง  ๑๑) จัดท ำเอกสำรตรวจรับพัสดุให้ผู้ตรวจรับ



๑๖ 

หรือคณะกรรมกำรได้ลงนำมตรวจรับ ๑๒)จัดท ำรำยงำนผลกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง ๑๓) จัดท ำใบเบิกพัสดุ ๑๔) ออก
เลขและลงทะเบียนคุมพัสดุและสินทรัพย์ ๑๕)ส่งหลักฐำนกำรจัดซื้อทั้งชุดต่อฝ่ำยบัญชี ท ำเบิกจ่ำยเงินให้แก่ร้ำนค้ำ 
ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงในระบบ GFMIS ๑๖) รำยงำนพัสดุคงเหลือประจ ำปี ต่อส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินและสพม.
๑๒ ทุกสิ้นปีงบประมำณ ๑๗)จัดท ำค ำขอเบิกใบเสร็จรับเงินจำกส ำนักงำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ๑๘)งำนอ่ืนๆที่
ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 

๑. นำยจิรพล ลิวำ  ครชู ำนำญกำร  หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ 
๒. นำยเฉลิม  เรืองอร่ำม  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  เจ้ำหน้ำที ่
๓. นำงสำวโสรญำ  บุญสุขกำญจน์ คร ู   ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ 
4. นำงสำวภัทรำพร  ก ำรำญศึก ครูอัตรำจ้ำง  ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ 
๕. พัสดุกลุ่มงำนและพัสดุกลุ่มสำระ    ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ 
6. นำงนงค์รัตน์  รัตนนุพงศ์     เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร     ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่  (ให้รับผิดชอบ

เฉพำะกำรจัดท ำเอกสำรหลักฐำนรำยงำนกำรจัดจ้ำงบุคลำกรหรือวิทยำกรตำมโครงกำรจ้ำงบุคลำกรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล) 

๒.๓.๙ คณะกรรมการตรวจสอบภายใน มีหน้ำที่ ๑) มีหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรเงิน
และบัญชีประจ ำวัน ๒) สรุปผลกำรตรวจสอบและรำยงำนผล ๓) งำนอ่ืนๆที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย ผู้รับผิดชอบ 
ประกอบด้วย  

๑. นำยวันชำติ   ไชยภู  ครูช ำนำญกำรพิเศษ   ประธำนกำรตรวจสอบภำยใน 
๒. นำยศักดิ์ชัย จันสังสำ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำรตรวจสอบภำยใน 
๓. นำงสำวกัณหำ  ศรีคณำ ครูช ำนำญกำร    กรรมกำรตรวจสอบภำยใน 

๒.๓.๑0 งานจัดระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษา  มีหน้ำที่ จัดวำงระบบและก ำหนด
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยใน ส่งเสริมสนับสนุนให้ค ำแนะน ำ ดูแล และก ำกับติดตำมกำรปฏิบัติตำมระบบ
ควบคุมภำยใน ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ และมำตรฐำนกำรควบคุมภำยในตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงิน
แผ่นดิน ว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ.๒๕๔๔ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำร
ปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำ ท ำให้กำรด ำเนินงำน กำรใช้ทรัพยำกรของสถำนศึกษำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ลด
ควำมผิดพลำดในกำรด ำเนินงำน โดยให้รำยงำนผลกำรควบคุมภำยในต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต ๑๒ และส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินภูมิภำคท่ี ๑๔ จังหวัดนครศรีธรรมรำช ภำยในวันที่ ๓๐ ธันวำคมทุกปี 
และงำนอื่นๆท่ีได้รับมอบหมำยประกอบด้วย 

๑. นำงนิรมล  หนูแก้ว  ครชู ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยไพรัตน์  ไทยสุชำติ  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๓. นำยประดิษฐ์  เยำว์แสง ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
4. หัวหน้ำกลุ่มงำนตำมโครงสร้ำงทั้ง 5 กลุ่ม  กรรมกำร 
5. หัวหน้ำกลุ่มสำระฯท้ัง 8 กลุ่ม และหัวหน้ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน กรรมกำร 
6. นำงศิริพร     พุฒแก้ว  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

๒.๔ กลุ่มบริหารทั่วไป  
๒.๔.๑ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป มีหน้ำที่ ๑) วำงแผนกำรบริหำรงำนกลุ่มบริหำรทั่วไป   

๒) จัดท ำโครงสร้ำงกำรบริหำรกลุ่มบริหำรทั่วไป ๓) ดูแลให้มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรตำมภำระหน้ำที่กลุ่มบริหำร
ทั่วไป ๔) อ ำนวยควำมสะดวก ติดตำม นิเทศกำรด ำเนินงำน ๕) อ่ืนๆตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียน  ผู้ที่ได้รับมอบหมำย 

............................................  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง  



๑๗ 

๒.๔.๒ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป  มีหน้ำที่ ๑) ปฏิบัติรำชกำรแทนรองผู้อ ำนวยกำรกรณีที่ไม่มีผู้
ด ำรงต ำแหน่ง หรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้  ๒) วำงแผนกำรบริหำรงำนกลุ่มบริหำรทั่วไป ๓) จัดท ำโครงสร้ำง
กำรบริหำรกลุ่มบริหำรทั่วไป ๔) วำงแผน จัดท ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมและโครงสร้ำงเพ่ือกำรบริหำรงำน
ภำยในกลุ่มบริหำรทั่วไปให้มีประสิทธิภำพ ๕)ประสำนกำรจัดท ำปฏิทินปฏิบัติงำนของกลุ่มบริหำรทั่วไปให้มี
ประสิทธิภำพ ๖) ดูแลให้มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรภำระหน้ำที่กลุ่มบริหำรทั่วไป ๗) อ ำนวยควำมสะดวก ติดตำม 
นิเทศกำรด ำเนินงำนประสำนกำรด ำเนินงำนกับครูและผู้เกี่ยวข้อง  ๘) รวบรวม สรุปผล และประเมินผลกำร
ด ำเนินงำน/โครงกำร/กิจกรรมของกลุ่มบริหำรทั่วไปเพ่ือรำยงำนและเผยแพร่    ๙) อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำก
ผู้อ ำนวยกำร ผู้รับผิดชอบ คือ 

นำยธำนี  วงษ์สุวรรณ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ 

๒.๔.๓ คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารทั่วไป มีหน้ำที่ ศึกษำวิเครำะห์สภำพบริบทของโรงเรียน 
ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำนตำมขอบข่ำยและภำรกิจของกลุ่มบริหำรทั่วไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรแบ่งส่ว น
รำชกำรภำยในสถำนศึกษำโรงเรียนสตรีปำกพนัง ด ำเนินงำนตำมแผน ตรวจสอบ ติดตำม กำรปฏิบัติงำนในกลุ่ม 
สรุปและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 

๑. นำยธำนี  วงษ์สุวรรณ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยชำคริต มะลิวัลย์  ครูผู้ช่วย   รองประธำน 
๓. นำง ป.ปัทมำ  งำมจรัส  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๔. นำยทินกร  เสนำะกรรณ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๕. นำงนิภำ  ส่งทวน  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๖. นำงผชำรัตน์ บุญขวัญ จันทร์เจริญ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
7. นำงอุษำ  ตั้นเส้ง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
8. นำงนงรัตน์  รัตนนุพงศ์ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒.๔.๔ คณะกรรมการงานส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป มีหน้ำที่ ๑) รับ-ส่งหนังสือรำชกำรของกลุ่ม
บริหำรทั่วไป ๒) ด ำเนินงำนพัสดุ และด ำเนินกำรเอกสำรกำรเบิกจ่ำยกำรเงินตำมโครงกำรต่ำงๆของกลุ่มบริหำร
ทั่วไป  ๓) จัดท ำและด ำเนินงำนแผนงำน โครงกำรของกลุ่มบริหำรทั่วไป ๔) จัดท ำสำรสนเทศกลุ่มบริหำรทั่วไป ๕)
จัดท ำงำนวิจัยและประเมินผลงำนกลุ่มบริหำรทั่วไป ๖) จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนกลุ่มบริหำรทั่วไป ๗)ท ำระเบียบ
วำระกำรประชุม/รำยงำนบันทึกกำรประชุมของกลุ่มบริหำรทั่วไป 8) งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย ผู้รับผิดชอบ 
ประกอบด้วย 

๑. นำยธำนี  วงษ์สุวรรณ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ หัวหน้ำงำนส ำนักงำน 
๒. นำงสำววัชรี  หนูพันธ์  ครูช ำนำญกำร  พัสดุกลุ่มบริหำรทั่วไป 
3. นำงพิศมัย  วงษ์สุวรรณ ครูช ำนำญกำรพิเศษ แผนงำนกลุ่มบริหำรทั่วไป 
4. นำงสำวหยำดเดือน กลับเอียด ครูอัตรำจ้ำง  ธุรกำร-สำรบรรณกลุ่มบริหำรทั่วไป 

๒.๔.๕ คณะกรรมการงานธุรการและสารบรรณกลาง มีหน้ำที่1) บริหำรงำนเอกสำรเริ่มตั้งแต่
กลั่นกรองหนังสือรำชกำร เสนอหนังสือรำชกำร และเอกสำรอ่ืนๆ 2) ผลิตหรือจัดท ำเอกสำร (พิจำรณำ คัด ร่ำง 
เขียน พิมพ์ ทำน ส ำเนำ เสนอ ลงนำม) 3) รับหนังสือรำชกำร (ตรวจลงทะเบียน แจก จ่ำย) 4) ส่งหนังสือรำชกำร 
(ตรวจสอบกำรลงทะเบียน ลงวัน เดือน ปี บรรจุซอง น ำส่ง) 5) เก็บรักษำ กำรสืบค้น กำรยืม และท ำลำยหนังสือ
รำชกำร 6) ประสำนงำนสำรบรรณกลุ่มสำระ/งำน/ฝ่ำย เพื่อก ำกับติดตำมหนังสือรำชกำรให้ส่งทันก ำหนดเวลำ 7) 
ดูแลต้อนรับ อ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้มำประสำนงำนติดต่อรำชกำรกับผู้อ ำนวยกำรหรือผู้รักษำกำรแทนทั้งที่
เป็นบุคคลภำยในและภำยนอกโรงเรียน  และ 8) ปฏิบัติหน้ำที่ อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย ผู้รับผิดชอบ
ประกอบด้วย 



๑๘ 

๑. นำยชำคริต มะลิวัลย์  ครูผู้ช่วย   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวภัทรำพร  ก ำรำญศึก    ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
๓. นำงนภำพร  สุขสวัสดิ์  ลูกจ้ำงชั่วครำว  กรรมกำร 
๔. นำยสุรินทร์  เกตุแก้ว  พนักงำนธุรกำร ส ๔  กรรมกำร 
๕. นำงนงค์รัตน์  รัตนนุพงศ์ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร          กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒.๔.๖  คณะกรรมการงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม มีหน้ำที่จัดท ำทะเบียนประวัติอำคำร
สถำนที่ให้ครบทุกอำคำรให้เป็นปัจจุบัน วำงแผนเกี่ยวกับกำรใช้อำคำรสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ดูแลบ ำรุงรักษำให้อำคำรสถำนที่มีควำมเหมำะสมและพร้อมใช้งำนตลอดเวลำ จัดท ำทะเบียนกำรขอ
ใช้สถำนที่ให้เป็นปัจจุบัน บริกำรให้ครู นักเรียนและบุคลำกรทั้งในและนอกสถำนศึกษำให้ได้ใช้สถำนที่ในกำรจัด
กิจกรรมต่ำงๆ ตำมโครงกำร และควำมเหมำะสม พัฒนำอำคำรสถำนที่  จัดบรรยำกำศตกแต่งภูมิทัศน์ 
สภำพแวดล้อม และบริเวณอำคำรสถำนที่ทุกอำคำรให้มีควำมปลอดภัยสวยงำม และเหมำะสมกับกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้  จัดสถำนที่สิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนให้สะอำด  สวยงำมร่มรื่น เอ้ือต่อกำรเป็น
แหล่งเรียนรู้ ส ำรวจควบคุมดูแล ซ่อมแซมปรับปรุง แบบระบำยน้ ำภำยในโรงเรียน ให้สำมำรถใช้กำรได้ดี สะดวก
และปลอดภัย และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 

๑. นำยธำนี  วงษ์สุวรรณ  ครชู ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยชำคริต มะลิวัลย์  ครูผู้ช่วย   รองประธำน 
๓. นำยศักดิ์ชัย  จันสังสำ ครชู ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร หัวหน้ำงำนอำคำร ๑ 
๔. นำยสิน  ชูมณี                   ครูช่วยสอน ส ๓ ดูแลควำมสะอำดอำคำร ๑ และอำคำร ๓ 

ห้องสมุด ห้องแนะแนว  ห้องแอริค ห้อง 
๓๒๓ สวนหย่อมหน้ำอำคำร ๑ ห้องน้ ำชำย
ระหว่ำงอำคำร ๑ และ ๓ 

๕. นำงมำลัย  สุขห่อ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ หัวหน้ำงำนอำคำร ๒ 
๖. นำยสัญญำ  นวลศรี  ช่ำงไฟฟ้ำ ช ๔  ดูแลควำมสะอำดอำคำร๒ ชั้น๒   

และ๓ บริเวณหลังอำคำร ๒ และศำลำสุขสันต์ 
๗. นำงนภำพร  สุขสวัสดิ์  ลูกจ้ำงชั่วครำว            ดูแลควำมสะอำดอำคำร ๒ชั้นล่ำง 

ห้องน้ ำครูหญิง-ครูชำย ด้ำนหน้ำอำคำร ๒ 
หอ้งโสตทัศนศึกษำ 

๘. นำยธนสรณ  ศำกยโรจน์   ครูช ำนำญกำรพิเศษ       หัวหน้ำงำนอำคำร ๓ 
๙. นำยชัยศรี  สีคง  ช่ำงปูน ช ๔  ดูแลควำมสะอำดอำคำร๓ชั้น ๒,๓,๔  

(ระเบียงหน้ำและหลัง)หน้ำห้องสมุด ถนน
หน้ำห้องสมุดด้ำนทิศตะวันตก,ร่องน้ ำหลัง
เส ำธ ง สน ำม ฟุ ตบอล  สวนป่ ำที่ จอด
รถจักรยำนยนต์นักเรียนและต้นชำหน้ำ
โรงเรียน  

๑๐. นำยสมพงศ์ จงจิตร       ครูช ำนำญกำรพิเศษ หัวหน้ำงำนอำคำร ๔ /หอประชุม 
๑๑. นำยเจษฎำ  สืบศักดิ์  ช่ำงไฟฟ้ำ ช ๔      ดูแลควำมสะอำดอำคำร ๔ ด้ำน 

ทิศใต้ สวนวิทย์ ระหว่ำงอำคำร ๑ และ   
อำคำร ๔ นับจำกร่องน้ ำ (ยกเว้นห้องโสต) 

 12. นำยขจรศักดิ์  ช่วยแป้น  ลูกจ้ำงชั่วครำว  ดุแลอำคำร 4 ด้ำนทิศเหนือ 
บริเวณโรงจอดรถ 



๑๙ 

๑3. นำยทินกร เสนำะกรรณ ครูช ำนำญกำรพิเศษ หัวหน้ำงำนอำคำรประชำสัมพันธ์ 
๑4. นำงนิภำ  ส่งทวน  ครูช ำนำญกำรพิเศษ หัวหน้ำงำนอำคำรศลิปะ 
๑5. นำยนิกร  แสนเดช  ครูช ำนำญกำร      หัวหน้ำงำนอำคำรอุตสำหกรรม 
๑6. นำยไชยรัตน์  ปำนเชื้อ ลูกจ้ำงชั่วครำว  ดูแลควำมสะอำดอำคำรประชำสัมพันธ์ 
  อำคำรคหกรรม อำคำรศิลปะ ห้องน้ ำชำย 

ถนนหน้ำอำคำรตลอดแนว สวนหย่อมข้ำง
สนำมฟุตบอล หอพระ แนวต้นไม้ข้ ำง
สนำมฟุตบอล ด้ำนตะวันออกพร้อมร่องน้ ำ  

๑๗. นำงพิศมัย  วงษ์สุวรรณ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๘. นำยชำญณรงค์  แก้วชะฎำ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๒..๔.๗  คณะกรรมการงานอนามัยโรงเรียนและงานคุ้มครองผู้บริโภค   มีหน้ำที่ ๑) จัดวำงระบบงำนอนำมัยโรงเรียน
เพ่ือให้ครู บุคลำกรและนักเรียนมีสุขภำพร่ำงกำยสมบูรณ์แข็งแรง  ๒) จัดให้มีกำรตรวจสุขภำพร่ำงกำยประจ ำปีให้กับบุคลำกร
ในสถำนศึกษำ  ๓) จัดท ำทะเบียนสุขภำพของนักเรียนทุกคนให้เป็นปัจจุบัน  ๔) จัดท ำทะเบียนประวัติกำรเข้ำใช้บริกำรห้อง
พยำบำลของนักเรียน บุคลำกรในสถำนศึกษำให้เป็นปัจจุบัน  ๕) บริกำรน ำครูและนักเรียนที่เจ็บป่วยเกินก ำลังของโรงเรียนส่ง
โรงพยำบำลปำกพนัง พร้อมประสำนผู้ปกครองให้มำดูแลต่อ  ๖) จัดท ำเอกสำรให้ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรคภัยไข้เจ็บที่มำตำม
ฤดูกำลแก่นักเรียนและชุมชน  ๗) จัดบริกำรบริจำคโลหิตร่วมกับหน่วยงำนภำยนอก  ๘)  จัดกิจกรรมวันต่อต้ำนยำเสพติด วันงด
สูบบุหรี่โลก วันเอดส์โลกร่วมกับงำนกิจกำรนักเรียน ๙) ด ำเนินงำนคุ้มครองผู้บริโภค พัฒนำคุณภำพผู้จ ำหน่ำยอำหำร  ดูแล
พัฒนำโรงอำหำรของโรงเรียน  จัดตั้งชมรมคุ้มครองผู้บริโภค ดูแลตรวจสอบอำหำรที่แม่ค้ำน ำมำจ ำหน่ำย 10) ประสำนงำนกับผู้
จ ำหน่ำยอำหำรเมื่อโรงเรียนจ ำเป็นต้องหยุดเรียนหรือเลิกเรียนก่อนเวลำ  ๑1) ปฏิบัติหน้ำที่ อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  
ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย  

๑. นำงนิภำ  ส่งทวน  ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงพิศมัย  วงษ์สุวรรณ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำน 
๓.  นำงสำวกัณหำ  ศรีคณำ  ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
๔.  นำงสำวปัทมำภรณ์  นวลขำว ครชู ำนำญกำร  กรรมกำร 
๕. นำงฐิติพร  สุวรรณรัตน์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๖. นำงจิตปิ่น  ทองวิจิตร  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒.๔.๘ คณะกรรมการงานประกันอุบัติเหตุนักเรียนครูและบุคลากร  มีหน้ำที่ ๑) ด ำเนินกำรให้มี
กำรจัดท ำประกันอุบัติเหตุแก่นักเรียนทุกคน ๒) ประสำนกับบริษัทประกันภัยในกรณนีักเรียนเกิดอุบัติเหตุซึ่งโรงเรียน
ไม่สำมำรถให้บริกำรพยำบำลเบื้องต้นได้  ๓) ด ำเนินกำรแจ้งให้บริษัทประกันภัยจ่ำยค่ำสินไหมตอบแทนแก่ผู้ประกันอุบัติเหตุ  
๔) ให้ควำมรู้ด้ำนสิทธิประโยชน์จำกกำรประกันอุบัติเหตุ ขั้นตอนกำรรับสิทธิประโยชน์  ๕) รำยงำนผล สถิติกำรเจ็บป่วย พร้อม
ข้อเสนอแนะประจ ำเดือน และ ๖) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 

๑. นำงอุษำ  ตั้นเส้ง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงผกำทิพย์  คุ้มหอยกัน ครูช ำนำญกำรพิเศษ          กรรมกำร 

๒..๔.๙  คณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์  มีหน้ำที่  ๑) จัดระบบกำรสื่อสำรภำยในโรงเรียนทั้งระบบ
โทรคมนำคม ระบบเสียง โทรศัพท์  โทรสำร  จัดรำยกำรเสียงตำมสำย จัดท ำสื่อ เวปไซด์แนะน ำโรงเรียน  ๒) วำงแผน ออกแบบ 
จัดท ำวำรสำร จุลสำร จอดหมำย ข่ำว จัดท ำแผ่นพับ หรือเผยแพร่กิจกรรมของครู นักเรียน และเกียรติประวัติของโรงเรียนให้
เป็นปัจจุบัน  3) บันทึกเสียง ถ่ำยภำพ วีดิโอ เทป เพ่ือเป็นกำรประชำสัมพันธ์ 4) จัดท ำทะเบียนบุคลำกรผู้รับผิดชอบงำน
ประชำสัมพันธ์ จัดระบบประชำสัมพันธ์ เครื่องอ ำนวยควำมสะดวกที่ใช้ในกำรประชำสัมพันธ์ให้กับบุคลำกรในสถำนศึกษำ 5) 
ก ำหนดรูปแบบ กำรติดต่อประสำนงำนในกำรส่งข้อมูล ข่ำวสำร เพ่ือประชำสัมพันธ์ทั้งในและนอกสถำนศึกษำ   6) ให้บริกำร



๒๐ 

ต้อนรับผู้ปกครองหรือผู้ที่ประสงค์จะมำพบนักเรียน  ติดต่อประสำนงำนนักเรียนมำพบ ณ สถำนที่ต้อนรับที่จัดให้ พร้อมท ำ
บันทึกกำรให้บริกำร  7) จัดท ำรำยงำนสรุปผลงำน และปฏิบัติงำนอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 

๑. นำยทินกร  เสนำะกรรณ ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำง ป.ปัทมำ  งำมจรัส  ครูช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำน 
๓. นำงจิตปิ่น  ทองวิจิตร  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๔. นำงภำณี  แสนเดช  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๕. นำงอภิญญำ  เพ็ชรเลิศ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๖. นำงณัชชำ เพ็ชรทรัพย์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๗. นำยสุรินทร์  เกตุแก้ว  พนักงำนธุรกำร ส ๔   กรรมกำร 
๘. นำยคุณวุฒิ สุขพิทักษ์   ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
๙. นำงนภวรรณ  มัณยำนนท์  ครูช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒..๔.๑๐  คณะกรรมการงานรักษาความปลอดภัย  มีหน้ำที่ ๑) วำงระบบรักษำควำมปลอดภัยของนักเรียน ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และทรัพย์สินของทำงรำชกำรให้เกิดประสิทธิภำพมีประสิทธิผล  ๒) วำงแผนจัดท ำแผนกำรปฏิบัติหน้ำที่
ของเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำให้เป็นปัจจุบัน ๓)  วำงแผนก ำหนดอัตรำก ำลังของเจ้ำหน้ำที่รักษำควำม
ปลอดภัย  ๔) จัดท ำค ำสั่งกำรปฏิบัติหน้ำที่ของครูเวร/ผู้ตรวจเวร และเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยเป็นลำยลักษณ์อักษร                
๕) จัดท ำเอกสำรต่ำงๆ  ของงำนรักษำควำมปลอดภัย  เช่น  แบบบันทึกกำรเปลี่ยนเวร  แบบประเมินผล  แบบรำยงำนผล ฯลฯ ๖) 
จัดให้มีถังดับเพลิงประจ ำอำคำร  และ ๗) ปฏิบัติงำนอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 
  ๑. นำยธำนี  วงษ์สุวรรณ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 

๒. นำยชำคริต มะลิวัลย์ ครูผู้ช่วย   รองประธำน 
๓.  ยำมรักษำควำมปลอดภัยทุกคน      กรรมกำร 
๔. นำงณัชชำ  เพ็ชรทรัพย์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ         กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒.๔.๑๑ คณะกรรมการงานลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว มีหน้ำที่ ๑) มอบหมำยงำนให้ลูกจ้ำง
ปฏิบัติงำนประจ ำวัน ๒) ก ำหนดรำยกำรปฏิบัติงำนเพ่ิมเติมจำกงำนประจ ำวันและมอบหมำยงำนให้ลูกจ้ำง
รับผิดชอบอย่ำงชัดเจน  ๓) ควบคุมดูแล ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของลูกจ้ำง ๔)สนับสนุน แก้ไข
ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนให้มีคุณภำพ ๕) ดูแลรักษำควำมสะอำดอำคำร สถำนที่และสภำพแวดล้อมภำยในโรงเรียน 
๕) จัดสร้ำง ปรับปรุง ซ่อมแซมอำคำรสถำนที่ และสภำพแวดล้อมภำยในโรงเรียน หน้ำโรงเรียน และ ๕) ปฏิบัติงำน
อ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 

๑. นำยธำนี  วงษ์สุวรรณ  ครชู ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยชำคริต มะลิวัลย์  ครูผู้ช่วย   รองประธำน 
๓. นำยบุญธรรม เมียนแก้ว ครูช ำนำญกำรพิเศษ       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงณัชชำ  เพ็ชรทรัพย์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ       กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

และมอบหมำยภำระงำนเพิ่มเติมแก่ลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงชั่วครำว ดังนี้ 
๑. นำยสัญญำ  นวลศรี  ช่ำงไฟฟ้ำ ช             รับผิดชอบงำนโรเนียวเอกสำร 

และงำนบริกำรอื่นๆ 
๒.๔.๑๒ คณะกรรมการงานโสตทัศนศึกษา มีหน้ำที่ ๑) จัดหำวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับโสตทัศนศึกษำ

ให้มีควำมพร้อมในกำรให้บริกำรอยู่เสมอ ๒) ก ำหนดแผนงำนในกำรใช้ห้องโสตทัศนศึกษำตำมควำมเหมำะสม ๓) 
บริกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ครูอำจำรย์และบุคคลทั่วไปที่มำขอใช้บริกำร ๔) ควบคุม ดูแล ซ่อมแซม ปรับปรุง 
พัฒนำวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนศึกษำให้มีควำมพร้อมเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ๕)  ให้บริกำรยืมและคืนกลับวัสดุอุปกรณ์
ประจ ำห้องโสต  ๖)  ให้มีระบบบันทึกเหตุกำรณ์เมื่อมีกำรจัดกิจกรรมทั้งในและนอกโรงเรียน ๗) บันทึกภำพ
กิจกรรมต่ำงๆของโรงเรียนเพื่อใช้ในงำนประชำสัมพันธ์โรงเรียน  และ ๘) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำย 



๒๑ 

  ๑. นำยบุญธรรม  เมียนแก้ว   ครชู ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำยคุณวุฒิ สุขพิทักษ์ ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 

๓. นำยขจรศักดิ์  ช่วยแป้น ลูกจ้ำงชั่วครำว  กรรมกำร 
๔. นำงนภำพร  สุขสวัสดิ์  ลูกจ้ำงชั่วครำว           กรรมกำร 
๕. นำงสำวจุฑำภรณ์  อึ่งทอง ครูช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒.๔.๑๓ คณะกรรมการงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน  มีหน้ำที่ ๑) ส่งเสริม สนับสนุน
และประสำนกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงำน และสถำบันสังคมอ่ืนที่จัดกำรศึกษำ  ๒) 
ด ำเนินกำรสรรหำ เสนอ แต่งตั้ง คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ๓) จัดท ำหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวำระ
กำรประชุม และประสำนงำนกับคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ๔) ช่วยผู้อ ำนวยกำรในกำรจัดท ำรำยงำน
หรือบันทึกกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำและ ๕) จัดท ำรำยงำนขอเบิกจ่ำยงบประมำณกำรจัดประชุม
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำจำกหน่วยต้นสังกัด (ถ้ำมี) 6) งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 

๑. นำงผชำรัตน์ บุญขวัญ จันทร์เจริญ ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยเฉลิม  เรืองอร่ำม  ครชู ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
3. นำงวรรณำ  จันมณี  พนักงำนบัญชี  กรรมกำร 
4. นำยสุรินทร์  เกตุแก้ว  ลูกจ้ำงประจ ำ  กรรมกำร 
๖. นำงสำวภัทรำพร  ก ำรำญศึก ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
๗. นำงนงค์รัตน์  รัตนนุพงศ์ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒.๔.๑๔ คณะกรรมการงานสวัสดิการร้านค้าและร้านจ าหน่ายน  าดื่ม มีหน้ำที่ ๑) จัดท ำระเบียบ
ร้ำนสหกำรและร้ำนจ ำหน่ำยน้ ำดื่ม  ๒) จัดท ำประกำศกำรประมูลร้ำนค้ำสวัสดิกำรและร้ำนจ ำหน่ำยน้ ำดื่มใน
โรงเรียน ๓) ควบคุม ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนร้ำนค้ำสวัสดิกำรและร้ำนจ ำหน่ำยน้ ำดื่มในโรงเรียน  ๔) ดูแล
ให้บริกำรน้ ำดื่มตำมจุดบริกำรต่ำงๆในโรงเรียน ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 

๑. นำยนิกร  แสนเดช  ครชู ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงนิภำ  ส่งทวน  ครชู ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำน 
๓. นำยสุรินทร์  เกตุแก้ว  พนักงำนธุรกำร ส ๔ กรรมกำร 
๔. นำงศิริพร  พุฒแก้ว  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๕. นำงนงรัตน์  รัตนนุพงศ์ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๒ .๔ .๑๕ งานสัมพันธ์ชุมชนและระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา มีหน้ำที่  ๑) ประสำนงำน
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชน  ๒) ให้บริกำรด้ำนอำคำรสถำนที่ วัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ แก่ชุมชนเมื่อชุมชน
มำขอให้บริกำรในโอกำสต่ำงๆ ๓) ส่งเสริมให้ชุมชนหรือองค์กรภำยนอกได้เข้ำมำมีบทบำทและมีส่วนร่วมในกำรจัด
กำรศึกษำของโรงเรียน โดยด ำเนินกำรสรรหำ เสนอ แต่งตั้ง กรรมกำรมูลนิธิเพ่ือกำรศึกษำโรงเรียนสตรีปำกพนัง 
กรรมกำรสมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีปำกพนัง และกรรมกำรสมำคมศิษย์เก่ำโรงเรียนสตรีปำกพนัง     
๔) ประสำนงำนกับประธำนกรรมกำรชุดต่ำงๆ ๕)  จัดท ำหนังสือเชิญประชุม จัดท ำระเบียบวำระกำรประชุม 
บันทึกรำยงำนกำรประชุม  ๖) ส่งเสริมสนับสนุน บริจำคและให้ควำมร่วมมือกับชุมชนและองค์กรภำยนอกตำม
โอกำสอันสมควร  ๗)จัดเตรียมกำรแสดงต่ำงๆไว้เป็นชุดๆโดยคัดเลือกนักเรียนที่แสดงและด ำเนินกำรฝึกซ้อมให้มี
ควำมพร้อมที่จะให้บริกำรแก่ชุมชน ๘) จัดกิจกรรมต่ำงๆภำยในโรงเรียนและภำยนอกโรงเรียน ๙) ประสำนงำนกับ
ฝ่ำยดนตรีสำกล วงโยธวำทิต ดนตรีไทย เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรบริกำรแก่ชุมชน ๑๐) จัดเตรียมพวงหรีด
คำรวะศพบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์กับโรงเรียน  ๑๑) จัดเตรียมของขวัญเพ่ือมอบแก่บุคคล หน่วยงำนในโอกำสต่ำงๆ
๑๒)ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำย ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย   

๑. นำง ป.ปัทมำ  งำมจรัส  ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยทินกร  เสนำะกรรณ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 



๒๒ 

3. นำงเบ็ญจำ  เมืองโคตร  ครูช ำนำญกำรพเิศษ กรรมกำร 
4. นำงพิศมัย  วงษ์สุวรรณ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
5. นำงณัฐชำ  เพ็ชรทรัพย์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
6. นำงสำวทิพย์สุดำ  โกยวำณิชย์ ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
7. นำงธิตินำฎย์  ท่ำกลำง  ครู                 กรรมกำร 
8. ครูชำวต่ำงประเทศทุกคน    กรรมกำร 
9. นำยสุรินทร์  เกตุแก้ว     พนักงำนธุรกำร ส ๔ กรรมกำร 
๑0. นำงผกำทิพย์  คุ้มหอยกัน ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒.5.๑6 คณะกรรมการงานบริการยานพาหนะ มีหน้ำที่ ๑) ตรวจเช็คสภำพ แก้ไขข้อขัดข้อง
เล็กๆน้อยๆของรถยนต์รำชกำร เพ่ือให้รถพร้อมใช้งำนและมีควำมปลอดภัย ๒) ควบคุมดูแลกำรให้บริกำร
ยำนพำหนะให้เป็นไปตำมระเบียบรำชกำร ๓) บันทึกกำรใช้รถยนต์รำชกำรประจ ำวัน บ ำรุงรักษำ ซ่อมแซม ๔) 
ประสำนกับกลุ่มบริหำรทั่วไปเพ่ือขอตัวบุคลำกรท ำหน้ำที่เป็นพนักงำนขับรถส ำรอง ในกรณีไม่มีผู้ปฏิบัติหน้ำที่ใน
ต ำแหน่งพนักงำนขับรถรำชกำรหรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้  ๕) ปฏิบัติหน้ำที่ อ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำย
ประกอบด้วย 
  ๑. นำยธำนี  วงษ์สุวรรณ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำยสัญญำ  นวลศรี  ช่ำงไฟฟ้ำ ช ๔ กรรมกำร และเป็นพนักงำนขับรถส ำรอง 
  3. นำยเจษฎำ  สืบศักดิ์  ช่ำงไฟฟ้ำ ช ๔ กรรมกำร และเป็นพนักงำนขับรถส ำรอง๓.  

4. นำยขจรศักดิ์  ช่วยแป้น  ลูกจ้ำงชั่วครำว กรรมกำร และเป็นพนักงำนขับรถส ำรอง 
  ๕. นำยสุรินทร์  เกตุแก้ว  พนักงำนธุรกำร ส ๔ กรรมกำร เลขำนุกำร และเป็นพนักงำนขับรถ 

 
๒.๕ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

๒.๕.๑ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน   มีหน้ำที่ ๑)ก ำหนดแนวนโยบำยในกำร
ปฏิบัติงำนกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน และวำงแผนกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยบริหำรงำนกิจกำรนักเรียนให้
สอดคล้องกับแนวนโยบำยของโรงเรียน ๒) จัดระบบสำยงำนกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียนและจัดบุคลำกรของ
กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียนให้ เหมำะสม  กับควำมรู้  ควำมสำมำรถ ควำมสนใจและประสบกำรณ์                      
๓) วำงแผนและจัดระบบข้อมูล กำรรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงำนกิจกำรนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน ๔) ก ำหนดแผนงำน 
/โครงกำร/กิจกรรมของกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน และเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน ๕) นิเทศ 
ก ำกับ ติดตำมและดูแลกำรปฏิบัติงำนของผู้ช่วยรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียนให้ด ำเนินงำนไป
ด้วยควำมเรียบร้อย และมีประสิทธิภำพตำมแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมที่ก ำหนดไว้  ๖) ปฏิบัติงำนในหน้ำที่อ่ืนๆ 
ที่ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำมอบหมำย ผู้รับผิดชอบ คือ 

................………………………......... รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรีปำกพนัง 

๒.๕.๒ หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  มีหน้ำที่ ๑)ปฏิบัติรำชกำรแทน เมื่อไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่ง
รองผู้อ ำนวยกำร หรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้ ๒) ปฏิบัติงำนตำมที่รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกิจกำร
นักเรียนมอบหมำยเป็นกำรเฉพำะ ๓)ร่วมก ำหนดแนวนโยบำยในกำรปฏิบัติงำนกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 
และวำงแผนกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยกิจกำรนักเรียน ให้สอดคล้องกับแนวนโยบำยของโรงเรียน ๔) ก ำกับและดูแล 
ประสำนงำนกับหัวหน้ำระดับและหัวหน้ำงำนของกลุ่มกิจกำรนักเรียนให้ด ำเนินงำนไปด้วยควำมเรียบร้อย และมี
ประสิทธิภำพตำมแผนงำน/โครงกำรกิจกรรมที่ก ำหนดไว้ ๕) ประสำนงำนกับฝ่ำยบริหำรของโรงเรียนและ
กรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ในกำรด ำเนินกิจกรรมของโรงเรียน ๖) ประสำนงำนกับผู้ปกครองนักเรียนในกำรแก้ปัญหำที่



๒๓ 

เกิดขึ้นร่วมกัน ๗) ปฏิบัติงำนในหน้ำที่อ่ืนๆที่รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียนและผู้อ ำนวยกำร
มอบหมำย ผู้รับผิดชอบ  คือ 

นำยสมพงศ์  จงจิตร  ครูช ำนำญกำรพิเศษ 

๒.๕.๓  คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  มีหน้ำที่ ให้กำรส่งเสริมสนับสนุนและ
พิจำรณำให้ควำมเห็นกำรด ำเนินงำนด้ำนบริหำรกิจกำรนักเรียนให้สอดคล้องกับกฎหมำย   กฎ  ระเบียบ 
ประกำศ ค ำสั่ง และนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ ควำมต้องกำรของชุมชนและท้องถิ่น  ตลอดจนก ำกับ ติดตำม นิเทศกำร
ด ำเนินงำนของกลุ่มงำนต่ำงๆในกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 

๑. นำยสมพงศ์  จงจิตร  ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยธนสรณ  ศำกยโรจน์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำน 
๓. นำงรำตรี  ทิพย์โยธำ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๔. นำยธำนี วงษ์สุวรรณ    ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๕. นำยทินกร  เสนำะกรรณ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๖. นำงสำวมนทิพย์  คงแก้ว ครชู ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๗. นำงนภวรรณ  มัณยำนนท์ ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
๘. หัวหน้ำระดับชั้นทุกระดับชั้น    กรรมกำร 
๙. นำงเบ็ญจำ  เมืองโคตร  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒.๕.๔ คณะกรรมการส านักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  มีหน้ำที่ ๑)จัดระบบและลงทะเบียน
หนังสือเข้ำ – ออกของกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน  ๒)ประสำนงำนกับกลุ่ม/หัวหน้ำระดับชั้น/ครูที่ปรึกษำ เพื่อ
รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรและค ำสั่ง ๓) จัดท ำหนังสือโต้ตอบทำงรำชกำรหรือกำรบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน                      
๔) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับหนังสือรับรองควำมประพฤติของนักเรียน ๕) บันทึกกำรประชุมกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
๖) จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน ๗) จัดท ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม/ประจ ำปี 
และด ำเนินงำนพัสดุของกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน  ๘) ควบคุม  ติดตำม กำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำม
แผนงำนที่ก ำหนด ๙) สรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำนต่อผู้บริหำร ๑๐) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 

๑. นำยธนสรณ  ศำกยโรจน์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวโสรญำ บุญสุขกำญจน์  คร ู   ธุรกำร- สำรบรรณกลุ่มกิจกำรนักเรียน 
๓.  นำงสำวมนทิพย์  คงแก้ว ครูช ำนำญกำรพิเศษ พัสดุ/แผนงำนกลุ่มกิจกำรนักเรียน 
๔. ครูหัวหน้ำระดับชั้น  ทุกระดับชั้น  กรรมกำร 
๕. นำงเบ็ญจำ  เมืองโคตร  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒.๕.๕ คณะกรรมการงานครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั น มีหน้ำที่ ๑) ด ำเนินงำนปกครองและ
ดูแลควำมเรียบร้อยของนักเรียนในชั้นทุกด้ำน ๒) ร่วมกิจกรรมหน้ำเสำธงกับนักเรียนทุกวัน  ดูแลควบคุมควำม
ประพฤติและตรวจกำรแต่งกำย ทรงผม ควำมสะอำดร่ำงกำยของนักเรียน ท ำบันทึกข้อมูลนักเรียนมำ/ไม่มำเข้ำ
แถว ส่งกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียนทุกๆวันศุกร์  ๓) อบรมสั่งสอน ควบคุม  ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในชั้นให้
ประพฤติและปฏิบัติตนตำมนโยบำยระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน ๔) ท ำควำมรู้จักนักเรียนในชั้นเป็นรำยบุคคล
เพ่ือหำทำงส่งเสริมสนับสนุนตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหำพฤติกรรมนักเรียน ๕) ร่วมประชุมระดับชั้นในคำบ  
แนะแนว (ม.ต้น)  / ทักษะชีวิต(ม.ปลำย)   ๖) รำยงำนแบบคัดกรองนักเรียนต่อหัวหน้ำระดับชั้นตำมแบบฟอร์มที่
ก ำหนด  ๗) ด ำเนินกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ โดยเฉพำะนักเรียนกลุ่ม



๒๔ 

เสี่ยงด้ำนต่ำงๆที่อยู่ในควำมรับผิดชอบให้ไปเยี่ยมบ้ำนทุกคน ๘) ควบคุมดูแลนักเรียนในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของ
โรงเรียน  ๙) ประสำนงำนกับครูประจ ำวิชำ หัวหน้ำระดับชั้น และ ผู้ปกครอง เพ่ือร่วมกันพัฒนำ แก้ไขปัญหำของ
นักเรียนในชั้นเรียนของตน ๑๐) จัดท ำข้อมูลในระบบคัดกรองนักเรียนยำกจน ตำมโครงกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพ่ือประกันโอกำสทำงกำรเรียนรู้  ๑๑) คัดเลือกนักเรียนในที่ปรึกษำที่มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์คัดกรอง
นักเรียนยำกจน จัดท ำบันทึกข้อมูลครัวเรือน แบบรับรองสถำนะครัวเรือน ๑๒) จัดท ำหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยเงิน
ปัจจัยพ้ืนฐำนนักเรียนยำกจน  ๑๓) ประเมินผลกำรร่วมกิจกรรมเพ่ือสำธำรณประโยชน์ตำมเกณฑ์ที่ระบุไว้ใน
ระเบียบกำรวัดผลและประเมินผล ร่วมกับงำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนและฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร ๑๔) ด ำเนินกำร
ตัดคะแนนควำมประพฤติของนักเรียนให้เป็นไปตำมกฎระเบียบของโรงเรียน โดยลงบันทึกในแบบฟอร์มบันทึกของ
ครูที่ปรึกษำ ๑๕) ติดตำม ดูแล นักเรียนขำดเรียน หนีเรียนร่วมกับหัวหน้ำระดับและฝ่ำยบริหำรงำนกิจกำร
นักเรียน หำกนักเรียนคนใดขำดเรียนบ่อยครั้ง ให้ครูที่ปรึกษำติดตำมแล้วท ำบันทึกตำมแบบ ขร.๑ รำยงำนหัวหน้ำ
ระดับ และหัวหน้ำกลุ่มกิจกำรนักเรียน แต่หำกนักเรียนคนใดขำดเรียนติดต่อกันโดยไม่ทรำบสำเหตุ สถำนศึกษำมี
นโยบำยให้ด ำเนินกำรดังนี้  

๑๕.๑ ครั้งที่ ๑ ขำดเรียน ๓ วันในสัปดำห์ ครูที่ปรึกษำติดต่อแจ้งเตือนเป็นครั้งแรก โดยมี
จดหมำยหรือโทรศัพท์ติดต่อแจ้งไปยังผู้ปกครอง พร้อมจัดท ำบันทึกรำยงำนผลกำรติดต่อผู้ปกครอง ตำมแบบขร.๒ 
ต่อหัวหน้ำระดับ และหัวหน้ำกลุ่มกิจกำรนักเรียน เพ่ือรับทรำบและจัดเก็บหลักฐำนไว้ที่ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 

๑๕.๒ ครั้งที่ ๒ ขำดเรียน ๑ สัปดำห์ติดต่อกัน ครูที่ปรึกษำติดต่อตักเตือนเป็นครั้งที่ ๒ โดยมี
จดหมำยแจ้งหรือโทรศัพท์ไปยังผู้ปกครอง พร้อมท ำบันทึกรำยงำนผลกำรติดต่อผู้ปกครอง  ตำมแบบขร.๒ ต่อ
หัวหน้ำระดับ และหัวหน้ำกลุ่มกิจกำรนักเรียนเป็นครั้งที่ ๒  เพ่ือรับทรำบและจัดเก็บหลักฐำนไว้ที่ฝ่ำยกิจกำร
นักเรียน  

๑๕.๓ ครั้งที่ ๓ ขำดเรียน ๒ สัปดำห์ติดต่อกัน ครูที่ปรึกษำแจ้งหัวหน้ำระดับ เพ่ือรำยงำนหัวหน้ำ
กลุ่มกิจกำรนักเรียน ให้ติดต่อประสำนกับผู้ปกครอง โดยส่งหนังสือแจ้งเรื่องกำรขำดเรียนพร้อมทั้งเชิญผู้ปกครอง
มำพบเพ่ือร่วมกันแก้ปัญหำ หำกภำยใน ๑ สัปดำห์ไม่ได้รับกำรตอบกลับหรือผู้ปกครองไม่มำพบ ให้ส่งหนังสือแจ้ง
เรื่องกำรขำดเรียนทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนเป็นครั้งที่ ๒ พร้อมทั้งเชิญผู้ปกครองมำพบ กรณีเป็นนักเรียน
มัธยมศึกษำตอนต้น ให้ท ำหนังสือส่งไปรษณีย์แจ้งให้ผู้ปกครองท้องถิ่นของนักเรียนทรำบเพ่ือช่วยติดตำมนักเรียน
มำเรียนด้วย  หำกไม่ได้รับกำรติดต่อกลับภำยใน ๑ สัปดำห์  ให้แจ้งงำนวิชำกำรท ำบัญชีนักเรียนแขวนลอย พร้อม
ประสำนหัวหน้ำกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียนออกติดตำมให้ผู้ปกครองมำพบฝ่ำยวิชำกำร หรือสืบข้อเท็จจริงจำกผู้น ำ
ท้องถิ่นที่นักเรียนอำศัยอยู่ หำกพบว่ำนักเรียนไม่มีตัวตนในพ้ืนที่แล้ว อำจให้ผู้น ำท้องถิ่นรับรอง เพ่ือเป็นหลักฐำน
ประกอบกำรเสนอขอจ ำหน่ำยชื่อออกจำกระบบรำยชื่อนักเรียนต่อไป ส ำหรับหลักฐำนกำรด ำเนินกำรทั้งหมดให้
จัดเก็บไว้ที่ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 

๑๖) ปฏิบัติงำนอื่นๆตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย  
๑. นำงผกำทิพย์  คุ้มหอยกัน ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำน  หัวหน้ำระดับชั้น ม.๖ 
๒. นำยธีรพล  สิตะรุโณ  ครูช ำนำญกำรพเิศษ  กรรมกำร หัวหน้ำระดับชั้น ม.๑ 
๓. นำงสำวมนทิพย์  คงแก้ว ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร หัวหน้ำระดับชั้น ม.๒ 
๔. นำงพิศมัย  วงษ์สุวรรณ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร หัวหน้ำระดับชั้น ม.๓ 
๕. นำยศักดิ์ชัย  จันสังสำ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร หัวหน้ำระดับชั้น ม.๔ 
๖. นำงมำลัย  สุขห่อ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร หัวหน้ำระดับชั้น ม.๕ 
๗.  ครูที่ปรึกษำทุกระดับชั้น    กรรมกำร 
๘. นำงนภวรรณ  มัณยำนนท์     ครูช ำนำญกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๙. นำงรำตรี  ทิพย์โยธำ        ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 



๒๕ 

๒.๕.๖  คณะกรรมการงานเครือข่ายผู้ปกครอง มีหน้ำที่ ๑)ด ำเนินกำรเลือกผู้ปกครองเครือข่ำย
ระดับห้องเรียน ระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน ๒) เสนอรำยชื่อผู้ปกครองเครือข่ำยทุกระดับชั้นให้ผู้บริหำร
ประกำศแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครอง ๓) จัดประชุมผู้ปกครองเครือข่ำยอย่ำงน้อยภำคเรียนละ ๑  
ครั้ง ๔) ประสำนงำนกับผู้ปกครองเครือข่ำย ในกำรแก้ปัญหำและพัฒนำโรงเรียน ๕) ประเมินผลงำนและสรุป
รำยงำนเสนอผู้บริหำร ๖) หน้ำที่อื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

๑. นำยสมพงศ์  จงจิตร  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
๒. หัวหน้ำระดับ   ทุกระดับชั้น  กรรมกำร 
๓. นำยธนสรณ ศำกยโรจน์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒.๕.๗ คณะกรรมการงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  มีหน้ำที่ ๑)ให้ควำมรู้นักเรียนในกำร
ป้องกันตนให้พ้นจำกสำรเสพติดและอบำยมุข ๒) จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหำสำรเสพติดและอบำยมุข เช่น ส่งเสริม
กำรเข้ำร่วมเป็นสมำชิก To be number one เป็นต้น ๓) ประสำนงำนกับหัวหน้ำระดับและครูที่ปรึกษำ ในกำร
สอดส่องดูแลนักเรียนด้ำนสำรเสพติด และอบำยมุข ๔) รวบรวมข้อมูลนักเรียนที่ เกี่ยวข้องกับสำรเสพติดและ
อบำยมุขจำกหัวหน้ำระดับชั้นรำยงำนต่อรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน  ๕) รำยงำนข้อมูลนักเรียน
ด้ำนสำรเสพติดและอบำยมุขต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๑๒ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ๖) 
ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอก รวมทั้งผู้ปกครองในกำรจัดกิจกรรมเพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหำสำรเสพติดและอบำยมุข  ๗) ประเมินผลงำนและสรุปรำยงำนเสนอผู้บริหำร ๘) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่
ได้รับมอบหมำย ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 

๑. นำยสมพงศ์  จงจิตร  ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
๒. ครูที่ปรึกษำ   ทุกระดับชั้น  กรรมกำร 
๓. หัวหน้ำระดับ   ทุกระดับชั้น  กรรมกำร 
๔. ยำมรักษำควำมปลอดภัย ทุกคน   กรรมกำร 
๕. นำยธนสรณ ศำกยโรจน์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
6. นำงผชำรัตน์ บุญขวัญ จันทร์เจริญ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
7. นำงนภวรรณ  มัณยำนนท์     ครูช ำนำญกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
8.  นำงสำวมนทิพย์  คงแก้ว ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๒.๕.๘ คณะกรรมการงานสารวัตรนักเรียน  มีหน้ำที่ ๑) ควบคุม ติดตำม สอดส่องดูแลควำม
ประพฤติของนักเรียน ๒) ประสำนงำนสำรวัตรนักเรียน ระดับจังหวัดและหน่วยงำนอ่ืนๆ ในกำรติดตำมปัญหำ
นักเรียน ๓) ส ำรวจ  ตรวจสอบ  ตรวจตรำนักเรียนที่เสี่ยงจะกระท ำผิดระเบียบ วินัยหรือกฎข้อบังคับของโรงเรียน
ทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียนตำมควำมเหมำะสม ๔) เฝ้ำระวัง สอดส่อง ดูแลพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน ตำม
จุดอับจุดเสี่ยงต่ำงๆ ๕) ป้องกัน ป้องปรำม แก้ไขปัญหำ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยอำศัยอ ำนำจตำม
พระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๗   ๖).ประเมินผลงำนและสรุปรำยงำนเสนอผู้บริหำร ๗) ปฏิบัติ
หน้ำที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย  ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 

๑. นำยสมพงศ์  จงจิตร  ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยธำนี  วงษ์สุวรรณ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๓. หัวหน้ำระดับชั้น  ทุกระดับชั้น  กรรมกำร 
๔. นำยธนสรณ ศำกยโรจน์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๕. นำงมำลัย  สุขห่อ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๒.๕.๙ คณะกรรมการงานส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรม มีหน้ำที่ ๑) จัดให้มีกำร
อบรมระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียนในระดับต่ำงๆ ๒) ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้ำน
ระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรม ๓) จัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นเตือนให้นักเรียนเกิดจิตส ำนึกที่ดีงำม              



๒๖ 

๔) เก็บบันทึกข้อมูล สถิตินักเรียนในด้ำนกำรประกอบคุณงำมควำมดี และประพฤติปฏิบั ติตนเป็นคนดี                      
๕) คัดเลือก สรรหำนักเรียนทุกระดับชั้นที่ประพฤติปฏิบัติ ตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี เพ่ือประกำศเกียรติคุณ                 
๖) ประเมินผลงำนและสรุปรำยงำนเสนอผู้บริหำร ๗) ปฏิบัติหน้ำที่ อ่ืนๆ ที่ ได้รับมอบหมำย ผู้รับผิดชอบ
ประกอบด้วย 

๑. นำยสมพงศ์  จงจิตร  ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
๒. หัวหน้ำระดับ   ทุกระดับชั้น  กรรมกำร 
๓. ครูที่ปรึกษำ   ทุกระดับชั้น  กรรมกำร 
๔. นำงนภวรรณ  มัณยำนนท์     ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
๔. นำงสำวมนทิพย์  คงแก้ว ครูช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒.๕.๑๐ คณะกรรมการงานส่งเสริมกิจกรรมในวันส าคัญ มีหน้ำที่ ๑) จัดท ำแผนงำน โครงกำร 
กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงำนของกิจกรรมเนื่องในวันส ำคัญ ๒) ด ำเนินงำน/กิจกรรมเนื่องในวันส ำคัญตำม
นโยบำยของสถำนศึกษำ ๓) จัดกิจกรรมเกี่ยวกับชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ บุคคลส ำคัญ  ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและจัดนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมตำมโอกำส  ๔) ประสำนงำนในกำรจัดกิจกรรมเนื่องในวันส ำคัญและดูแล
ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์  ๕) ให้ค ำปรึกษำและร่วมมือในกำรจัด
กิจกรรมเนื่องในวันส ำคัญ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ ตำมที่ได้รับมอบหมำย ๖) ดูแลและประสำนงำนใน
กำรวัดผล ประเมินผล และรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมเนื่องในวันส ำคัญต่อผู้ บริหำร  ๗)ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมที่
ได้รับมอบหมำย ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 

๑. นำงเบ็ญจำ  เมืองโคตร  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสุชำดำ  ประมุข  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๓. นำงจิตปิ่น  ทองวิจิตร    ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๔. นำงภำณี  แสนเดช  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๕. นำยไพรัตน์  ไทยสุชำติ  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๖. นำยประดิษฐ์  เยำว์แสง ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๗. นำยธนสรณ  ศำกยโรจน์    ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๘. นำยกิตติศักดิ์  ดียืน     ครอัูตรำจ้ำง           กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๒.๕.๑๑ คณะกรรมการงานคณะสี มีหน้ำที่ ๑) จัดท ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมและปฎิทิน
ปฏิบัติงำนของคณะสี ๒) วำงแผนและจัดนักเรียนเข้ำใหม่ มัธยมศึกษำปีที่ ๑ และมัธยมศึกษำปีที่ ๔ เข้ำคณะสี             
๓) ประสำนงำนกับหัวหน้ำคณะสี ในกำรด ำเนินกิจกรรมของคณะสี ๔) ส่งเสริม วำงแผน ด ำเนินกำรจัดกีฬำ กรีฑำ
สีของโรงเรียนและกิจกรรมอ่ืนๆที่โรงเรียนมอบหมำย ๕) ให้ค ำปรึกษำและแนะน ำหัวหน้ำพรรคสีในกำรด ำเนินงำน
กิจกรรมต่ำงๆของพรรคสี ๖) ติดตำมประเมินผลและสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้บริหำร ผู้รับผิดชอบ 
ประกอบด้วย 

๑. นำยทินกร เสนำะกรรณ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงนิรมล  หนูแก้ว  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๓. นำยมณเธียร  มณีมำศ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
4. นำงกัญญำรัตน์  สำระพันธ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
5. นำยชำญณรงค์  แก้วชะฎำ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
6. นำงศุภลักษณ์  สมภูเวช ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒.๕.๑๒ คณะกรรมการงานส่งเสริมประชาธิปไตยและคณะกรรมการนักเรียน  มีหน้ำที่ ๑) จัดท ำ
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม/และปฏิทินปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรนักเรียน ๒) จัดกำรเลือกตั้ง ประธำน
นักเรียน ๓) ติดตำมประสำนดูแลและให้ค ำแนะน ำค ำปรึกษำแก่คณะกรรมกำรนักเรียน ๔) ส่งเสริมและเข้ำ



๒๗ 

ร่วมงำนประชำธิปไตยทั้งในและนอกสถำนศึกษำ ๕) จัดอบรมคณะกรรมกำรนักเรียนใหม่ ๖) ประเมินผลและสรุป
รำยงำนต่อผู้บริหำร ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย  

๑. นำยทินกร  เสนำะกรรณ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงจิตปิ่น  ทองวิจิตร  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
3. นำงภำณี  แสนเดช  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
4. นำงสำวจุฑำภรณ์  อึ่งทอง ครูช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒.๕.๑๓ คณะกรรมการงานสารสนเทศกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน มีหน้ำที่ ๑) เก็บรวบรวมข้อมูล
นักเรียนทุกคน ในด้ำนส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขตลอดภำคเรียน ๒) ด ำเนินกำรติดตำม ดูแลนักเรียนตลอดภำค
เรียน ๓) ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน ๔)จัดท ำแบบประเมินด ำเนินกำรประเมิน 
ผลงำน โครงกำร จัดท ำผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรตลอดจนกำรประมวลผลและข้อเสนอแนะ ๕)
รวบรวมสรุปผลกำรประเมิน เสนอรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียนและผู้อ ำนวยกำรอย่ำงน้อยภำค
เรียนละ ๑ ครั้ง  ๖) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย  

๑. นำงนภวรรณ  มัณยำนนท์     ครูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
๒. หัวหน้ำระดับ   ทุกระดับชั้น   กรรมกำร 
๓. นำงสำวมนทิพย์  คงแก้ว ครูช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒.๕.๑๔ คณะกรรมการงานเวรประจ าวัน  มีหน้ำที่ จัดท ำค ำสั่งมอบหมำยกำรปฏิบัติหน้ำที่เวร
ประจ ำวันให้แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียน ให้ครอบคลุมภำระหน้ำที่ ประกอบด้วย 
หน้ำที่ รับส่งนักเรียนหน้ำประตูโรงเรียน หน้ำที่ดูแลนักเรียน อำคำร ๑-๔ หน้ำที่ดูแลนักเรียนในโรงอำหำร หน้ำที่
ดูแลนักเรียนบริเวณห้องน้ ำ-ห้องส้วม หน้ำที่สำรวัตรนักเรียน หน้ำที่พิธีกรหน้ำเสำธง หน้ำที่เลขำนุกำรพิธีกำรหน้ำ
เสำธง ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 

๑. นำงสำวมนทิพย์  คงแก้ว       ครูช ำนำญกำร   ประธำน  หัวหน้ำระดับชั้น ม.๒ 
๒. นำงนภวรรณ  มัณยำนนท์ ครูช ำนำญกำร   รองประธำน 
๓. นำยธีรพล  สิตะรุโณ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร หัวหน้ำระดับชั้น ม.๑ 
๔. นำงพิศมัย  วงษ์สุวรรณ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร หัวหน้ำระดับชั้น ม.๓ 
๕. นำยศักดิ์ชัย  จันสังสำ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร หัวหน้ำระดับชั้น ม.๔ 
๖. นำงมำลัย  สุขห่อ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร หัวหน้ำระดับชั้น ม.๕ 
๗. นำงผกำทิพย์  คุ้มหอยกัน ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำน  หัวหน้ำระดับชั้น ม.๖ 
๘. นำงรำตรี  ทิพย์โยธำ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒.๕.๑๕ งานวินัยจราจร มีหน้ำที่ ๑) ดูแล ควบคุม จัดกำรจรำจรและที่จอดรถมอเตอร์ไซด์ภำยใน
โรงเรียนให้เรียบร้อย ๒) ดูแลกำรจรำจรในกรณีมีกิจกรรมพิเศษของโรงเรียน ๓) จัดอบรมควำมรู้ด้ำนกำรจรำจร
ให้แก่นักเรียนเพ่ือสอบใบอนุญำตขับรถ ๔) ประเมินผลงำนและสรุปรำยงำนเสนอผู้อ ำนวยกำร ๕) ปฏิบัติหน้ำที่
อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย  ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 

๑. นำยสมพงศ์  จงจิตร  ครูช ำนำญกำรพิเศษ   ประธำนกรรมกำร  
๒. ยำมรักษำควำมปลอดภัย    ทุกคน     กรรมกำร 
๓. นำยธนสรณ ศำกยโรจน์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒.๕.๑๖ งานทุนปัจจัยพื นฐานส าหรับนักเรียนยากจน มีหน้ำที่ ๑)จัดท ำข้อมูลในระบบคัดกรอง
นักเรียนยำกจน ตำมโครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือประกันโอกำสทำงกำรเรียน ๒)ประสำนงำนครูที่ปรึกษำ
ในกำรคัดกรองนักเรียนที่มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ ๓)จัดท ำหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยเงินปัจจัยพ้ืนฐำนนักเรียนยำกจน   
๔) สรุปผลประเมินผลกำรด ำเนินกำรรำยงำนต่อผู้อ ำนวยกำรทุกภำคเรียน ประกอบด้วย 

 ๑. นำงรำตรี  ทิพย์โยธำ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรกำร 



๒๘ 

2. นำงฐิติพร  สุวรรณรัตน์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 3. ครูที่ปรึกษำชั้นม.๑ - ชั้นม.๓ ทุกคน      กรรมกำร 
  ๔. นำงศุภลักษณ์  สมภูเวช ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 5. นำงวลัยพร รักสิทธิ์  พนักงำนรำชกำร  กรรมกำรแลและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒.๕.๑๗ คณะกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณค่างานเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน มี

หน้ำที่ ๑) จัดเตรียมข้อมูลรำยชื่อนักเรียนทุกคน ๒) จัดท ำค ำสั่งคณะกรรมกำรเบิกจ่ำยค่ำเครื่องแบบนักเรียนและ
อุปกรณ์กำรเรียนประจ ำปี/ภำคเรียน ๓) รวบรวมใบเสร็จหลักฐำนกำรจ่ำยเงินของนักเรียนส่งฝ่ำยกำรเงิน              
๔) สรุปผลประเมินผลกำรด ำเนินกำร รำยงำนต่อผู้อ ำนวยกำร ประกอบด้วย 

๑. นำงนภวรรณ  มัณยำนนท์  ครูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
 ๒. ครูที่ปรึกษำชั้น  ทุกคน   กรรมกำร 
 ๓. นำงนภำพร  สุขสวัสดิ์  ลูกจ้ำงชั่วครำว  กรรมกำร 
 ๔. นำงวลัยพร  รักสิทธิ์   พนักงำนรำชกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒.๕.๑๘ งานประเมินผล แก้ไขและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน  มีหน้ำที่ ๑) เก็บรวบรวมข้อมูล

นักเรียนทุกคน ในด้ำนพฤติกรรมตลอดภำคเรียน  ๒) ด ำเนินกำรติดตำม ดูแล อบรม ตักเตือนนักเรียนเพ่ือปรับปรุงพฤติกรรม โดยให้
นักเรียนท ำกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์เพ่ือส่วนรวมภำยในโรงเรียน หำกกรณีนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่พฤติกรรมชู้สำว/         
ยำเสพติด/กำรพนัน/ ทะเลำะวิวำท /ก้ำวร้ำว และลักทรัพย์  ให้ประสำนงำนกับหัวหน้ำระดับ ครูที่ปรึกษำ และผู้ปกครอง เพ่ือร่วมหำ
วิธีกำรหรือจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งรูปแบบท ำทันทีที่พบปัญหำ หรือปรับแก้ในช่วงปลำยภำคเรียน   
๓)  สรุปคะแนนพฤติกรรม และรวบรวมรำยชื่อนักเรียน ที่มีคะแนนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ เพ่ือแจ้งหัวหน้ำระดับ ครูที่ปรึกษำ และ
ผู้ปกครองนักเรียน ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง  ๔) ประเมินผลงำนและสรุปรำยงำนเสนอผู้บริหำร ๕) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน  ๆที่ได้รับมอบหมำย  
ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย  

๑. นำยสมพงศ์  จงจิตร  ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงรำตรี  ทิพย์โยธำ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำน 
๓. นำงสำวจุฑำภรณ์  อ่ึงทอง ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
๔. นำงสำวสุภำพร  คงส ำคัญ ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
๕. นำยธนสรณ  ศำกยโรจน์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ       กรรมกำร 
๖. นำงนภวรรณ  มัณยำนนท์ ครูช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๗. นำงสำวมนทิพย์  คงแก้ว ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
 

ขอให้ผู้ที่มีรำยชื่อตำมค ำสั่งนี้ ได้ปฏิบัติหน้ำที่ ที่ได้รับมอบหมำยด้วยควำมรับผิดชอบ เสียสละ และ
อุทิศเวลำให้แกท่ำงรำชกำรเพ่ือก่อให้เกิดผลดีแก่ทำงรำชกำรต่อไป                                                     

 

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่  1  กรกฎำคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป  แต่ส ำหรับผู้ที่มำบรรจุหรือจัดจ้ำง
ใหม ่ให้มีผลตั้งแต่วันที่เข้ำมำรำยงำนตัวเริ่มปฏิบัติหน้ำที่ เป็นต้นไป                    

 

สั่ง ณ วันที่   30  เดือน มิถุนำยน  พุทธศักรำช   ๒๕๖๓ 
 
 

  (นำงจิรำพร   รัตนกุล) 
 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรีปำกพนัง 

 


