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O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน 4 ฝ่าย ของสถานศึกษาท่ีบุคลากรในสถานศึกษาใช้ยึดถือ 
ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด ส าหรับบุคลากรใน 
สถานศึกษา ก าหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น 
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ค้ำสั่งโรงเรียนน ้ำริดวิทยำ 

ท่ี  027/ ๒๕๖5 
เร่ือง  แต่งตั งครูและบุคลำกรเพื่อปฏิบัติหน้ำที่ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 

ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖5 
......................................................................... 

 เพื่อให้การปฏิบัติงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนน้ าริดวิทยา  ปกการศึกษา  ๒๕๖5  เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามจุดมุ่งหมาย  นโยบายจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธกิารส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ สอดคล้องกับ
ความต้องการของนักเรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชน 
 อาศัยอ านาจตามมาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบัญญติัระเบียบบริหารราชการ  กระทรวงศึกษาธิการ   
พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗   
จึงแต่งต้ังบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีตามโครงสร้างการบริหารงาน ปกการศึกษา  ๒๕๖5 ดังนี้ 
 

๑. คณะกรรมกำรบริหำรงำนโรงเรียนน ้ำริดวิทยำ  ประกอบด้วย 
๑.๑  นายวิเชียร   ปั้นม่วง ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
1.2  นายปรานี    เสียงดัง ครูช านาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
๑.3  นางสุจินดา   จิตต์มั่น หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ             กรรมการ 
1.4  นางทัดดาว   สุวิมล         หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน          กรรมการ 
๑.5  นางสายทอง  คล้ามนฤมล หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล     กรรมการ 
๑.6  นางส าเภา   เกรัมย์  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป           กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้ำที่  มอบนโยบาย  นิเทศ  ก ากับติดตาม  ประเมินผล  ให้ค าปรึกษา  และอ านวยความสะดวก         
ในทุกๆ ด้าน  เพื่อให้งานส าเร็จลุล่วงด้วยดี  มิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

 

๒. คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร  ประกอบด้วย 
 ๒.๑  นางสุจินดา   จิตต์มั่น  หัวหน้ากลุ่ม 

๒.๒  นางกฤตติกา  กาวิน  รองหัวหน้ากลุ่ม 
๒.๓  นางอังสุดา   สิงห์ใส  ผู้ช่วย 
๒.๔  นางจิตติมา   ศิวาด ารงค์ ผู้ช่วย 
๒.๕  นายพัลลภ   คล้ามนฤมล ผู้ช่วย   
๒.๖  นายวิชิตย์   อินมูล  ผู้ช่วย 
๒.๗  นางสาวอินทุกร  การินตา  ผู้ช่วย 
๒.๘  นางกัลญา   สวนสอน ผู้ช่วย 
๒.๙ นางอุทัยวรรณ  แก้วเปก้ย  ผู้ช่วย 
๒.๑๐  นางอ าพรรณ  ไพเราะ  ผู้ช่วย 
๒.๑1  นางทัดดาว  สุวิมล  ผู้ช่วย 
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๒.๑2  นางสายทอง  คล้ามนฤมล ผู้ช่วย 
๒.๑3  นางสาวอลิษา    ต๊ิบค า  ผู้ช่วย 
๒.๑4  นางชนิดาภา  อัศวินิกุล ผู้ช่วย 
๒.๑5  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  ๘  กลุ่มสาระ  ผู้ช่วย 
๒.๑6  นางสาวจีรภัทร  พุทธิมา  ผู้ช่วย 
2.17  นางสาวจันทณา  ดอนมาไพร ผู้ช่วย 
2.18  นางสาวรัตนากร  มาเปกยง  ผู้ช่วย 
2.19  นายธนากร  อ่อนโพธา ผู้ช่วย 
2.20 นางสาวธันย์ชนก  ข าคง  ผู้ช่วย 
มีหน้ำที่  ให้ค าปรึกษา  และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงาน ด้านนโยบาย  ด้านการประสานงาน  

การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาและการแก้ปัญหาให้กับงานในกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

๒.๑  งำนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ / หลักสูตรท้องถ่ิน และกำรเรียนกำรสอน  
        นางกัลญา   สวนสอน หัวหน้า 
        นางกฤตติกา  กาวิน  รองหัวหน้า 
        นางสาวอินทุกร  การินตา  ผู้ช่วย 

       นางจิตติมา   ศิวาด ารงค์   ผู้ช่วย   
        นางส าเภา   เกรัมย์  ผู้ช่วย 
        นางโสภิต   ผดุงโภชน์ ผู้ช่วย 
        นางชนิดาภา  อัศวินิกุล ผู้ช่วย 
        นางทรงพร   วังซ้าย  ผู้ช่วย 
        นางสายทอง  คล้ามนฤมล ผู้ช่วย 
        นางอังสุดา   สิงห์ใส  ผู้ช่วย  

มีหน้ำที่  ๑. วางแผนและบริหารงานฝ่ายวิชาการ  งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  จัดท า
แผนงาน/โครงการ/งาน  ของงาน/กลุ่มสาระฯ 
   ๒. จัดประชุมครูผู้สอนและระดับช้ันเพื่อก าหนดทิศทางแนวการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม  
การวัดผลประเมินผล  และช่วยเหลือนักเรียนด้านการเรียนให้มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป 

 ๓. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
   ๔. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการหลักสูตรและการเรียนการสอน  และนิเทศการสอน 
   ๕. จัดโครงสร้างหลักสูตร/หลักสูตรท้องถิ่น  เส้นทางวิชาการและการเลือกเรียนวิชาเพิ่มเติม 
   ๖. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียนฯ 
 

          ๒.๒  งำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
         นางกฤตติกา    กาวิน  หัวหน้า 

 นางกัลญา   สวนสอน รองหัวหน้า 
 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  ๘  กลุ่มสาระ  ผู้ช่วย  

มีหน้ำที่  ๑. จัดท าโครงสร้างรายวิชาตามกรอบของหลักสูตรสถานศึกษา 
   ๒. จัดตารางเรียน-ตารางสอน  และก าหนดการสอนต่อข้าราชการครูและบุคลากรในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่างๆ จัดตารางสอนเสริม/ตารางติว 
   ๓. ตรวจสอบข้อมูลการสอนร่วมกับงานวัดและประเมินผล 
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   ๔. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ติดตามประเมินผลการจัดท า 
แผนการเรียนรู้  โครงการสอนของครูประจ าวิชา 
   ๕. คัดเลือกหนังสือเรียน/แบบเรียน 
   ๖. สรุปประเมินผล รายงานผลการด าเนินงานเสนอฝ่ายบริหาร  
   ๗. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียนฯ 
 

 ๒.๓  งำนทะเบียน 
   นางอังสุดา  สิงห์ใส  หัวหน้า 
   นางกัลญา   สวนสอน รองหัวหน้า 

มีหน้ำที่  ๑. วางแผนการบริหารงานและจัดท าแผนปฏิบัติงาน/โครงการ/ ปฏิทินงานและพัสดุงานทะเบียน 
 ๒. ปฏิบัติหน้าท่ีนายทะเบียนของโรงเรียนฯ 
 ๓. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานทะเบียน 
 ๔. ด าเนินการรับมอบตัว  ลงทะเบียนประวัตินักเรียน  และจ าหน่ายนักเรียน 
 ๕. จัดท า ตรวจสอบและออกเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.) และใบประกาศนียบัตร 
 ๖. บริการตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนักเรียนท่ีเข้าเรียน นักเรียนท่ีจบหลักสูตรของโรงเรียน   

และเข้าศึกษาต่อกับสถาบันอื่น  เพื่อยืนยันวุฒิการศึกษา  แก้ไขหลักฐานต่างๆ  และการลาออกของนักเรียน 
            ๗. จัดท าและเก็บรักษาเอกสาร  หลักฐานทางการศึกษา  และงานทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน 

 ๘. จัดท าแบบฟอร์ม  สถิติ  ข้อมูลสารสนเทศงานทะเบียน 
 ๙. จัดท าระเบียบ  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียน 
๑๐. วิเคราะห์งาน  รวบรวมปัญหา  อุปสรรค  ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา  

  ๑๑. จัดท าข้อมูล  GPA  ลงโปรแกรม  SGS  ประสานงานกับครูประจ าวิชา  และเจ้าหน้าท่ี 
ของเขตพื้นท่ีการศึกษาในการหลอมรวมข้อมูล   

          ๑๒. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียนฯ  
    ๒.๔  งำนวัดผล  และประเมินผล   
   นางกฤตติกา    กาวิน  หัวหน้า 
           นางกัลญา   สวนสอน รองหัวหน้า 

มีหน้ำที่  ๑. วางแผนการบริหารงานวัดผลและจัดท าแผนปฏิบัติงาน/โครงการ/งาน ปฏิทินงานวัดผล 
 ๒. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานวัดผล 
 ๓. จัดท าระเบียบการวัดผลและประเมินผล แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานวัดผล 
 ๔. ด าเนินงานพัสดุของงานวัดผล 
 ๕. ประสานงานเกี่ยวกับงานวัดผลกับเจ้าหน้าท่ีวัดผลกลุ่มสาระฯ 
 ๖. รับผล ตรวจสอบความถูกต้องกับงานคอมพิวเตอร์ และเก็บหลักฐานผลการเรียน (ปพ. ๕, ๖, ๙) 
 ๗. จัดท าตารางสอนและตารางสอบกลางภาค  สอบปลายภาค  สอบแก้ตัว 
 ๘. จัดท าแบบฟอร์มงานวัดผล  เอกสารการวัดและประเมินผล 
 ๙. จัดสอบวัดและประเมินผลให้เป็นไปตามระเบียบการวัดผลประเมินผล 

          ๑๐. การเทียบโอนผลการเรียน 
          ๑๑. สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
          ๑๒. จัดท าข้อมูลนักเรียนเกี่ยวกับการสอบ O-net รวมท้ังประสานงานกับหนว่ยงานท่ีเกี่ยวขอ้งใน
การรายงานข้อมูล มิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
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          ๑๓. จัดสอนแทนกรณีครูลาป่วย ลากิจ ไปราชการ และสรุปผลการจัดสอนแทนเสนอฝ่ายบริหารเป็น
รายสัปดาห์ 

         ๑๔. วิเคราะห์งาน  รวบรวมปัญหา  อุปสรรค  ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา 
                   ๑๕. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียนฯ 
                

 ๒.๕  งำนวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 
         นางกัลญา  สวนสอน หัวหน้า     

มีหน้ำที่  ๑. วางแผนก าหนดกรอบแนวทางในการจัดท าวิจัยของคณะครู  ตลอดจนนิเทศก ากับติดตาม 
 ๒. สรุปประเมินผล  รายงานผลการจัดท าวิจัยของคณะครูเสนอฝ่ายบริหารทราบ 

                      ๓. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียนฯ 

 
 

 ๒.๖  งำนพัฒนำและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ 
           นางศศิกร    ตระกูลพันธุ์ศรี  หัวหน้า     

มีหน้ำที่  ๑. ดูแลและพัฒนางานห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาค้นคว้าท่ีทันสมัย และสะดวก 
ในการใช้งาน 
   ๒. จัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน ภายนอกสถานศึกษา รวบรวมข้อมูลวิทยากรท้องถิ่น  
และประสานงานกับครูประจ าวิชาเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
  ๓. ด าเนินการตามโครงการพิเศษท่ีได้รับมอบหมาย 
    ๔. จัดหาและบริการรับจอง  ยืม – คืนหนังสือ  ลงทะเบียนหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์   
ท าบัตรสมาชิก  สถิติการใช้บริการ ซ่อมแซมบ ารุงหนังสือ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นิทรรศการ กฤตภาค  
บริการตอบถามช่วยการค้นคว้า  และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อื่นๆ  (งานห้องสมุด) 
   ๕. สรุปประเมินผล รายงานผลการด าเนินงานเสนอฝ่ายบริหาร 
                      ๖. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียนฯ 
 

 ๒.๗  งำนแนะแนว 
          นางสาวอินทุกร    การินตา  หัวหน้า 
   นายวิชิตย์    อินมูล  ผู้ช่วย 
 

มีหน้ำที่  ๑. จัดท า/ส ารวจข้อมูลนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการของทางโรงเรียน  (ส ามะโนผู้เรียน)  รวมท้ัง
แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ  (ป.๖  ม.๓  และ ม.๖)  ตลอดจนประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมีความประสงค์ท่ีจะมาแนะแนวในโรงเรียน 

 ๒. การรับนักเรียนช้ัน ม. ๑  ม. ๔  พร้อมท้ังรายงานข้อมูลการรับนักเรียน  On-Web   
และประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  มิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  รับมอบตัว/รายงานตัว 

 ๓. จัดบริการแนะแนว  บริการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ บริการให้ค าปรึกษา   
 ๔. ด าเนินการจัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนช้ัน ม. ๓  ม. ๖ จัดท าท าเนียบรุ่น และอนุสรณ์รุ่น   
 ๖. ด าเนินการเรื่องทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) และประสานงานกับนักเรียน ผู้ปกครอง 

และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๗. ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องทุนการศึกษาทุกประเภท 
  ๘. จัดท าเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับเงินปัจจัยพื้นฐาน โดยพิจารณาทุนร่วมกับคณะกรรมการฯ 

๙. จัดหาและให้บริการทุนการศึกษา  ด าเนินงาน กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตลอดจน 
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแนะแนว 
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๑๐. สรุปรายงานข้อมูลทุนการศึกษาเสนอฝ่ายบริหารทราบ 
๑๑. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียนฯ 

  

๒.๘  คณะกรรมกำรพิจำรณำเงินทุนกำรศึกษำ 
                 นางสุจินดา  จิตต์มั่น  ประธานกรรมการ 

       นางทัดดาว  สุวิมล  รองประธานกรรมการ 
                 ครูที่ปรึกษาทุกระดับช้ัน  กรรมการ 

       นางสาวอินทุกร การินตา  กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่  พิจารณาคัดเลือกนักเรียนท่ีสมควรได้รับทุนการศึกษา  โดยประสานงานกับครูที่ปรึกษา 
และร่วมพิจารณาทุนกับคณะกรรมการ  สรุปผลการด าเนินงานเสนอฝ่ายบริหาร 

๒.๙  งำนกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
         นางสุจินดา   จิตต์มั่น  หัวหน้า 
         นางอุทัยวรรณ  แก้วเปก้ย  รองหัวหน้า 

       นางอ าพรรณ  ไพเราะ  ผู้ช่วย 
       นางทัดดาว   สุวิมล  ผู้ช่วย 
       นางสาวอลิษา    ต๊ิบค า  ผู้ช่วย 
 

มีหน้ำที่ ๑. วางแผนการจัดท าระบบประกันภายใน 
 ๒. จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา, จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปก 

๓. ก ากับติดตามการด าเนินการตามโครงการต่าง ๆ 
 ๔. สรุปรายงานข้อมูลการด าเนินการเสนอฝ่ายบริหารทราบ 
 ๕. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียนฯ   

๒.๑๐  งำนนิเทศกำรศึกษำ 
   นายวิเชียร  ปั้นม่วง  หัวหน้า 

        นางสุจินดา  จิตต์มั่น  รองหัวหน้า 
หัวหน้ากลุ่มสาระ ๘  กลุ่มสาระ  ผู้ช่วย                

มีหน้ำที่  ๑. นิเทศก ากับติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู การจัดท าแผนการเรียนรู้ โครงการสอน 
    ๒. นิเทศก ากับติดตามการปฏิบัติหน้าท่ีพิเศษท่ีได้รับมอบหมาย 
                      ๓. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียนฯ 
 

๒.๑๑  งำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 นางสุจินดา จิตต์มั่น  หัวหน้างานกลุ่มสาระ 

   นางชะลอ อุ่นทอง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    ผู้ช่วย 
  นางกฤตติกา กาวิน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์       ผู้ช่วย 
  นางโสภิต ผดุงโภชน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย             ผู้ช่วย 
  นางชนิดาภา อัศวินิกุล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ฯ               ผู้ช่วย 
  นางทรงพร วังซ้าย  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์          ผู้ช่วย 
  นางขันทอง ฝายนันทะ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ       ผู้ช่วย 
  นายวิชิตย์ อินมูล  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา    ผู้ช่วย 
  นางอังสุดา สิงห์ใส  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                  ผู้ช่วย 
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มีหน้ำที่  ๑. วางแผนด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ในกลุ่มสาระให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
    ๒. ประสานงานกับฝ่ายวิชาการ  เพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

   ๓. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอฝ่ายบริหาร 
   ๔. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียนฯ 
        ๒.๑๒  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
  นางจิตติมา    ศิวาด ารงค์ หัวหน้า 
  นายพัลลภ  คล้ามนฤมล ผู้ช่วย 

นางอังสุดา  สิงห์ใส  ผู้ช่วย 
         นางสาวอินทุกร  การินตา  ผู้ช่วย 
  นางทัดดาว  สุวิมล  ผู้ช่วย 
  นางสาวกัญญารัตน ์ หล้าลี  ผู้ช่วย 
  นางสาวธัญชนก  เสนา  ผู้ช่วย 
  นางสาวศิริพร  โต๊ะค ามณี ผู้ช่วย 
  นางสาวสุประวีณ์  สุวรรณรอด ผู้ช่วย     

มีหน้ำที่  ๑. วางแผนจัดท าหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา 
    ๒. วางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   ๓. จัดท าเอกสารการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ครูที่ปรึกษากิจกรรม 
            ๔. เป็นที่ปรึกษา ดูแล วางแผนด าเนินการจัดกิจกรรมกับหัวหน้าชุมนุมแต่ละชุมนุม 

   ๕. ช่วยเหลือ สนับสนุนการจัดกิจกรรมและร่วมกันแก้ไขปัญหาในระหว่างการด าเนินการจัด
กิจกรรม ส่งหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลงนามแล้วจัดส่งฝ่ายวิชาการ 
   ๖. ติดตาม – ตรวจตรา  ผลการด าเนินการแก้ไขผลการเรียนของนักเรียนท่ีไม่ผ่านกิจกรรมแต่ละ
ชุมนุมให้เรียบร้อย 
   ๗. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียนฯ  
 
 

๒.๑๓  งำนโครงกำรสถำนศึกษำพอเพียง 
  นางกัลญา   สวนสอน หัวหน้า 
  นางสุจินดา  จิตต์มั่น  ผู้ช่วย 
  หัวหน้ากลุ่มสาระ ๘  กลุ่มสาระ  ผู้ช่วย 
 

มีหน้ำที่  ๑. ประสานก ากับติดตามการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาพอเพียง   
  ๒. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาพอเพียง 
  ๓. จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงานเสนอฝ่ายบริหาร 
  ๔. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาพอเพียง

    ๕. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียนฯ 
           

          ๒.๑๔  งำนเครือข่ำยอำเซียนศึกษำ 
  นางชนิดาภา  อัศวินิกุล  หัวหน้า 
  นางน้ าฝน  น้อยมาต่วน  ผู้ช่วย 
  นางสาวอินทุกร  การินตา   ผู้ช่วย 
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มีหน้ำที่  ๑. ด าเนินกิจกรรมด้านอาเซียนศึกษาภายในโรงเรียน 
 ๒. ประสานงานเพื่อการด าเนินกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย 
 ๓. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียนฯ 

 

 ๒.๑๕  งำนกำรศึกษำทำงเลือก 
   นางสุจินดา  จิตต์มั่น  หัวหน้า 
   นางกฤตติกา  กาวิน  ผู้ช่วย 
   นางกัลญา  สวนสอน ผู้ช่วย 
   นางอังสุดา  สิงห์ใส  ผู้ช่วย    

มีหน้ำที่  ๑. จัดท าโครงสร้างรายวิชาตามกรอบของหลักสูตรสถานศึกษา 
   ๒. จัดท าตารางเรียน - ตารางสอน และก าหนดการสอนของครูและบุคลากรในกลุ่มสาระ     
การเรียนรู้ต่าง ๆ 

 ๓. รับมอบตัว ลงทะเบียนประวัตินักเรียน 
   ๔. ตรวจสอบและออกเอกสารทางการศึกษา 
   ๕. จัดท าระเบียบแนวทางปฏิบัติการวัดผล - ประเมินผล และเอกสารการประเมิน 
   ๖. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียนฯ   

 ๒.๑๖  งำนอืน่ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ำยวิชำกำร 
  นางสุจินดา  จิตต์มั่น  หัวหน้า 
  นางกัลญา  สวนสอน ผู้ช่วย 
 

มีหน้ำที่  ๑. วางแผนการศึกษานอกสถานท่ี / กิจกรรมการเข้าค่ายทางวิชาการของนักเรียน 
   ๒. ติดต่อประสานงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ 
   ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการ  
และสถาบันอื่น ๆ ท่ีจัดการศึกษา 
   ๔. ตรวจสอบ/ติดตามการลงช่ือเข้าสอนของครูประจ าวิชา 
            ๕. สรุปรายงานผลการด าเนินงานเสนอฝ่ายบริหาร 
   ๖. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียนฯ   

 ๒.๑7  งำนธุรกำรและสำรสนเทศกลุ่ม 
 นางอังสุดา    สิงห์ใส   หัวหน้า    

มีหน้ำที่  ๑. ลงรับหนังสือราชการ เสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน 
    ๒. ประสานงานกับธุรการโรงเรียน และแจ้งเรื่องไปยังบุคลากรในฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
   ๓. รวบรวม จัดเก็บข้อมูล งานนโยบาย แผนปฏิบัติงานของวิชาการ 
   ๔. บริการให้ข้อมูลวิชาการกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๕. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียนฯ  
 

๓.  คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณและงำนบุคคล  ประกอบด้วย 
๓.๑ นางสายทอง   คล้ามนฤมล หัวหน้ากลุ่ม 
๓.๒ นางน้ าฝน   น้อยมาต่วน ผู้ช่วย   
๓.๓ นางชลอ   อุ่นทอง  ผู้ช่วย 
3.4 นางส าเภา   เกรัมย์  ผู้ช่วย 
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๓.5 นางสาวอลิษา  ต๊ิบค า  ผู้ช่วย 
๓.6 นางสาวศิริลักษณ์  อ๊อตศิริ  ผู้ช่วย 
๓.7 นางสาวปริณดา  มิลหล้า  ผู้ช่วย  
๓.8 นางสาวลัฐิกา  สิงห์ดา  ผู้ช่วย 

 

มีหน้ำที่  ให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงาน ด้านนโยบาย ด้านการประสานงาน   
การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาและการแก้ปัญหาให้กับงานในกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 

 

๓.๑  งำนกำรเงินและบัญชี 
        นางสายทอง     คล้ามนฤมล  หัวหน้า 
 นางชลอ     อุ่นทอง  ผู้ช่วย 
มีหน้ำที่  ๑. ด าเนินการจัดท าแบบรายงานการไปราชการ และรวบรวมเอกสารชุดเบิกการไปราชการของ

ข้าราชการครู  (โดยคณะท่ีไปราชการต้องเป็นผู้เขียนรายงานการเบิกด้วยตนเอง) 
   ๒. จ่ายเงินตามหลักฐานชุดเบิกท่ีมีเอกสารครบถ้วนถูกต้อง และจัดท าทะเบียนหลักฐานการจ่ายเงิน 
            ๓. เดินบัญชีสมุดเงินสด และสมุดรายงานเงินคงเหลือ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
   ๔. เก็บรักษาเงิน และจ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 

 ๕. การน าเงินส่งคลัง, ประกันสังคม, ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 
   ๖. สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เสนอฝ่ายบริหาร 

 ๗. จัดเก็บและลงทะเบียนใบเสร็จรับเงิน 
 ๘. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียนฯ 

 

 ๓.๒  งำนสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล  กำรศึกษำบุตร  ค่ำเช่ำบ้ำน   
          นางชลอ    อุ่นทอง  หัวหน้า 
 

มีหน้ำที่  ๑. ออกใบเสร็จรับเงินทุกรายการ 
  ๒. ดูแลการขอใช้สิทธิ์การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน  พิจารณาความถูกต้องของข้าราชการที่ใช้สิทธิ์ 

    ๓. จัดท าเอกสารการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล  ค่าการศึกษาบุตร  ค่าเช่าบ้านฯ 
   ๔. บริการการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล  การศึกษาบุตร  ค่าเช่าบ้านแก่ครูและบุคลากร 
   ๕. บริการประสานงานติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ ดูแลการด าเนินงานของงานสวัสดิการ   
ออมทรัพย์ครูฯ และการกู้ยืมให้เป็นไปตามระเบียบ 
   ๖. ดูแลเรื่องเงินสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และนักเรียน       
   ๗. จัดท าบัญชีรับ - จ่ายเงินเดือน จัดพิมพ์สลิปเงินเดือน และรวบรวมใบเสร็จรับเงินของสหกรณ์ครู
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
            ๘. ควบคุมดูแลเงินสวัสดิการ  และจัดท าบัญชีรายรับ - รายจ่ายให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
   ๙. ด าเนินการตรวจสอบการด าเนินงานด้านบัญชี  การเงิน  และพัสดุของโรงเรียนฯ 
          ๑๐. ท าหน้าท่ีควบคุมภายในตามระเบียบของส านักงานตรวจสอบภายใน 

         ๑๑. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียนฯ 
 

๓.๓  งำนพัสดุ 
       นางน้ าฝน   น้อยมาต่วน หัวหน้า 
 

มีหน้ำที่  ๑. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์  ตามระเบียบของทางราชการ 
 ๒. จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน คือ จัดเก็บรายได้จากโรงอาหาร เงินค่าสถานท่ี 

เงินค่าบ ารุงรักษาวัสดุ  ครุภัณฑ์   



- ๑๐ - 
 

 

 ๓. จัดท าระบบอิเล็กทรอนิค  e-GP 
   ๔. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน เสนอฝ่ายบริหาร 

  ๕. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียนฯ 
 

 

๓.๔  งำนบุคลำกร 
          นางส าเภา      เกรัมย์ หัวหน้า 
 นางสาวศิริลักษณ์   อ๊อตศิริ ผู้ช่วย 
 

มีหน้ำที่  ๑. ควบคุมดูแลการมาปฏิบัติราชการ การลาทุกประเภท การไปราชการ พิมพ์รายงาน การมา
ปฏิบัติราชการเสนอผู้บริหารทุกสัปดาห์ 
    ๒. การด าเนินการเกี่ยวกับการเล่ือนขั้นเงินเดือน 
                      ๓. การโยกย้าย / การวางแผนอัตราก าลัง 

           ๔. จัดท าระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติของข้าราชการครูให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน                         

             ๕. การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ๖. จัดท าบัญชีรายช่ือและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์   
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามช่วงเวลาการปฏิบัติราชการ 
   ๗. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   ๘. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
   ๙. การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                      
            ๑๐. การส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต การจัดท าบัตรประจ าตัวข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
            ๑๑. การพัฒนาบุคลากร  การศึกษาดูงาน  อบรม/ประชุมสัมมนา   
            ๑๒. การลาออกจากราชการ/การเกษียณอายุราชการ 
            ๑๓. งานขวัญและก าลังใจ 
            ๑๔. รายงานผลการปฏิบัติงาน/สรุปผลการปฏิบัติงานเสนอฝ่ายบริหาร 
             ๑๕. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียนฯ 
   

๓.๕  งำนครุภัณฑ์ 
          นางน้ าฝน  น้อยมาต่วน  หัวหน้า 
 

มีหน้ำที่  ๑. จัดท าบัญชีครุภัณฑ์ 
    ๒. ด าเนินการในเรื่องการควบคุม ตรวจสอบ การจ าหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ประจ าปก ตามระเบียบ 
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
   ๓. ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา เช่น ทอดผ้าป่าการศึกษาฯ                                        
   ๔. เป็นตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนน้ าริดวิทยา ประสานงาน                        
การเงินของกลุ่มโรงเรียนด่านด ารงฤทธิ์ 

  ๕. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียนฯ 
 

        ๓.๖  งำนส่งเสริมอำชีพเพือ่กำรมีรำยได้ระหว่ำงเรียน 
   ๑. นางสายทอง  คล้ามนฤมล หัวหน้า (ร้านจ าหน่ายอาหารและเครื่องด่ืม) 
   2. นางน้ าฝน  น้อยมาต่วน ผู้ช่วย  (ร้านสวัสดิการโรงเรียน) 
   3. นายปรานี  เสียงดัง  ผู้ช่วย (ร้านผลิตน้ าด่ืมสะอาด) 
     



- ๑๑ - 
 

 

 มีหน้ำที่ ๑. วางแผนด าเนินการในการผลิต/จัดหา 
   ๒. จัดต้ังกลุ่มนักเรียนในการด าเนินกิจกรรมตามระบบของธุรกิจ 
   ๓. สรุปรายรับ - รายจ่าย ผลการด าเนินการ ประจ าภาคเรียนท่ี ๑ – ๒ 
   ๔. น าเสนอผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารโรงเรียน 
   ๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๓.๗  งำนธุรกำรและสำรสนเทศกลุ่มงำน 
  นางชลอ   อุ่นทอง  หัวหน้า    

มีหน้ำที่  ๑. ลงรับหนังสือราชการ เสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน                                                              
    ๒. ประสานงานกับธุรการโรงเรียน และแจ้งเรื่องไปยังบุคลากรในฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง                     
   ๓. รวบรวม จัดเก็บข้อมูล งานนโยบาย แผนปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานงบประมาณและงานบุคคล    
  ๔. บริการให้ข้อมูลกลุ่มบริหารงานงบประมาณและงานบุคคลกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง                                                             

๕. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียนฯ  
 

๔. คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป  ประกอบด้วย 
๔.๑  นางส าเภา  เกรัมย์   หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
๔.๒  นางสาวอลิษา ต๊ิบค า   ผู้ช่วย 
๔.๓  นางโสภิต  ผดุงโภชน์  ผู้ช่วย 

 ๔.4  นางทรงพร  วังซ้าย   ผู้ช่วย 
๔.5  นางขันทอง  ฝายนันทะ  ผู้ช่วย 
๔.6  นางชนิดาภา อัศวินิกุล  ผู้ช่วย 
๔.7  นางกัลญา  สวนสอน  ผู้ช่วย 
๔.8 นางสาวศิริลักษณ์ อ๊อตศิริ   ผู้ช่วย 
๔.9 นายณรงค์  แก้วเปก้ย   ผู้ช่วย 
๔.๑0 นายจเร  ปาใจ   ผู้ช่วย 
๔.๑1 นายสนิท  นาคหลวง  ผู้ช่วย 
๔.๑2 นางสุพรรณี บุญมี   ผู้ช่วย 
๔.๑3 นายธรรมรักษ ์ แก้วใจ   ผู้ช่วย         

มีหน้ำที่  ให้ค าปรึกษา  และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงาน ด้านนโยบาย ด้านการประสานงาน  
การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาและการแก้ปัญหาให้กับงานในกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

 

๔.๑  งำนอำคำร  สถำนที่  สำธำรณูปโภค  และนักกำรภำรโรง 
       นายปรานี   เสียงดัง  หัวหน้า 
       นายจเร   ปาใจ  ผู้ช่วย 
       นายณรงค์   แก้วเปก้ย  ผู้ช่วย 
       นายสนิท   นาคหลวง ผู้ช่วย  
       นางสุพรรณี  บุญมี  ผู้ช่วย 

 

มีหน้ำที่  ๑. ดูแล รักษา พร้อมปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบการต่างๆ ให้อยู่ในสภาพ
เรียบร้อย  แข็งแรง  ตกแต่งบริเวณอาคารต่าง ๆ  ให้อยู่ในสภาพสะอาดเรียบร้อยใช้การได้ดีตามต้องการ 
   ๒. ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าท่ี  การปฏิบัติงานประจ าวันของนักการภารโรง 
   ๓. จัดนักการภารโรง ปฏิบัติงานตามท่ีมีผู้ร้องขอ มอบหมายหน้าท่ีพิเศษให้กับนักการภารโรง 



- ๑๒ - 
 

 

   ๔. ประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีของนักการภารโรงท่ีรับผิดชอบตามสถานท่ีท่ีก าหนด 
   ๕. ดูแลส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
   ๖. จัดหาอุปกรณ์ท าความสะอาดห้องเรียน  บริเวณโรงเรียนให้เพียงพอกับความต้องการ 
   ๗. จัดท าแบบฟอร์ม เรื่องการแจ้งซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานท่ี และอื่น ๆ 
   ๘. ท าแบบส ารวจความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเรื่องการให้บริการ 
   ๙. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน  เสนอฝ่ายบริหาร 

 ๑๐. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียนฯ    
 
  

 นำยจเร  ปำใจ 
 

มีหน้ำที่ 1. รับผิดชอบดูแลอาคาร ๑  ส ารวจตรวจสอบความเรียบร้อยของอาคาร อุปกรณ์ประกอบใน
อาคาร และรายงานต่อหัวหน้างานอาคาร สถานท่ี 

 2. รับผิดชอบปรับปรุงอาคารสถานท่ีและซ่อมแซมงานท่ีเกี่ยวกับงานปูน 
          3. กวาดพื้น ท าความสะอาด เปิด – ปิด อาคารห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ อาคารหลังท่ี 1 
 4. ดูแลสนามหญ้าบริเวณหน้าป้ายโรงเรียน 
 5. ดูแลสนามบริเวณทางเข้าประตูด้านใต้ฝ่ังซ้ายมือ ตลอดรอบ ๆ อาคาร ๑ 
 6. ดูแลบ ารุงรักษาและขับรถไทยแลนด์ เก็บและขนขยะไปท้ิงท่ีบ่อขยะ 
 7. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  

 นำยณรงค ์ แก้วเปี้ย 
 

มีหน้ำที่  ๑. รับผิดชอบดูแลหอประชุม  ส ารวจตรวจสอบความเรียบร้อยของอาคาร อุปกรณ์ประกอบใน
อาคาร และรายงานต่อหัวหน้างานอาคาร สถานท่ี 

2. รับผิดชอบดูแลบ ารุงรักษาและขับรถยนต์โรงเรียนหมายเลขทะเบียน 4 ห -4139 กรุงเทพ 
รถยนต์ หมายเลข มข 2564 อุตรดิตถ์ และไปในงานราชการ 
          ๒. รับ - ส่งนักเรียนบ้านไกล  
 ๓. รับ - ส่งหนังสือราชการ เอกสารอื่น ๆ จากเขตการศึกษาและหน่วยงานอื่น 

๔. อัดส าเนาเอกสารทุกอย่าง 
 ๕. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย   
 

 นายสนิท นาคหลวง 
 

มีหน้ำที่ ๑. รับผิดชอบอาคาร ๓  และบริเวณโรงฝึกงาน 
 ๒. ดูแลสวนหย่อมบริเวณรอบหอประชุม โรงฝึกงาน และอาคาร ๔ ห้องสมุด 
 ๓. เก็บขยะใส่รถไทยแลนด์ในตอนเย็นเพื่อน าไปท้ิงท่ีบ่อขยะ 

๔. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 นางสุพรรณี บุญมี 
 

มีหน้ำที่ ๑. รับผิดชอบท าความสะอาดห้องน้ าท้ังหมด และปิดพัดลม ปิดไฟในห้องน้ า 
 ๒. ดูแลถังน้ าด่ืมหลังอาคาร ๑ อาคาร ๔ และอาคารโรงฝึกงาน 
 ๓. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
     



- ๑๓ - 
 

 

๔.๒  งำนโรงเรียนกับชุมชน 
           นางสาวอลิษา  ต๊ิบค า  หัวหน้า     

มีหน้ำที่  ๑. ประสานงานระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับนักเรียน  โรงเรียน และทางราชการ 
   ๒. เป็นผู้ช่วยเลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 
   ๓. จัดท าแฟ้มข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 

 ๔. ประสานงานในการประชุมและติดต่อกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 
   ๕. ประสานงานการจัดต้ังสมาคมครู  ผู้ปกครอง  นักเรียนโรงเรียนน้ าริดวิทยา 
   ๖. ประสานงานกับคณะกรรมการสมาคมฯ ในการจัดกิจกรรม และเป็นคณะกรรมการร่วมพฒันา
การศึกษาของโรงเรียน 
   ๗. ประสานงานในการประชุมและติดต่อกับคณะกรรมการสมาคมฯ 
            ๘. ประสานงานในการประชุมและติดต่อกับคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย 
   ๙. ให้บริการชุมชนในการยืมวัสดุ  อุปกรณ์ของโรงเรียน  โดยจัดท าแบบฟอร์มและหลักฐาน 
ในการยืม - คืน  วัสดุ  อุปกรณ์ 
           ๑๐. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียนฯ 
 

๔.๓  งำนอนำมัยโรงเรียน 
           1. นางทรงพร  วังซ้าย  หัวหน้า   

มีหน้ำที่  ๑. จัดและบริการรักษาพยาบาลในกรณีครู  นักเรียน  และลูกจ้าง  เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ 
ในขณะท่ีมีการเรียนการสอน และน าส่งโรงพยาบาลตามความจ าเป็น 

           ๒. จัดบริการให้ค าปรึกษาสุขภาพอนามัย  นักเรียน  และบุคลากรในโรงเรียน 
  ๓. ด าเนินการซื้อยา และเวชภัณฑ์ปฐมพยาบาลต่างๆ  

 ๔. จัดท าข้อมูลสุขภาพนักเรียน (น้ าหนัก – ส่วนสูง) ประจ าปกให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน   
รายงานสรุปเป็นรูปเล่มเสนอฝ่ายบริหาร  และประสานงานข้อมูลกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
   ๕. ประสานกับเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข  เพื่อตรวจสุขภาพประจ าปกของข้าราชการครูและบุคลากร  
และให้ความรู้ด้านสุขอนามัย และการป้องกันโรคต่างๆ  

  ๖. งานโภชนาการ รับผิดชอบดูแลความสะอาดของอาหาร การจ าหน่ายอาหาร ภาชนะท่ีใช้
ประกอบอาหาร สถานท่ีประกอบอาหาร การบรรจุอาหารให้สะอาด สวยงาม และถูกสุขลักษณะอนามัย 

  ๗. จัดท าสถิติและข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามัยและจัดท ารายงานประจ าภาคเรียน ประจ าปก
ของงานอนามัย  

  ๘. ควบคุม ดูแล การเข้าพักห้องพยาบาล โดยมีแบบฟอร์มบันทึกให้เรียบร้อย 
  ๙. จัดกิจกรรมชุมนุม อย.น้อย/ยสร. (เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน) 
          ๑๐. จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการก าจัดลูกน้ ายุงลาย เอดส์ การมีเพศสัมพันธ์ อาหารปลอดภัย 
          ๑๑. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียนฯ 

 

๔.๔  งำนธุรกำรโรงเรียน 
             นางสาวอลิษา  ต๊ิบค า  หัวหน้า 
    นางสาวศิริลักษณ์ อ๊อตศิริ  ผู้ช่วย 

   นายณรงค์  แก้วเปก้ย  ผู้ช่วย   



- ๑๔ - 
 

 

มีหน้ำที่ ๑. ลงรับ/ตรวจสอบหนังสือราชการในระบบ E-office จัดพิมพ์ ส่งหนังสือราชการ ลงทะเบียนรับ
หนังสือราชการ และประสานงานกับบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องให้ทันตามก าหนดเวลา มิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

          ๒. จัดท าระบบงานสารบรรณให้เป็นระบบ ติดตามตรวจสอบ สืบค้นได้ง่าย 
 ๓. ออกหนังสือเชิญประชุม บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองเครือข่าย  

สมาคมผู้ปกครองและครู ภาคี ๔ ฝ่าย และอื่นๆ   
     ๔. ออกค าส่ังการไปราชการของข้าราชการครู 

 ๕. จัดท าระเบียบวาระการประชุม แบบลงช่ือเข้าประชุม และบันทึกการประชุมของข้าราชการ
ครูและบุคลากรในโรงเรียน  และสรุปรายช่ือผู้ไม่เข้าร่วมประชุมเสนอฝ่ายบริหาร 

 ๖. ด าเนินการเรื่องการท าลายหนังสือราชการให้ถูกต้องตามระเบียบราชการ 
 ๗. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียนฯ 
  

๔.๕  งำนเวรยำม 
 นางสาวอลิษา  ต๊ิบค า  หัวหน้า 
  นางสาวศิริลักษณ์ อ๊อตศิริ  ผู้ช่วย 
 

มีหน้ำที่ ๑. จัดบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีผู้ตรวจเวร  ผู้อยู่เวรยามในเวลากลางวัน กลางคืน บุคลากรครูหญิง -   
ครูชาย ในแต่ละเดือน   

๒. แต่งต้ังค าส่ังครูเวรประจ าวันหยุดราชการ – วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
๓. รวบรวมผลการปฏิบัติงานส่งผู้อ านวยการทุกส้ินเดือน 
๔. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียนฯ 
 

๔.๖  งำนประชำสัมพันธ์โรงเรียน 
 นางสาวอลิษา  ต๊ิบค า  หัวหน้า   

มีหน้ำที่  ๑. เผยแพร่ข่าวสาร ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ัง ค าแนะน า ค าช้ีแจง ประกาศท่ีน่าสนใจ   
ให้บุคลากรในโรงเรียนทราบ 
   ๒. ติดตามความเคล่ือนไหวการด าเนินงานโรงเรียน เพื่อรวบรวมข่าวสาร ข้อคิด ระเบียบ 
ของโรงเรียน  แจ้งให้นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องทราบ 

 ๓. จัดท าเว็บไซด์ของโรงเรียน จัดท าวารสารเผยแพร่หน่วยงานเดือนละ  ๑  ฉบับ  สู่ชุมชน   
สถานศึกษาต่างๆ  และหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๔. ประชาสัมพันธ์ข่าว  และข้อมูลโรงเรียนประจ าวัน 
      ๕. ให้ค าแนะน าช่วยเหลือ  หรือบริการประชาสัมพันธ์  แก่ทุกฝ่ายในโรงเรียน 

  ๖. รับผิดชอบการติดต่อส่ือสาร  และการประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกโรงเรียน 
  ๗. จัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
  ๘. ประสานงานกับชุมชน ส่วนราชการ สถานศึกษาอื่น ๆ และส่ือมวลชน เพื่อการประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของโรงเรียน   
  ๙. รับผิดชอบด าเนินการต้อนรับผู้ท่ีมาติดต่อราชการ ผู้ท่ีมาประชุม อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน

จากหน่วยงานต่าง ๆ 
๑๐. งานบริการติดต่อประชาสัมพันธ์กับผู้ปกครองท่ีมาติดต่องาน 
๑๑. จัดท าสถิติการให้บริการงานประชาสัมพันธ์ 

 ๑๒. จัดท าแบบบันทึกคนดีศรี นว. แล้วรวบรวมเป็นสถิติ เพื่อยกย่องต่อไป 
 



- ๑๕ - 
 

 

 ๑๓. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอฝ่ายบริหาร 
          ๑๔. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียนฯ 
 

๔.๗  งำนโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีกำรศึกษำ 
 นายปรานี  เสียงดัง  หัวหน้า              

นายธรรมรักษ ์  แก้วใจ  ผู้ช่วย 
 

มีหน้ำที่  ๑. จัดหา ดูแล บ ารุงรักษา อ านวยความสะดวก เกี่ยวกับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ให้เพียงพอ  
และอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้รองรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนทุกกิจกรรม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 ๒. บริการด้านเครื่องเสียง  โทรทัศน์  วีดีโอ  Projector  ส่ือการเรียนการสอน  และอื่นๆ 
   ๓. จัดหา เก็บรวบรวม บ ารุงดูแลรักษาห้องโสตทัศนศึกษา พร้อมบริการวัสดุอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์กับครู  หรือจัดระบบการขอใช้  และการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ 
                      ๔. จัดท าระเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์เกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์โดยเฉพาะ 

 ๕. จัดและด าเนินการเกี่ยวกับการบริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ทุกประเภทภายในโรงเรียน 
 ๖. ด าเนินการบันทึกภาพ  กิจกรรมต่างๆ  ของโรงเรียน  และจัดระบบรวบรวมภาพกิจกรรม 

ให้เป็นปัจจุบัน ง่ายต่อการน าไปเผยแพร่ 
   ๕. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียนฯ 
 

๔.๘  งำนพัฒนำสภำพแวดล้อมภำยในโรงเรียน 
           นางโสภิต  ผดุงโภชน์ หัวหน้า 
         นายจเร   ปาใจ  ผู้ช่วย 
        นายณรงค์  แก้วเปก้ย  ผู้ช่วย 
        นายสนิท  นาคหลวง ผู้ช่วย  
        นางสุพรรณ ี  บุญมี  ผู้ช่วย 
 

มีหน้ำที่  ๑. วางแผนจัดตกแต่งบรรยากาศแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
  ๒. วางแผนหน้าท่ีการดูแล  รักษาความสะอาดเรียบร้อยแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน 
  ๓. จัดประดับตกแต่งสถานท่ีเมื่อมีกิจกรรมต่าง ๆในโรงเรียน 
  ๔. สรุปรายงานผลการด าเนินงานเสนอฝ่ายบริหาร 
  ๕.ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียนฯ 
 

๔.๙  งำนในโครงกำรพระรำชด้ำริฯ  (สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน) 
             นางกัลญา    สวนสอน หัวหน้า       

มีหน้ำที่  ๑. ประสานก ากับติดตามการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ของกิจกรรม  (ก. ๑)  

  ๒. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
  ๓. จัดท าหลักสูตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
  ๔. จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงานประจ าปก  ส่ง  อพสท. 
  ๕. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  และ

ด าเนินงานไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
  ๖. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียนฯ 
 
 



- ๑๖ - 
 

 

๔.๑๐  งำนนโยบำยแผนงำนและสำรสนเทศ 
             นางสาวอลิษา  ต๊ิบค า  หัวหน้า 
 

มีหน้ำที่  ๑. จัดท าแผนงบประมาณและค าขอต้ังงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   
หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานแล้วแต่กรณี  และงานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
   ๒. จัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนจาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

      ๓. จัดท าแผนปฏิบัติงานโครงการโรงเรียนฯ  และควบคุมดูแลการด าเนินงานตามโครงการ 
ของโรงเรียนฯ  ตามแผนกลยุทธ์ 
   ๔. จัดรวบรวมและรายงานข้อมูลของโรงเรียนฯ  ส่งต่อหน่วยงานต้นสังกัดตามก าหนด 
   ๕. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการครูและบุคลากร 
   ๖. จัดท าสารสนเทศโรงเรียนฯ 
            ๗. การขอโอนและการขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ 
            ๘. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 
            ๙. พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และการประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 

๑๐. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียนฯ 
 ๔.๑๑  งำนยำนพำหนะและคมนำคม 
  นายปรานี  เสียงดัง  หัวหน้า 

มีหน้ำที่  ๑. ควบคุม ดูแล ซ่อมบ ารุงยานพาหนะ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานด้วยความเรียบร้อย   
   ๒. ควบคุมการใช้งานยานพาหนะ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
   ๓. ให้ความเห็นการขออนุญาตการใช้ยานพาหนะของครู บุคลากร ต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
   ๔. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียนฯ 

         

 ๔.๑๒  งำนสวัสดิกำรโรงเรียน 
   นางชนิดาภา  อัศวินิกุล หัวหน้า 
   นางสุพรรณี  บุญมี  ผู้ช่วย 
   นายจเร   ปาใจ  ผู้ช่วย 
   นายณรงค์  แก้วเปก้ย  ผู้ช่วย 
   นายสนิท  นาคหลวง ผู้ช่วย 
 

  มีหน้ำที่ ๑. วางแผนและประสานงานเพื่อจัดเตรียมการต้อนรับผู้ท่ีเข้ามาติดต่อราชการ ประชุม อบรม
สัมมนาและศึกษาดูงาน 
   ๒. จัดเตรียมอาหาร เครื่องด่ืม อาหารว่าง ภาชนะและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการต้อนรับ 
   ๓. จัดยืม – ส่งคืน เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องให้เพียงพอและอยู่ในสภาพที่เรียบร้อย
   ๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

  ๔.๑๓  งำนสรุปและประเมินผลกำรด้ำเนินกิจกรรมโครงกำรของโรงเรียน 
   นางขันทอง  ฝายนันทะ หัวหน้า 
 

  มีหน้ำที่ ๑. ประสานกับกลุ่มงาน และงานต่างๆ เพื่อติดตามการสรุปกิจกรรมตามโครงการของแต่ละโครงการ 
   ๒. สรุปประเมินผลตามแผนปฏิบัติการและตามกิจกรรมพิเศษท่ีทางโรงเรียนด าเนินกิจกรรม 
จัดท าเป็นรูปเล่ม เสนอฝ่ายบริหาร 
 



- ๑๗ - 
 

 

   ๓. จัดเก็บรวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด และรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา 
   ๔. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียนฯ 
 

 ๔.๑๔  งำนธุรกำรและสำรสนเทศกลุ่มงำน 
  นายธรรมรักษ ์  แก้วใจ  หัวหน้า 
 

มีหน้ำที่  ๑. ลงรับหนังสือราชการ  เสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน 
    ๒. ประสานงานกับธุรการโรงเรียน  และแจ้งเรื่องไปยังบุคลากรในฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๓. รวบรวม  จัดเก็บข้อมูล  งานนโยบาย  แผนปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
   ๔. บริการให้ข้อมูลกลุ่มงานบริหารทั่วไปกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
                      ๕. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียนฯ  
 

๕.  คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน  ประกอบด้วย 
๕.๑  นางทัดดาว   สุวิมล  หัวหน้ากลุ่มงาน 
๕.๒  นางขันทอง   ฝายนันทะ รองหัวหน้า 
๕.๓  นายปรานี   เสียงดัง  ผู้ช่วย 
๕.๔  นางโสภิต   ผดุงโภชน์ ผู้ช่วย 
๕.๕  นางสาวอินทุกร  การินตา  ผู้ช่วย 
๕.๖  นางอังสุดา   สิงห์ใส  ผู้ช่วย 
๕.๗  นายธรรมรักษ ์  แก้วใจ  ผู้ช่วย 
๕.๘  นายเมธี   เทพาค า  ผู้ช่วย 
๕.๙  ครูที่ปรึกษาทุกระดับช้ัน   ผู้ช่วย 
๕.๑๐ นางสาวเสาวลักษณ์ อุ่นจันทร์เงิน ผู้ช่วย 
๕.๑๑ นางสาวธนัญญา  ปิ๊ปแก้ว  ผู้ช่วย 
๕.๑๒ นายยศนันท์  ต๊ะวิไชย  ผู้ช่วย 
4.13 นายรัฐศาสตร์  ศรีพยอม ผู้ช่วย 
4.14 นางสาวพรกนก  เสือเกิด  ผู้ช่วย 
 

มีหน้ำที่  ให้ค าปรึกษา  และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงาน ด้านนโยบาย  ด้านการประสานงาน    
การส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนา และการแก้ปัญหาให้กับงานในกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 

          ๕.๑   งำนป้องกัน แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน และควำมปลอดภัยของนักเรียน 
         นางทัดดาว  สุวิมล  หัวหน้า 
      นางขันทอง  ฝายนันทะ รองหัวหน้า 
      นายปรานี  เสียงดัง  ผู้ช่วย 
      นางโสภิต  ผดุงโภชน์ ผู้ช่วย 

นายเมธี   เทพาค า  ผู้ช่วย      

มีหน้ำที่  ๑. ควบคุม ดูแล  ติดตามในการป้องกัน / แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
    ๒. จัดท าข้อมูลนักเรียนท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสม และก าหนดวิธีการแก้ไขพฤติกรรม       
ท่ีไม่เหมาะสมของนักเรียนร่วมกนั พร้อมท้ังจัดท าหลักฐานการแก้ไขพฤติกรรมตามวิธีการท่ีก าหนด 
   ๓. ติดตาม ควบคุมดูแลการมาโรงเรียน การเข้าห้องเรียนของนักเรียน 
   ๔. ประสานงานกับฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน ครูที่ปรึกษา และผู้ปกครองนักเรียน เพื่อร่วมแก้ไข
ประพฤติไม่เหมาะสมของนักเรียน 



- ๑๘ - 
 

 

                      ๕. ประสานงานและจัดท าทะเบียนคนขับรถรับส่งนักเรียน 
                      ๖. ติดตามประเมินผลและรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบ 
                      ๗. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียนฯ          
 ๕.๒   งำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด/โรงพักจ้ำลองโรงเรียน/ต้ำนยำเสพติด 

          นายปรานี  เสียงดัง  หัวหน้า 
 นางทัดดาว  สุวิมล  รองหัวหน้า 
 นางขันทอง  ฝายนันทะ ผู้ช่วย 

นายเมธี   เทพาค า  ผู้ช่วย 
 

มีหน้ำที่  ๑. แต่งต้ังค าส่ังเจ้าหน้าท่ีโรงพักจ าลองโรงเรียน และด าเนินงานตามกรอบการท างานของโรงพัก
จ าลองโรงเรียน/ลูกเสือต้านยาเสพติด 

  ๒. สุ่มตรวจปัสสาวะ ตรวจค้นหาสารเสพติดและส่ิงผิดกฎหมาย 
 ๓. จัดท าสถิติข้อมูลนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติดชนิดต่างๆและประสานงาน 

กับครูท่ีปรึกษา และผู้ปกครองของนักเรียนกลุ่มเส่ียง 
                      ๔. ร่วมมือกับชุมชนในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และวางแผนสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง 
                      ๕. ประสานงานกับหน่วยงานในการจัดอบรมนักเรียนกลุ่มเส่ียง พร้อมท้ังจัดกิจกรรมต่าง ๆ     
ท่ีเป็นการรณรงค์ต้านยาเสพติด 
                      ๖. รายงานข้อมูลยาเสพติดให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

           ๗.  ติดตามสรุปประเมินผลและรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบ 
                      ๘. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียนฯ              

      ๕.๓   งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
               นางทัดดาว  สุวิมล  หัวหน้า 
 

มีหน้ำที่  ๑. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
  ๒. จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประสานงานกับครูที่ปรึกษา       

ในการด าเนินงาน กรอกข้อมูลลงในโปรแกรม Scantool 3 ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัด ในการ
รายงานข้อมูล 

๓. จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน และออกเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  
พร้อมท้ังจัดท าเอกสาร และประสานความร่วมมือกับครูที่ปรึกษา  

          ๔. ประสานงานกับหัวหน้าระดับช้ัน ในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา 
          ๕. ติดตามการออกกลางคันของนักเรียน  โดยประสานและรายงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๖. จัดท าแบบคัดกรองนักเรียน แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) แบบประเมินความฉลาด  

ทางอารมณ์ (EQ)      
          ๗. ติดตาม สรุป ประเมินผลและรายงานการด าเนินงานสรุปเป็นรูปเล่มเสนอฝ่ายบริหาร 
 ๘. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียนฯ 

 

          ๕.๔   งำนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
               นางโสภิต    ผดุงโภชน์ หัวหน้า    

มีหน้ำที่  ๑. จัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การสวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ     
การสอบธรรมสนามหลวง  และกิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ เช่น วันไหว้ครู วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ 
             ๒. ประสานความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม 

/๗. ติดตาม สรุป... 
 



- ๑๙ - 
 

 

                      ๓. สรุปรายงานผลการด าเนินงานเสนอฝ่ายบริหาร 
                      ๔. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียนฯ 
 

         ๕.๕   งำนคณะกรรมกำรสภำนักเรียนและส่งเสริมประชำธิปไตย 
นายปรานี    เสียงดัง  หัวหน้า 
นางทัดดาว  สุวิมล  ผู้ช่วย 
นางขันทอง  ฝายนันทะ ผู้ช่วย 
นางโสภิต    ผดุงโภชน์ ผู้ช่วย 
นายเมธี   เทพาค า  ผู้ช่วย 
 
 

มีหน้ำที่  ๑. จัดท าเอกสารชี้แจง เผยแพร่หลักการของประชาธิปไตยโรงเรียน 
            ๒. จัดให้มีหลักฐานการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 

  ๓. ประสานกับครูฝ่ายต่างๆ  ของโรงเรียน  เพื่อจัดกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน       
ให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

             ๔. สนับสนุนส่งเสริมให้มีบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างเด่นชัด 
                       ๕. จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปกละ ๑  ครั้ง 
                       ๖. ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียน เป็นท่ีปรึกษาในการประชุมตลอดท้ังวางแผนงาน/
โครงการส าหรับปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียน 
                       ๗. ประสานงานกับนักเรียนในการท าความเข้าใจในกิจการของโรงเรียน เพื่อความสามัคคี    
การเคารพนบนอบของนักเรียนต่อคร ู

  ๘. ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับการท ากิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียนให้อยู่ 
ในขอบข่ายท่ีเหมาะสมและไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน 
    ๙. สรุปรายงานผลการด าเนินงานเสนอฝ่ายบริหาร 
                     ๑๐. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียนฯ                                 

  ๕.6  งำน To be number one / Friend corner 
   นางสาวอินทุกร  การินตา  หัวหน้า 
   นางโสภิต  ผดุงโภชน์ ผู้ช่วย 
   นางอังสุดา  สิงห์ใส  ผู้ช่วย 
   นายธรรมรักษ ์  แก้วใจ  ผู้ช่วย 
    

 มีหน้ำที่ ๑. จัดต้ังกิจกรรมชุมนุม To be number one / Friend corner 
   ๒. เข้าร่วมประชุม / อบรม / กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมนุม To be number one  
   ๓. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีด าเนินการเกี่ยวกบั To be number one 
   ๔. สรุปรายงานผลการด าเนินงานเสนอฝ่ายบริหาร 
   ๕. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียนฯ 
 

 ๕.7  งำนหัวหน้ำระดับและงำนครูที่ปรึกษำ 
        นางขันทอง  ฝายนันทะ หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

  นายปรานี  เสียงดัง  หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

มีหน้ำที่  ๑. ประชุมช้ีแจง กฎเกณฑ์ต่างๆ ให้ครูที่ปรึกษารับทราบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทางเดียวกัน   

/๕.๗  งาน To be number one... 
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            ๒. ช้ีแจง กฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนให้นักเรียนได้เข้าใจชัดเจน และง่ายต่อการปฏิบัติ 
     ๓. ด าเนินกิจกรรม อบรม ตรวจ ควบคุมดูแล แก้ไข เกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนในระดับ 
    ๔. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา และผู้ปกครองนักเรียนเพื่อร่วมแกไ้ขพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของ
นักเรียน ให้เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

            ๕. จัดท าระเบียนความประพฤติ ตรวจเช็ค ควบคุม การเข้าร่วมกิจกรรม สถิติการมาสาย 
การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนของนักเรยีน 
    ๖. สรุปข้อมูลการปฏิบัติหน้าท่ีดูแลนักเรียนของครูที่ปรึกษา ในการดูแลนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม
หน้าเสาธง การท าสะอาดเขตพื้นท่ี การโฮมรูม และการร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
                   ๗. ดูแลงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนต้ังครรภ์ไม่พร้อมในสถานศึกษา โดยการ
ติดตามดูแล และรายงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๘. สรุปรายงานผลการด าเนินงานเสนอฝ่ายบริหาร 
 ๙. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียนฯ 
                        

งำนครูที่ปรึกษำ 
ครูที่ปรึกษาช้ัน  ม. 1/๑ นางอังสุดา  สิงห์ใส 
   นางสาวธนัญญา   ปิ๊ปแก้ว 
   นายยศนันท์  ต๊ะวิไชย 
ครูที่ปรึกษาช้ัน  ม. 1/2 นางขันทอง  ฝายนันทะ 
   นายเมธี   เทพาค า 

     นางสาวเสาวลักษณ์ อุ่นจันทร์เงิน 
ครูที่ปรึกษาช้ัน  ม. 2/๑ นางจิตติมา  ศิวาด ารงค์   

    นางสาวอินทุกร  การินตา 
   นางสาวธันย์ชนก  ข าคง 
   นางสาวศิริพร  โต๊ะค ามณ๊ 
ครูที่ปรึกษาช้ัน  ม. 2/2 นางทัดดาว  สุวิมล   

     นางกฤตติกา  กาวิน 
     นางสาวกัญญารัตน ์ หล้าลี 

ครูที่ปรึกษาช้ัน  ม. 3/๑ นางสาวอลิษา  ต๊ิบค า 
   นายธรรมรักษ ์  แก้วใจ 
   นายรัฐศาสตร์  ศรีพยอม 
ครูที่ปรึกษาช้ัน  ม. 3/2 นางสายทอง  คล้ามนฤมล 
   นางสาวลัฐิกา  สิงห์ดา 
ครูที่ปรึกษาช้ัน  ม. 4/1 นายวิชิตย์  อินมูล 
   นางชนิดาภา  อัศวินิกุล 

     นางสาวจีรภัทร  พุทธิมา 
ครูที่ปรึกษาช้ัน  ม. 4/2 นางส าเภา  เกรัมย์ 

     นางสาวธัญชนก  เสนา 
     นางสาวพรกนก  เสือเกิด 
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ครูที่ปรึกษาช้ัน  ม. 5/1 นางสุจินดา  จิตต์มั่น 
   นางชลอ   อุ่นทอง 
   นายธนาธร  อ่อนโพธา 
ครูที่ปรึกษาช้ัน  ม. 5/2 นายปรานี  เสียงดัง 
   นางกัลญา  สวนสอน 
   นางสาวปริณดา  มิลหล้า 
ครูที่ปรึกษาช้ัน  ม. 6/๑ นางทรงพร  วังซ้าย 
   นางน้ าฝน   น้อยมาต่วน 
   นางสาวจันทนา  ดอนมาไพร 

  ครูที่ปรึกษาช้ัน  ม. 6/๒ นางโสภิต  ผดุงโภชน์ 
   นางศศิกร  ตระกูลพันธุ์ศร ี
   นางสาวรัตนา  มาเปกยง 
   นางสาวสุประวีณ์  สุวรรณรอด            

มีหน้ำที่  ๑.  ดูแลนักเรียนร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน กิจกรรมหน้าเสาธง เขตพื้นท่ี การโฮมรูม 
และกิจกรรมอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

            ๒. จัดท าเอกสาร ข้อมูลระเบียนสะสมของนักเรียน ให้เป็นปัจจุบัน 
            ๓. ตรวจ อบรม ดูแลแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนให้เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน 

 ๔. ติดต่อประสานงานกับหัวหน้าระดับหรือครูกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและ ผู้ปกครอง 
เพื่อร่วมแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่พงึประสงค์ของนักเรยีน 

             ๕. ดูแลการท าความสะอาดห้องเรียนของนักเรียนท่ีเป็นเวรประจ าวัน ตลอดท้ังการจัดโต๊ะ 
เก้าอี้ให้เป็นระเบียบ  เวรเขตพื้นท่ี  และควบคุม ส่งเสริมการจัดบอร์ดเรื่องท่ีน่าสนใจ มีประโยชน์ต่อการศึกษา        
             ๖. ติดตามผลการเรียนของนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนท่ีติด ๐, ร, มส, มผ และ
ประสานงานกับฝ่ายวัดผล ฝ่ายแนะแนว และผู้ปกครอง 
                   ๗. สรุปรายงานผลการด าเนินงานเสนอฝ่ายบริหาร 
                   ๘. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียนฯ 
 

 ๕.๙   งำนครูเวรประจ้ำวัน 
  นางขันทอง  ฝายนันทะ หัวหน้า 
  นางทัดดาว  สุวิมล  ผู้ช่วย 
 

 มีหน้ำที่ ๑. ส ารวจข้อมูลบุคลากรและออกค าส่ังแต่งต้ังครูเวรประจ าวัน 
๒. จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ครูเวรบันทึกการปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจ าวัน 
๓. ครูเวรบันทึกการปฏิบัติงานในเอกสารให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
๔. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเวรประจ าวันของครูและบุคลากรในโรงเรียน รวบรวมสถิติ 
๕. ติดตามประเมินผลและรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบ 

 ๖. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียนฯ  
 

 ๕.๑๐   งำนธุรกำรและสำรสนเทศกลุ่มงำน 
                     นางทัดดาว  สุวิมล  หัวหน้า  

 นางขันทอง  ฝายนันทะ ผู้ช่วย 
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มีหน้ำที่  ๑. ลงรับหนังสือราชการ เสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน 
    ๒. ประสานงานกับธุรการโรงเรียน  และแจ้งเรื่องไปยังบุคลากรในฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
   ๓. จัดท าเอกสาร  (แบบฟอร์มต่างๆ  ของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน) 
                     ๔. จัดท าแบบบันทึกข้อมูลการโฮมรูมของครูที่ปรึกษา 
   ๕. จัดท าแบบส ารวจการเข้าแถว/เข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
    ๖. จัดซื้อ - จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์ส านักงานเพื่ออ านวยความสะดวกในการท างานเอกสารต่างๆ 

 ๗. รวบรวม จัดเก็บข้อมูล งานนโยบาย แผนปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียน 
   ๘. บริการให้ข้อมูลกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
             ๙.  ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียนฯ 
 
 

                ขอให้บุคลากรท่ีได้รับค าส่ังแต่งต้ัง  ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด  มิให้เกิดความ
เสียหายแก่ทางราชการ 
 

ส่ัง ณ วันท่ี  28 เดือน มีนาคม  พ.ศ.2565 
 

 
               (นายวิเชียร   ปั้นม่วง) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนน้ าริดวิทยา  


