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ค ำสั่งโรงเรียนสำมชุกรัตนโภคำรำม  

ท่ี 503 /2562 
เร่ือง  แต่งต้ังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติงำนตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียน  

ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕62 
------------------- 

  เพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนสามชุก       
รัตนโภคาราม  ตามภาระงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๙  และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ         
จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๔ วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ     
พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑) และมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๗ จึงแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ีตามโครงการบริหารงานของโรงเรียน
สามชุกรัตนโภคาราม ภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา   ๒๕62 ตามท่ีมีครูและบุคลากรใหม่เพิ่มข้ึน   ดังนี้ 
คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร 
๑.  นายตรัยพงษ์  เข็มเพ็ชร   ผู้อ านวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
๒.  นายไพโรจน์  ยังศิริ    รองผู้อ านวยการ    รองประธานกรรมการ 

3.  นางทองค า  สาระวงษ์สุทธิ์    ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
4.  นางอรุณี  ก าลังแพทย์ ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 
๕.  นายสมโภชน์  พิศเพ็ง  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป  กรรมการ 
๖.  นายช านาญ  แสงงาม  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการ 
7.  นางประไพ  พลายโถ  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ    กรรมการและเลขานุการ 

9.  นางสาวพิมพ์ประไพ พุทธิวาส  หัวหน้างานส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑0. นายพิสิฐ  เช่ียวศิลป ์ ผู้ช่วยงานการเงิน-บัญช ี     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

๑. วางแผน ประสานงาน ก ากับติดตามผล ก ากับดูแล ประเมินผลการด าเนินงานการบริหารจัดการการศึกษา 
๒. พิจารณาร่างก าหนด ระเบียบ แนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อการบริหารงานในโรงเรียน 
๓. ก าหนดนโยบาย แผนงาน ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานตามท่ีต้นสังกัดก าหนด 
๔. รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากบุคลากร ชุมชน ผู้ปกครอง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา    

การด าเนินงานของโรงเรียน 
๕. นิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานการบริหารจัดการศึกษาของโ รงเรียนตามโครงสร้างสายงาน          

การบริหารงาน 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

 

คณะกรรมกำรส ำนักงำนผูอ้ ำนวยกำร 
1. นางสาวนิสารัตน์ ธนวีรวัฒน์ หัวหน้า   ประจ าส านักงานวันจันทร์ 
2. นางสาวสุวนันท์ ธัญญเจริญ ผู้ช่วย  ประจ าส านักงานวันจันทร์ 
3. นางสาวนีรนาฎ บุญประเสริฐ ผู้ช่วย  ประจ าส านักงานวันอังคาร 
4. นางสาวอ าภาพร ศรีอุบล  ผู้ช่วย  ประจ าส านักงานวันอังคาร 
5. นางสาววันวิสาข์ เล้ียวไพบูลย์ ผู้ช่วย  ประจ าส านักงานวันพุธ 
6. นายภาคภูมิ  ช่ืนมาลา  ผู้ช่วย  ประจ าส านักงานวันพุธ 
7. นางสาวเพ็ญศิริ เมฆฉาย  ผู้ช่วย  ประจ าส านักงานวันพฤหัสบดี  
8. นางสาวกชกร  คงทัศน์  ผู้ช่วย  ประจ าส านักงานวันพฤหัสบดี 
9. นางสาววาสนา สุมา  ผู้ช่วย  ประจ าส านักงานวันศุกร์ 
10. นายวศิน    ชูชาติ  ผู้ช่วย  ประจ าส านักงานวันศุกร์ 
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
  รับการนิเทศจากผู้บริหารสถานศึกษา การวางตน ครองคน ครองงาน ในฐานะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหม่ของโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ จุดเน้น ค าขวัญ ค่านิยม ประเพณี                     
เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพครู ฝึกทักษะการประสานงาน ติดตามงาน การตรวจสอบเอกสาร และงานอื่น ๆ ท่ีได้รับ
การมอบหมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินงำน 
๑. กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
 รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
  นายไพโรจน์  ยังศิริ    
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

๑. รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน การวัดผลการประเมินผล ให้เกิดประสิทธิภาพตามหลักสูตรก าหนด 
๒. ร่วมมือผู้อ านวยการสถานศึกษา ก ากับติดตามการบริหารงานในโรงเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
๓. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายเพื่อให้การเรียนการสอน การฝึกอบรม การจัดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ

อย่างต่อเนื่อง 
๔. ค้นหาแนวทาง เพื่อจัดหาส่ือ นวัตกรรมเทคโนโลยี สนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
๕. จัดท างานด้านทะเบียน – วัดผล ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 
๖. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
๗. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

ผู้ช่วยรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
 นางประไพ  พลายโถ 

ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
๑. ปฏิบัติหน้าท่ีแทนรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ กรณีท่ีรองผู้อ านวยการไปราชการไม่อยู่/ ไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าท่ีได้ 
๒. ช่วยดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของส านักงานบริหารวิชาการ และการปฏิบัติงานในหน้าท่ีต่าง ๆ     

ของบุคลากรในฝ่ายวิชาการ  
๓. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
๑.๑ งำนส ำนักงำน 
 ๑.  นางสาวกัญญาภัค   มาลา    หัวหน้า 
 ๒.  นางสาวณัฏฐ์ธนัน   ระวิพงษ์    ผู้ช่วย 
 ๓.  นางลาวรรณ    ยังศิริ    ผู้ช่วย 
 ๔.  นางศิริภรณ์    ศรีนาค    ผู้ช่วย 
 5.  นางสาวไพรินทร์   ร่มโพธิ์ชี    ผู้ช่วย 
 6.  นายสดายุ    ทวีทรัพย์นวกุล   ผู้ช่วย 
 7.  นางสาวนิสารัตน์   ธนวีรวัฒน์   ผู้ช่วย 
 8.  นางสาวสุทธิวรรณ   สุขแล้ว    ผู้ช่วย 
 9.  นายจตุรภัทร    จันทร์ลอย   ผู้ช่วย  

ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
๑. ท าหน้าท่ีเลขานุการฝ่ายวิชาการ 
๒. ประสานงานการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของฝ่ายวิชาการ 
๓. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ และบุคลากรในโรงเรียน 
๔. บริการแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ 
๕. สรุปและรายงานการปฏิบัติงาน 
๖. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 



๔ 

 

๑.๒  งำนห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำ 
 ๑. นางสุนี  กล้าหาญ  หัวหน้างานและบรรณารักษ์ 
 ๒. นางสาวแสงเดือน ศิริสอ   ผู้ช่วยบรรณารักษ์ 
 3. นางสาววิชชุตา ภูฆัง   ผู้ช่วยบรรณารักษ์ 
 4. นางเสาวลักษณ์ อาษานอก  ผู้ช่วย 
 5.  นางสาวกิตติยาพร น้ าแก้ว   ผู้ช่วย 
 6. นางสาวบุณณิตา จิตรีเชาว์  ผู้ช่วย 
 7. นางสาวนันทนา บุญวงศ์   ผู้ช่วย 
 8. นางสุรภีร์  ภู่ภักด ี   ผู้ช่วย 

ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
๑. จัดท าแผน/โครงการพัฒนาห้องสมุดและรายงานผลการด าเนินงานทุกปีการศึกษา 
๒. จัดหาหนังสือ วารสาร ส่ิงพิมพ์ให้เพียงพอต่อความต้องการ 
๓. บริการให้ยืมคืนหนังสือแก่สมาชิกท่ีเป็นนักเรียน บุคลากรของโรงเรียนและชุมชน 
๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเรียนการสอนตามความเหมาะสม 
๕. ดูแลจัดห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีทันสมัย สะดวก สะอาดส าหรับบริการผู้เข้าใช้ห้องสมุด 
๖. ซ่อมบ ารุงหนังสือท่ีช ารุดให้ใช้งานได้ 
๗. ให้บริการการสืบค้นข้อมูลจาก Internet แก่สมาชิก 
๘. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๑.๓.  งำนพัฒนำสือ่เทคโนโลยแีละระบบเครือขำ่ยเพือ่กำรเรียนกำรสอน 
 ๑. นายสดายุ   ทวีทรัพย์นวกุล   หัวหน้า 
 2. นายไพฑูรย ์   แยกผิวผ่อง   ผู้ช่วย 
 3. นางสาวจิราพร  รุ่งอร่าม    ผู้ช่วย 
 4. นางเสาวลักษณ์  อาษานอก   ผู้ช่วย 
 5. นางสาวกิตติยาพร  น้ าแก้ว    ผู้ช่วย 
 6. นางสาวบุญณิตา  จิตรีเชาว์   ผู้ช่วย 
 7. นางสุนี   กล้าหาญ   ผู้ช่วย 
 8. นางสาววิชชุตา  ภูฆัง    ผู้ช่วย 
 9. นายอัศวพล   อิ่มสุขส าราญ   ผู้ช่วย 

ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 ๑.  บริการให้ความรู้จัดระบบการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นส่ือ 
 ๒.  จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากระบบเครือข่าย Internet2/Intranet/ 
                E-Learning/E-Library/server system/DLIT/DLTV 
 ๓.  ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Online/Offline 
 ๔.  จัดท า พัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียน ปรับปรุงให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 ๕.  ให้ค าปรึกษาแก่ครูในการพัฒนาส่ือและนวัตกรรมการเรียนการสอนด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 ๖.  ดูแลรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีและระบบเครือข่าย 
               คอมพิวเตอร์เป็นส่ืออุปกรณ์ให้ใช้งานได้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 ๗. จัดท าแผนงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบเครือข่ายให้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้รวมทั้ง 
               อาคารส านักงานต่าง ๆ 



๕ 

 

 ๘. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๑.๔.  งำนโรงเรียนในฝัน โรงเรียนมำตรฐำนสำกลและงำนโครงกำรพิเศษ 
           1. นายไพโรจน์             ยังศิริ                                  หัวหน้า 
            2. นางประไพ               พลายโถ                             ผู้ช่วย 
            3. นางสาวกัญญาภัค  มาลา                                ผู้ช่วย 
  4. นายสดายุ   ทวีทรัพย์นวกุล   ผู้ช่วย 
  5. นางลาวรรณ   ยังศิริ    ผู้ช่วย 
  6. นายศุภโชค   เอี่ยมงาม   ผู้ช่วย 
  7. นางศศิมา   อินทนะ    ผู้ช่วย 
  8. นางสาวบุญณิตา  จิตรีเชาว์   ผู้ช่วย 
  9. นางวราพร   เนตรสว่าง   ผู้ช่วย 
  10. นางสาวสุวิมล  โพธิ์พิทักษ์   ผู้ช่วย 
  11. นางสาวนันทนา  บุญวงศ์    ผู้ช่วย 
  12. นายชยารักษ์  แก้วมณี    ผู้ช่วย 
  13. นางสาวนิสารัตน์  ธนวีรวฒัน ์   ผู้ช่วย 
           14. หัวหน้ากลุ่มสาระและรองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกท่าน     ผู้ช่วย 
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
  ๑.  ส่งเสริมให้มีโครงการตามนโยบาย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ตามความเหมาะสม 
  ๒.  ส่งเสริมให้ครูจัดแผนการเรียนรู้ ตามสาระการเรียนรู้และหน่วยการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็น 
                ส าคัญ 
  ๓.   ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเนื้อหาและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความถนัดของ 
                      ผู้เรียน ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ตามนโยบาย 
  ๔.   ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจ เป็นคนดี เป็นคนเก่ง มีความสุข 
  ๕.  ติดตามประสานงานกับงานส่วนต่างๆในการด าเนินโครงการตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง 
  ๖.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนผสมผสานความรู้ต่าง ๆ ให้สมดุลกัน ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมอันดีงาม และ 
               คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๗.  ส่งเสริมชุมให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
  ๘.  จัดบรรยากาศ ส่ิงแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ และน าภูมิปัญญา 
                        ท้องถิ่นหรือเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น มามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ตาม            
                 ความเหมาะสม 
  ๙.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๑.๕. งำนทะเบียนนักเรียนและส ำมะโนนักเรียน 
 1. นางเพ็ญจันทร ์  เทศทอง    หัวหน้า 
 2. นางสาวสมคิด   แก่นจันดา   ผู้ช่วย 
 3. นางสาวนิสารัตน์  โพธิ์ทองค า   ผู้ช่วย 
 4. นางสาววันวิสาข์  เรืองปานกัน   ผู้ช่วย 
 5. นางสาวบุญณิตา  จิตรีเชาว์   ผู้ช่วย 



๖ 

 

 6. นางสาวอัมพร   วรรชะนะ   ผู้ช่วย 
 7. นายศราวุธ   หวังวิมาน   ผู้ช่วย 
 8. นายอดุลย์   เข็มเพ็ชร   ผู้ช่วย 

ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
  ๑.  จัดท าทะเบียนนักเรียน ก าหนดเลขประจ าตัวนักเรียน จัดท าใบรายช่ือนักเรียน 
  ๒.  ออกเอกสารหลักฐานทางการศึกษาให้กับนักเรียนท้ังอดีตและปัจจุบัน 
  ๓.  บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม Students, SGS 
  ๔.  ตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษา 
  ๕.  ควบคุมดูแล ติดตามการลงทะเบียนเรียน การประเมินผลการเรียน การแก้ไขผลการเรียนให้กับ 
              นักเรียน ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา 
  ๖.  จัดท าบัญชีรายช่ือนักเรียนในการทดสอบร่วมกับ สทศ, สพฐ, สพม. และหน่วยงานอื่นๆ 

๗.  รวบรวมและรายงานผลการทดสอบ O –NET , V –NET 
๘.  บันทึกข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา Data Management Center 

  9.  จัดท าบัตรประจ าตัวนักเรียน 
10.ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

  ๑.๖. งำนวัดผลและประเมินผลกำรศึกษำ 
             ๑. นายปิยะ               ภู่ประเสริฐ                    หัวหน้า 
            ๒. นางบุปผา              พวงวัธนชัย                             ผู้ช่วย 
             ๓. นายอรรถพล          พวงวัธนชัย                             ผู้ช่วย 
             ๔. นายอดุลย์              เข็มเพ็ชร                               ผู้ช่วย 

   ๕. นายศราวุธ             หวังวิมาน                              ผู้ช่วย 
   ๖. นางสาววันวิสาข์      เรืองปานกัน                      ผู้ช่วย 
 ๗. นางสาวบุญณิตา  จิตรีเชาว์   ผู้ช่วย 
 8. นางเพ็ญจันทร ์  เทศทอง    ผู้ช่วย 

ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
  ๑. วางแผน ก าหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล 
  ๒. ควบคุม ติดตาม ด าเนินการวัดผลและประเมินผลให้กับนักเรียนตามระเบียบว่าด้วย  
                  การประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา 
  ๓. ควบคุม ติดตาม ด าเนินการวัดผลและประเมินผลให้กับนักเรียนรวมกับหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๔. สร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดผลและเอกสารการวัดผลประเมินผล 
  ๕. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในงานวัดผล 
  ๖. รวบรวมข้อมูลวัดผลและรายงานผลการด าเนินการ 
  ๗. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๑.๗  งำนรับนักเรียน 
 ๑. นางลาวรรณ   ยังศิริ    หัวหน้า 
 ๒. นางประไพ   พลายโถ    ผู้ช่วย 
 ๓. นางศิริภรณ์   ศรีนาค    ผู้ช่วย 
 ๔. นางสาวณัฎฐ์ธนัน  ระวิพงษ ์   ผู้ช่วย 
 ๕. นายสดายุ   ทวีทรัพย์นวกุล   ผู้ช่วย 



๗ 

 

 ๖. นางสาวเสาวณิต  แสงสว่าง   ผู้ช่วย 
 7. นางสาวไพรินทร ์  ร่มโพธิ์ชี    ผู้ช่วย 
 8. นายวีระธนา   ศรีสังข์งาม   ผู้ช่วย 
 9. นางสาวเจนจิรา  ธัญญเจริญ   ผู้ช่วย 
 10. นางสาวกัญญาภัค  มาลา    ผู้ช่วย 
 ๑1. นายจิตตพล   พลเสน    ผู้ช่วย 
 12. นางสาวสุทธิวรรณ  สุขแล้ว    ผู้ช่วย 
 13. นางสาวนิสารัตน์  ธนวีรวฒัน ์   ผู้ช่วย 

ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ 
  ๑.  จัดท าเอกสารการรับสมัครนักเรียนใหม่ 
  ๒.  คู่มือการรับสมัครนักเรียน,ใบสมัคร,ใบมอบตัว 
  ๓.  ด าเนินการรับนักเรียนใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของส านักงานคณะกรรมการ 
                  การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  ๔.  ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ ในเรื่องการรับนักเรียนใหม่ 
  ๕.  รายงานและสรุปผลการรับนักเรียนต่อผู้บริหารสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีต่อไป 
  ๖.  รวบรวมเอกสารการสมัครและเอกสารการมอบตัวนักเรียนเพื่อจัดส่งมอบงานทะเบียน 
                 ด าเนินการต่อไป 

7. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   
 ๑.๘.  งำนหลักสูตร 
            ๑. นายไพโรจน์                      ยังศิริ                          หัวหน้า 
            ๒. นางประนารถ                    ปิ่นทอง                         ผู้ช่วย     
            ๓. นางสาวไพรินทร ์  ร่มโพธิ์ชี                       ผู้ช่วย      
            ๔. นายสมเจตน์                     กล้าหาญ                       ผู้ช่วย 
            ๕. นางพนิสา   ทรงเพียรธรรม                         ผู้ช่วย          
            ๖. นายสุเทพ                        ข าโขมะ                         ผู้ช่วย     
            ๗. นางสาวนิสารัตน์                โพธิ์ทองค า                     ผู้ช่วย             
            ๘. นางสาวกาญจนา                เวชวิฐาน                       ผู้ช่วย    
           ๙. นางสาวเจนจิรา  ธัญญเจริญ                       ผู้ช่วย        
           ๑๐. นางอรุณี                        ก าลังแพทย์                    ผู้ช่วย          
           ๑๑. นายสมโภชน์                   พิศเพ็ง                           ผู้ช่วย            
           ๑๓. นายศุภโชค   เอี่ยมงาม                     ผู้ช่วย                   
           ๑๔. นางศิริรัตน์                      ด้วงยศ                         ผู้ช่วย       
           ๑๕. นางเสาวลักษณ์            อาษานอก                     ผู้ช่วย    
           ๑๖. นางจิตต์มนัส                   สารสุวรรณ                    ผู้ช่วย    
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
  ๑.  ศึกษา วิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ สาระแกนกลางของ 
                     กระทรวงศึกษาธิการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหา และความต้องการของสังคม  
                     ชุมชน และท้องถิ่น 
  ๒.  วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมินสถานภาพสถานศึกษา เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ภารกิจ  



๘ 

 

                  เป้าหมายคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายรวมทั้งคณะกรรมการ 
                 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ๓.  จัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่าง ๆ ท่ีก าหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้อง 
                 วิสัยทัศน์ เป้าหมายและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โดยพยายามบูรณาการเนื้อหา สาระท้ัง 
                  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม  
                   น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียน การสอน และบริหารจัดการการใช้หลักสูตรเหมาะสม 
  ๔.  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามการศึกษาใน 
                     ปัจจุบันและตามสภาพของชุมชนเพื่อความเหมาะสม 
  ๕.  สรุปและรายงานผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน 
           ๖.  เป็นคณะกรรมการบริหารงานวิชาการและหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๗.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๑.๙  งำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  
๑. นางพนิสา  ทรงเพียรธรรม              หัวหน้ากลุ่มสาระ     

   ๒. นางสาวเทวิกา มุขพลอย                     รองหัวหน้ากลุ่มสาระ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

   ๑. นางสาวไพรินทร์     ร่มโพธิ์ชี                  หัวหน้ากลุ่มสาระ      
   ๒. นางพิชยา  ศรีบุญมี                     รองหัวหน้ากลุ่มสาระ    

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์      
   ๑. นายสมเจตน์     กล้าหาญ                  หัวหน้ากลุ่มสาระ   
   ๒. นายอดุลย์        เข็มเพ็ชร                     รองหัวหน้ากลุ่มสาระ    

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม 
   ๑. นางประนารถ     ปิ่นทอง                       หัวหน้ากลุ่มสาระ     
   ๒. นางปิยาภรณ์      แสงสว่าง                     รองหัวหน้ากลุ่มสาระ  

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ     
   ๑. นายสุเทพ         ข าโขมะ                      หัวหน้ากลุ่มสาระ     
   ๒. นางเขมศรันย์     พวงแย้ม                     รองหัวหน้ากลุ่มสาระ   

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ    
   ๑. นางสาวนิสารัตน์   โพธิ์ทองค า                 หัวหน้ากลุ่มสาระ   
   ๒. นายศราวุธ  หวังวิมาน                    รองหัวหน้ากลุ่มสาระ    

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  
   ๑. นางสาวกาญจนา    เวชวิฐาน                     หัวหน้ากลุ่มสาระ   
   ๒. นางสาวเสาวณิต     แสงสว่าง                     รองหัวหน้ากลุ่มสาระ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
   ๑. นางอรุณี                ก าลังแพทย์             หัวหน้ากลุ่มสาระ                                                   

๒. นายสมโภชน์           พิศเพ็ง                       รองหัวหน้ากลุ่มสาระ   (เกษตรกรรม)                                        
   ๓. นายศุภโชค  เอี่ยมงาม           รองหัวหน้ากลุ่มสาระ   (อุตสาหกรรม)                                                   
   ๔. นางศิริรัตน์             ด้วงยศ                       รองหัวหน้ากลุ่มสาระ   (ธุรกิจ)  



๙ 

 

   ๕. นางจิตต์มนัส           สารสุวรรณ                  รองหัวหน้ากลุ่มสาระ   (คหกรรม) 
๖. นางเสาวลักษณ์    อาษานอก                   รองหัวหน้ากลุ่มสาระ   (คอมพิวเตอร์)   

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
๑. นางศิริรัตน ์  ด้วงยศ   หัวหน้ากลุ่มสาระ 
๒. นางวราพร  เนตรสว่าง  รองหัวหน้ากลุ่มสาระ 
๓. นางเสาวลักษณ์    อาษานอก                   รองหัวหน้ากลุ่มสาระ    

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
  1. นายเพชร  แตงอ่อน  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน        
   2. นางสาวเจนจิรา ธัญญเจริญ                  หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว   
   3. นางสาวณัฏฐ์ธนัน     ระวิพงษ์                    หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด 
   4. นางสาวกาญจนา       เวชวิฐาน                 หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ 
   5. นางสมพิศ               เจริญผล                  หัวหน้ากิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
   6. นายวัชระ               เจริญผล                  หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม 
   7. นายกวี                  โพธิสุธา                       หัวหน้ากิจกรรมเพ่ือสาธารณะประโยชน์และสังคม                
   8. นายสุรฤทธิ์              คงสงค์                    หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  
   9. นายเพชร                แตงอ่อน                หัวหน้ากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้                             
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 ๑.  จัดบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าท่ีตรงกับความรู้ความสามารถและให้สอดคล้องกับโครงสร้างของ 
                หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๒.  จัดตารางเรียน ตารางการเข้าร่วมกิจกรรมให้เหมาะสม 
 ๓.  ปรับปรุงพัฒนาและติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๔.  จัดกิจกรรมของกลุ่มสาระให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๕.  จัดท าแผนงาน/โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน 
               ของนักเรียนให้ได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
 ๖.  พิจารณาคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 
 ๗.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
            หัวหน้ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 1.  จัดกิจกรรม ก ากับติดตามชุมนุม  แนะแนว  ลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์   
               กิจกรรมรักษาดินแดน และกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์และสังคม  
               กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ตามรายวิชาโครงสร้างหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 
               โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 
 2. จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมชุมนุม ลูกเสือ ยุวกาชาด           
               ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  กิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์และสังคม และกิจกรรมนักศึกษา 
               วิชาทหารตาม กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ รายวิชาโครงสร้างหลักสูตรการศึกษา 
               ขั้นพื้นฐาน 

3. รวบรวมและสรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม  ลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  
                 กิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์และสังคมและกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  
                 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ตามรายวิชาโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 



๑๐ 

 

 4.  จัดป้ายนิเทศหน้าห้อง และจัดบรรยากาศภายในห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 5.  งานส านักงานกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
 6.  ให้ค าปรึกษา-นิเทศกิจกรรมนักเรียน 
 7.  สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 8.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๑.๑๐  งำนส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ 
            ๑. นางสาวณัฏฐ์ธนัน             ระวิพงษ์                              หัวหน้า 
            ๒. นางประนารถ                  ปิ่นทอง                               ผู้ช่วย 
            ๓. นายสุคนธ์                      สิกขโกศล                             ผู้ช่วย 
            ๔. นางสาวกาญจนา                 เวชวิฐาน                              ผู้ช่วย 
            ๕. นางวิยะดา                      ขวัญแก้ว                              ผู้ช่วย 
            ๖. นางประวีณา                    ชูชาติ                                 ผู้ช่วย 
            ๗. นายกวี                          โพธิสุธา                                ผู้ช่วย 
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
  ๑.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของ 
                     สถานศึกษา 
  ๒.  ส่งเสริมพัฒนาให้ครูมีความรู้ ความสามารถในการท าวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 
  ๓.  เผยแพร่งานวิจัยให้กับหน่วยงานและสถาบันอื่น   

๑.๑๑  งำนโครงกำรห้องคุณภำพและพัฒนำ 
           ๑. นางศิริภรณ์                     ศรีนาค                           หัวหน้า 
            ๒. นางลาวรรณ                    ยังศิริ                             ผู้ช่วย 
            ๓. นางสมพิศ   เจริญผล                          ผู้ช่วย     
            ๔. นางสาวไพรินทร ์  ร่มโพธิ์ชี                       ผู้ช่วย      
            5. นางประไพ   พลายโถ                             ผู้ช่วย          
            6. นางสาวกัญญาภัค  มาลา                                ผู้ช่วย     
             7. นางสาวกาญจนา  เวชวิฐาน                      ผู้ช่วย             
  8. นายวีระธนา   ศรีสังข์งาม   ผู้ช่วย 
  9. นางสาวขวัญทิชา  อรเอี่ยม    ผู้ช่วย  
  10. นายสดายุ   ทวีทรัพย์นวกุล   ผู้ช่วย 
  11. นางสาวนิสารัตน์  ธนวีรวฒัน ์   ผู้ช่วย 
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
  ๑.  จัดโครงสร้างของหลักสูตรให้เหมาะสมกับความก้าวหน้าของท้องถิ่น 
  ๒.  ดูแลการจัดกิจกรรมของกลุ่มสาระท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือในการเรียนการสอนและจัดให้มีส่ือ 
                 การเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
  ๓.  ควบคุมก ากับ ดูแล โครงการให้มีประสิทธิภาพติดตามและประเมินผลการเรียนของนักเรียน 
              และแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโครงการให้มีคุณภาพ               
               ตามมาตรฐานท่ีต้ังใจ 
  ๔.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 



๑๑ 

 

๑.๑๒  งำนแนะแนว 
              ๑.  นางสาวเจนจิรา                  ธัญญเจริญ                  หัวหน้า 
  2.  นางสาวจารุณี  วารีนิล   ผู้ช่วย 
  3.  นางสาวสุนารี  ศรีชมภู   ผู้ช่วย 
  4.  นางสาวสุทธิวรรณ  สุขแล้ว   ผู้ช่วย  
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
  ๑.  บริการแนะแนวการศึกษาต่อและแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนทุกคน 
  ๒.  บริการให้ค าปรึกษาปัญหาด้านการเรียน ปัญหาชีวิตและปัญหาสุขภาพ 
  ๓.  จัดหาดูแลเรื่องทุนการศึกษาแก่นักเรียน 
  ๔.  รณรงค์ให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๖  และมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ศึกษาต่อ 
  ๕.  ท ารายงานผลการศึกษาต่อของนักเรียนท่ีจบการศึกษาแล้ว 
  ๖.  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และกิจกรรมอ าลาอาลัยให้กับนักเรียนท่ีจบการศึกษา 

๑.๑๓  งำนนิเทศภำยใน 
 ๑.  นายไพโรจน ์   ยังศิริ   หัวหน้า 
 ๒.  นางประไพ   พลายโถ   ผู้ช่วย 
 ๓.  ครูวิทยฐานะเช่ียวชาญและช านาญการพิเศษทุกท่าน ผู้ช่วย 

ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
  ๑.  ก ากับดูแลการนิเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแบบกัลยาณมิตร 
  ๒.  ให้ความช่วยเหลือด้านการจัดการเรียนรู้แก่ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
  ๓.  จัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์การจัดระบบนิเทศการศึกษาภายใน 
                  สถานศึกษากับสถานศึกษาอื่น 

๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๑.๑๔  งำนควบคุมภำยในกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
 ๑.  นางลาวรรณ   ยังศิริ   หัวหน้า 
 ๒.  นางสาวณัฏฐ์ธนัน  ระวิพงษ ์  ผู้ช่วย 

 
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
  ๑.  จัดท าแผนการควบคุมภายในฝ่าย 
  ๒.  ก าหนดขอบเขตงานท่ีจะประเมินของแต่ละส่วนงานโดยร่วมกับบุคลากรในฝ่าย/งาน 
  ๓.  ประเมินการควบคุมภายในของแต่ละส่วนงานในฝ่าย 
  ๔.  บันทึกข้อมูลการประเมินผล สรุปผลการประเมินแลจัดท ารายงานผลการควบคุมภายในของฝ่าย 
  ๕.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 

 
 
 
 



๑๒ 

 

๒.  กลุ่มบริหำรงบประมำณและงำนบุคคล 
 รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณและงำนบุคคล (ปฏบิัติหน้ำที่แทน) 
  นางอรุณี  ก าลังแพทย์ 
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

๑. ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการโรงเรียนคนท่ี ๒ โดยปฏิบัติงานตามหน้าท่ีได้รับมอบหมาย 
๒. ช่วงวางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษา 
๓. ก ากับ ดูแล ด าเนินงานและรับผิดชอบการบริหารงาน 
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

ผู้ช่วยรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณและงำนบุคคล 
 ๑. นางทองค า  สาระวงศ์สุทธิ์ ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ๒. นางอรุณี  ก าลังแพทย์ ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
๑. ปฏิบัติหน้าท่ีแทนรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล กรณีท่ีรองผู้อ านวยการไป

ราชการ/ไม่อยู่/ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ี 
๒. ช่วยดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของส านักงานบริหารงบประมาณและงานบุคคล และการ

ปฏิบัติงานในหน้าท่ีต่าง ๆ ของบุคลากรในกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
๓. มอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนเจ้าหน้าท่ีท่ีไม่ได้มาปฏิบัติงานในวันนั้น ๆ  
๔. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2.๑ งำนส ำนักงำน 
 ๑. นางสาวจิราพร รุ่งอร่าม   หัวหน้า 
 2. นางประวีณา  ชูชาติ   ผู้ช่วย 
 3. นางสาวสุกัญญา ชูกูล   ผู้ช่วย 
 4. นางสาวอรุโณทัย ธนวีรวฒัน ์  ผู้ช่วย 
 5. นางสาวรุ่งอรุณ ร่องน้อย   ผู้ช่วย 

ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
๑. ท าหน้าท่ีเลขานุการฝ่ายงบประมาณและงานบุคคล 
๒. ช่วยดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของส านักงานและการปฏิบัติงานในหน้าท่ีต่าง ๆ ของบุคลากรใน

ฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
๓. จัดป้ายนิเทศข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
๔. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อส้ินปีการศึกษาต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง 
๕. ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือกลุ่มงานฯ แจ้งผู้เกี่ยวข้องและจัดเก็บหนังสือ 
๖. จัดท าเอกสาร ค าส่ังฝ่ายฯ/วาระประชุม รวมรวมแผนงานโครงการและเอกสารอื่น ๆ ของกลุ่มงานฯ 
๗. ติดตามประสานงานกับกลุ่มงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
๘. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2.๒ งำนระบบควบคุมภำยใน 
 ๑.  นางสมพิศ  เจริญผล   หัวหน้า 
 ๒.  นางสาวจิราพร รุ่งอร่าม   ผู้ช่วย 
 ๓.  นางลาวรรณ  ยังศิริ   ผู้ช่วย (กลุ่มงานวิชาการ) 
 ๔.  นางประวีณา  ชูชาติ   ผู้ช่วย (กลุ่มงานงบประมาณและบุคคล) 



๑๓ 

 

 ๕.  นางวิยะดา  ขวัญแก้ว  ผู้ช่วย (กลุ่มงานกิจการนักเรียน) 
 ๖.  นางสาวพิมพ์ประไพ พุทธิวาส  ผู้ช่วย (กลุ่มงานบริหารท่ัวไป) 

ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
๑. จัดวางระบบและปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 
๒. จัดให้มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ภายในกลุ่ม และประเมินการควบคุมภายในด้วย

ตนเอง 
๓. พิจารณาตามความเส่ียงของส่วนงานย่อยไม่สามารถควบคุมได้หรือความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นในภาพรวมของ

โรงเรียนและเลือกหรือค้นหาวิธีการควบคุมท่ีเหมาะสมเพื่อน าเสนอฝ่ายบริหารพิจารณาส่ังการ 
๔. วางแผนปรับปรุง แก้ไขจุดอ่อนของระบบ ด าเนินการตามแผนปรับปรุง ติดตามและรายงานผลการ

ด าเนินงาน และรายงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย    
2.๓ งำนกำรเงิน  บัญชี  และงำนในระบบ KTB Corporate Online 
 2.๓.๑  กำรเงิน 
  ๑. นางภาวนา  เปล่ียนข า  หัวหน้า 
  ๒. นายพิสิฐ  เช่ียวศิลป์  ผู้ช่วย 
  ๓. นางสาวจิราพร รุ่งอร่าม   ผู้ช่วย 
  ๔. นางประวีณา  ชูชาติ   ผู้ช่วย 
  ๕. นางสาวสุกัญญา ชูกุล   ผู้ช่วย 
  ๖. นางสาวรุ่งอรุณ ร่องน้อย   ผู้ช่วย 

ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
          1.  รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินทุกประเภท 

2.  ควบคุมการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 
3. น าฝากเงินเข้าบัญชีธนาคาร เมื่อมีการเปล่ียนแปลง/ปรับยอดสมุด/ติดตามยอดเงิน (statement) ทุกส้ินเดือน 
4.  เบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บุคลากรทุกประเภททุกสัญญา 
5.  ส่ังจ่ายเงินทุกประเภทท่ีอยู่ในอ านาจของโรงเรียนตามระเบียบการบริหารการเงินให้แก่ร้านค้า 
6. ด าเนินการทางการเงินในระบบการเบิกจ่ายทุกประเภท 
7.  กรรมการจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐาน 
8.  จัดท ารายงานควบคุมภายในกลุ่มงานการเงินและงานบัญชีเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
9.  ให้ข้อมูลและอ านวยความสะดวกแก่กรรมการตรวจสอบภายใน 

 10. ท าทะเบียนคุมการช าระเงินรายได้สถานศึกษาของนักเรียนแต่ละปีการศึกษา 
 11. จัดท าทะเบียนคุมเงินยืม/ทะเบียนคุมใบเสร็จ 
 12. เก็บรักษาใบเสร็จรับเงินท่ียังไม่ได้ใช้ 
 13. จัดเก็บเงินประกันสังคมลูกจ้างช่ัวคราวพร้อมน าส่ง 
 14. จัดท าทะเบียนคุมเงินประกันสัญญาและหนังสือค้ าประกันสัญญา 
          15. สรุป – ประเมินผล การปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบตามภาระงาน/โครงการ  เป็นลายลักษณ์อักษร 
               ต่อฝ่ายบริหารทุกปีการศึกษา 
  16. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 



๑๔ 

 

2.๓.๒ งำนบัญชี 
  ๑. นางวราพร  เนตรสว่าง  หัวหน้า 
  2. นางสาววาสนา สุมา   ผู้ช่วย 
  ๒. นางสาวอรุโณทัย ธนวีรวฒัน ์  ผู้ช่วย 
  ๓. นางสาวรุ่งอรุณ ร่องน้อย   ผู้ช่วย 

ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
1. รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินทุกประเภท 
2. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนน าเสนอหัวหน้าสถานศึกษาลงนาม 
3. กล่ันกรอง ตรวจสอบรายงานการเดินทางไปราชการ การยืมเงินไปราชการ ยืมเงินด าเนินงานตามโครงการ 
     และการส่งใช้เงินยืม 
4. ติดตามการส่งใช้เงินยืมทุกประเภทให้เป็นไปตามก าหนด หากไม่เป็นไปตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและ  
     การน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 หมวด 5 การเบิกจ่ายเงินยืม ให้บันทึกเสนอหัวหน้าสถานศึกษารับทราบ 
5. จัดท า/ควบคุม/ทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน 
6. จัดท า/ควบคุม/ทะเบียนคุมใบส าคัญ / รองจ่าย 
7. จัดท า/ควบคุม/งบหน้าอนุมัติการจ่ายเงินทุกประเภท 
8. จัดท า/ควบคุม/ทะเบียนคุม / ควบคุมการเบิกจ่ายเงินระดมทุนทรัพยากรเพื่อพัฒนาส่ือเทคโนโลยี 
9.  จัดท า/ควบคุมการด าเนินการด้านบัญชีเงินสวัสดิการน้ าด่ืมของโรงเรียน 
10.  ให้ข้อมูลและอ านวยความสะดวกแก่กรรมการตรวจสอบภายใน 
11. ส่ังจ่ายเงินทุกประเภทท่ีอยู่ในอ านาจของโรงเรียนตามระเบียบการบริหารงบประมาณให้แก่ 
     ผู้ค้าผู้รับเหมาท่ีได้รับการอนุมัติส่ังจ่ายจากผู้อ านวยการโรงเรียน 
12. หักภาษี ณ ท่ีจ่ายตามระเบียบของการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายพร้อมออกหนังสือรับรองน าส่ง 
     สรรพากร (ภายในวันท่ี 7 ของเดือนถัดไป) 
13. จัดท า/ควบคุมการจัดท างบเทียบยอด ณ ส้ินเดือน 
14.  สรุป – ประเมินผล การปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบตามภาระงาน/โครงการ  เป็นลายลักษณ์อักษร 

               ต่อฝ่ายบริหารทุกปีการศึกษา 
15.  ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

2.๓.๓  งำนในระบบ KTB Corporate Online 
  ๑. นางภาวนา  เปล่ียนข า หัวหน้า   

2. นางสาวจิราพร รุ่งอร่าม  ผู้ช่วย  (ด้านจ่าย) 
3. นางปิยาภรณ์  แสงสว่าง ผู้ช่วย  (ด้านรับ) 
4. นางประวีณา  ชูชาติ  ผู้ช่วย  (ด้านจ่าย) 
5. นางวราพร  เนตรสว่าง ผู้ช่วย   (ด้านรับ) 
6. นางสาววาสนา สุมา  ผู้ช่วย  (ด้านรับ-จ่าย) 
7. นางสาวอรุโณทัย ธนวีรวฒัน ์ ผู้ช่วย  (ด้านรับ-จ่าย) 

ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
๑. ปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online   

- การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
- การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 
- การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 



๑๕ 

 

- การขอโอนและการขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ 
- การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
- การเบิกเงินจากคลัง และการน าเงินส่งคลัง 
- การจัดท าบัญชีการเงิน 
- การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
- การจัดหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 

๒. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อส้ินปีการศึกษาต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง 
๓. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2.4  งำนพัสดุ 
 

นำงอรุณี  ก ำลังแพทย์ หัวหน้าหน่วยและหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
มีหน้าท่ี 
1. เป็นท่ีปรึกษาเกี่ยวกับการพัสดุของโรงเรียน 
2. วางแผน การด าเนินงาน  ส่งเสริมการจัดการระบบงานพัสดุให้เกิดความมีประสิทธิภาพ 
3. เป็นผู้ส่ังซื้อ/จ่ายพัสดุท่ีได้รับการอนุมัติจัดซื้อจากผู้อ านวยการโรงเรียน 
4. ก ากับ นิเทศ ติดตามการด าเนินงานด้านการพัสดุของโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
5. ติดตามประสานงานกับผู้ค้า ผู้รับเหมาในการตรวจสอบ ซ่อมแซม บ ารุงรักษาพัสดุให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งาน

ได้ 
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านพัสดุรายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียนทุกส้ินปีการศึกษา 

 

นางสาวกิตติยาพร   น ้าแก้ว     เจ้าหน้าท่ีพัสดุโรงเรียน  
นางสาวอัญพัชญ์    ยอดเกตุ  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ี  

มีหน้าท่ี 
1. ปฏิบัติหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีพัสดุตามก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 ศึกษาระเบียบและแนวปฏิบัติท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน น ามาถือปฏิบัติและให้ข้อมูลแก่
ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง 

2. ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างวงเงินงบประมาณไม่เกิน 5,000 บาท  
3. ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณท่ีได้จาก สพม. 9 และงบประมาณจากหน่วยงาน อื่นๆ  
4. ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างงานก่อสร้าง และท าเรื่องเบิกจ่ายงบประมาณท่ีได้รับงบประมาณจัดสรร 
5. ควบคุมการสรุปยอดจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุของกลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ  
6. จัดพิมพ์หนังสือส่งออกกับหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวกับงานพัสดุ 
7. ด าเนินการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ให้เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
8. สรุปยอดค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค และค่าเดินทางไปราชการประจ าปี  
9. ด าเนินการให้ผู้ส่ังซื้อ ส่ังจ้าง ผู้เบิกพัสดุ กรรมการตรวจรับพัสดุ ลงนามในเอกสารพัสดุให้ครบถ้วนถูกต้อง 
10. ประสานงานกับพัสดุของกลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ/ เพื่อตรวจสอบพัสดุคงเหลือตามบัญชีครุภัณฑ์ 
11. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวกับงานพัสดุ 
12. รวบรวมเอกสารด้านพัสดุให้เป็นระบบ เรียบร้อย ตรวจสอบได้ 
13. สรุป–ประเมินผล การปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบตามภาระงาน/โครงการ เป็นลายลักษณ์อักษรต่อฝ่ายบริหาร

ทุกปีการศึกษา 
14. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 



๑๖ 

 

นำงพิชยำ   ศรีบุญมี   เจ้ำหน้ำที ่ 
มีหน้าท่ี 
1. ปฏิบัติหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีพัสดุตามก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 ศึกษาระเบียบและแนวปฏิบัติท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน น ามาถือปฏิบัติและให้ข้อมูลแก่
ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง 

2. ประสานหน่วยงานกับเจ้าหน้าท่ีกลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ ภายในโรงเรียน กลุ่มสาระฯ ในการรวบรวมเอกสาร  
ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในระบบ Egp ของกลุ่มบริหารงานวิชาการ/วิทยาศาสตร์/ภาษาอังกฤษ/         
สุขศึกษา/การงานอาชีพฯ  และงบประมาณอื่น ๆ 

3. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้างวงเงินงบประมาณไม่เกิน 5,000 บาท ให้เป็นไปตามขั้นตอนท่ีถูกต้อง รวดเร็ว 
ตรวจสอบได้ 

4. จัดท าเอกสารงานซื้องานจ้าง เพื่อเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMIS งบประมาณเกิน 5,000  บาท 
5. แยก/จัดเก็บเอกสารจัดซื้อ จัดจ้าง ให้เป็นระบบ ง่ายต่อการน ามาใช้ประโยชน์ 
6. ด าเนินการจัดเบิกค่าเดินทางไปราชการ/เบ้ียเล้ียง  
7. ศึกษาระเบียบ และแนวปฏิบัติท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน น ามาถือปฏิบัติและให้ข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องได้อย่าง

ถูกต้อง 
8. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

 

นำงสำวนิตยำ  หงส์พัฒน์  เจ้ำหน้ำที ่ 
มีหน้าท่ี 
1. ปฏิบัติหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีพัสดุตามก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 ศึกษาระเบียบและแนวปฏิบัติท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน น ามาถือปฏิบัติและให้ข้อมูลแก่
ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง 

2. ประสานหน่วยงานกับเจ้าหน้าท่ีกลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ ภายในโรงเรียน กลุ่มสาระฯ ในการรวบรวมเอกสาร  
ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในระบบ Egp ของกลุ่มบริหารงานท่ัวไปวิชาการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน/
กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล/ภาษาไทย/คณิตศาสตร์/สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม/ศิลปะ  
และงบประมาณอื่น ๆ  

3. ประสานหน่วยงานภายในโรงเรียน ควบคุมการด าเนินงานในการรวบรวมเอกสารจัดซื้อ จัดจ้างเงิน
งบประมาณ ระบบ GFMIS ส่งหน่วยงานต้นสังกัด/ท่ีเกี่ยวข้อง 

4. จัดท าเอกสารงานซื้องานจ้าง เพื่อเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMIS งบประมาณเกิน 5,000  บาท 
5. แยก/จัดเก็บเอกสารจัดซื้อ จัดจ้าง ให้เป็นระบบ ง่ายต่อการน ามาใช้ประโยชน์ 
6. ศึกษาระเบียบ และแนวปฏิบัติท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน น ามาถือปฏิบัติและให้ข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องได้  

อย่างถูกต้อง 
7. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

 

นำงสำวสุทธำทิพย์  ค ำนิกร  เจ้ำหน้ำที ่
มีหน้าท่ี 
1. รวบรวมรายงานขอซื้อขอจ้างของกลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ/และตรวจสอบความถูกต้องและส่งต่อให้เจ้าหน้าท่ี

เพื่อด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างลงระบบ Egp ขั้นต่อไป 
2. รวบรวมเอกสารชุดเบิกและส่งให้งานการเงินเพื่อเบิกจ่ายร้านค้า/ผู้รับจ้าง 
3. จัดท าทะเบียนมือคุมการงานจ้างท้ังปีงบประมาณ   



๑๗ 

 

4. ลงทะเบียนคุมรายการจ้างเหมาบริการ ท้ังปีงบประมาณ   
5. ลงทะเบียนคุมรายการจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ ท้ังปีงบประมาณ   
6. สรุปยอดจัดจ้าง ท้ังปีงบประมาณแบ่งเป็นไตรมาส  โดยประสานงานกับงานนโยบายและแผนงาน 
7. สรุป – ประเมินผล การปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบตามภาระงาน/โครงการ เป็นลายลักษณ์อักษรต่อฝ่าย

บริหารทุกปีการศึกษา 
8. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

นำยอัศวพล  อิ่มสุขส ำรำญ  เจ้ำหน้ำที่  
มีหน้าท่ี 
1. ออกเลขทะเบียนและจ่ายครุภัณฑ์แก่กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ 
2. เขียนเลขทะเบียน รหัสประจ าครุภัณฑ์ 
3. จัดท าทะเบียนวัสดุถาวร ครุภัณฑ์อย่างมีระบบและเป็นปัจจุบันทั้งปีงบประมาณ   
4. ด าเนินการคิดค านวณค่าเส่ือมราคาประจ าปี 
5. ประสานงานกับพัสดุกลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ/ เพื่อตรวจสอบพัสดุคงเหลือตามบัญชีครุภัณฑ์ 
6. ตรวจสอบพัสดุประจ าปี และด าเนินการจ าหน่ายพัสดุประจ าปี 
7. สรุปยอดจัดซื้อครุภัณฑ์ของกลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ/ โดยประสานงานกับงานนโยบายและแผนงาน 
8. สรุป – ประเมินผล การปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบตามภาระงาน/โครงการ เป็นลายลักษณ์อักษรต่อฝ่าย

บริหารทุกปีการศึกษา 
9. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

 

นำยชยำรักษ์  แก้วมณี   เจ้ำหน้ำที ่
มีหน้าท่ี 
1. จัดท าและลงทะเบียนมือคุมการจัดซื้อวัสดุท้ังปีงบประมาณ   
2. ลงทะเบียนวัสดุส้ินเปลือง ไตรมาสท่ี 1( ต.ค.-ธ.ค.) และ ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.- มิ.ย.) ให้เป็นปัจจุบัน 
3. ประสานงานกับพัสดุกลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ/เพื่อตรวจสอบพัสดุคงเหลือตามบัญชีครุภัณฑ์ 
4. ตรวจสอบพัสดุประจ าปี และด าเนินการจ าหน่ายพัสดุประจ าปี 
5. สรุปยอดจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุของกลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ/โดยประสานงานกับงานนโยบายและแผนงาน  
6. สรุป – ประเมินผล การปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบตามภาระงาน/โครงการ เป็นลายลักษณ์อักษรต่อฝ่าย

บริหารทุกปีการศึกษา 
7. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

 

นำยเพชร  แตงอ่อน   เจ้ำหน้ำที ่
มีหน้าท่ี 
1. ลงทะเบียนวัสดุ ไตรมาสท่ี 2 ( ม.ค.-มี.ค.) และ ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.- ก.ย.) ให้เป็นปัจจุบัน 
2. ตรวจสอบพัสดุประจ าปี และด าเนินการจ าหน่วยพัสดุประจ าปี 
3. สรุป–ประเมินผล การปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบตามภาระงาน/โครงการ เป็นลายลักษณ์อักษรต่อฝ่ายบริหาร

ทุกปีการศึกษา 
4. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 



๑๘ 

 

2.5  งำนแผนงำนและโครงกำร 
  ๑. นายนุกูล  ภู่ประเสริฐ   หัวหน้า 
  ๒. นางสาวศศิมา  อินทนะ    ผู้ช่วย 
  ๓. นางสาวสุวิมล  โพธิ์พิทักษ์   ผู้ช่วย 
  ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

๑. การจัดท าแผนงาน/โครงการ/ปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียนให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติงานของโรงเรียน 

๒. บริหารงานด้านงบประมาณและการเงิน ร่วมการจัดท าแผนงบประมาณและค าขอต้ังงบประมาณ เพื่อเสนอ
ต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แล้วแต่กรณี 

๓. การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ 
๔. การตรวจ ติดตาม ควบคุม และรายงานการใช้งบประมาณ และผลผลิตจากงบประมาณ 
๕. การค านวณต้นทุนการผลิตในการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ 
๖. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อส้ินปีการศึกษาต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง 
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

2.6  งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
              ๑.  นายวศิน               ชูชาติ                      หัวหน้า 
              2.  นางสาวเพ็ญศิริ เมฆฉาย   ผู้ช่วย 
           3. นางสาวอ าภาพร       ศรีอุบล                      ผู้ช่วย 
               4. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ผู้ช่วย 
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
  ๑.  วางแผนและก าหนดแนวทางของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ๒.  ประสานงานกับกลุ่มงาน/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้ามาตรฐานการศึกษาต่าง ๆ ใน 
                     โรงเรียนเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ๓.  จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
  ๔.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 2.6 งำนธนำคำรโรงเรียน 
  ๑. นางศิริรัตน ์   ด้วงยศ   หัวหน้า 
  ๒.  นางสาววาสนา  สุมา   ผู้ช่วย 
  ๓.  นางสาววันวิสาข์  เล้ียวไพบูลย์   ผู้ช่วย 
  ๔.  นางเพ็ญจันทร ์  เทศทอง   ผู้ช่วย 
  ๕.  นายพิสิฐ   เช่ียวศิลป์  ผู้ช่วย 
  ๖. นายอภิชาติ   วงษ์โสรถ  ผู้ช่วย 
  ๗. นางวราพร   เนตรสว่าง  ผู้ช่วย 
 

ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 ๑. ควบคุมดูแลงานธนาคารโรงเรียนให้เรียบร้อย ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
 ๒. จัดต้ังครูดูแลควบคุมการท างานของคณะนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบการเงินการธนาคาร 
 ๓. สาธิตฝึกนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติจริงในงานธนาคารโรงเรียน 



๑๙ 

 

 ๔. ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานของธนาคารโรงเรียนเมื่อส้ินปีการศึกษาต่อผู้บริหาร 
               และผู้เกี่ยวข้อง 
 ๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 2.7  กองทุนสวัสดิกำรภำยในโรงเรียนสำมชุกรัตนโภคำรำม 
  2.7.๑ สวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล กำรศึกษำบุตร ค่ำเช่ำบ้ำน 
   ๑. นางปิยาภรณ์  แสงสว่าง หัวหน้า 
   2. นางสาวอ าภาพร ศรีอุบล  ผู้ช่วย 
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

๑. ท าหนังสือรับรองสิทธิ์ในการรักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร หนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือรับรอง
ข้าราชการ และบุคลากรของโรงเรียน 

๒. จัดท าหลักฐานการเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตรและค่าเช่าบ้านเดือนละ 1 ครั้ง โดยส่งทุกวัน
ส้ินเดือนของเดือน 

  2.7.๒  กองทุนสวัสดิกำรภำยในโรงเรียนสำมชุกรัตนโภคำรำม 
   ๑. นางอรุณี  ก าลังแพทย์           หัวหน้า 
   ๒. นางสาวพิมพ์ประไพ พุทธิวาส  ผู้ช่วย 

3. นางวราพร  เนตรสว่าง  ผู้ช่วย 
4. นางสาววาสนา สุมา   ผู้ช่วย 
5. คณะกรรมการตามประกาศโรงเรียนฯ เรื่องกองทุนสวัสดิการ 
    โรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามทุกท่าน 

  2.7.3  กองทุนสวัสดิกำรและสิ่งแวดล้อมโรงเรียน 
1. นางสาวจิราพร รุ่งอร่าม   หัวหน้า 
2. นางวราพร  เนตรสว่าง  ผู้ช่วย 
3. นางสาวอรุโณทัย ธนวีรวฒัน ์  ผู้ช่วย 
4. นางสาวรุ่งอรุณ ร่องน้อย   ผู้ช่วย 

ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ (1.7.2 – 1.7.3) 
      ๑.  จัดท าบัญชี รายรับ-รายจ่ายและเอกสารเกี่ยวกับเงินรายได้และรายได้พิเศษของโรงเรียน 
      ๒.  ออกหนังสือขอบคุณและใบอนุโมทนาบัตรแก่ผู้บริจาค พร้อมท้ังท าบัญชีควบคุมการออก 
                     หนังสือและใบอนุโมทนาบัตรของโรงเรียน 
      3.  ควบคุมบัญชีการด าเนินการต่าง ๆ ของกองทุนสวัสดิการและส่ิงแวดล้อมโรงเรียน 

4.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

2.8  งำนอัตรำก ำลัง บรรจุแต่งต้ัง โอน ย้ำย และออกจำกรำชกำร 
 ๑. นางสาวพูลศิริ  สรหงษ์  หัวหน้า  
 2. นางจมานนท์  บุตรชาดา ผู้ช่วย   
 3. นางสาวนันทนา บุญวงศ์  ผู้ช่วย 
 4. นางสาวนีรนาฏ บุญประเสริฐ ผู้ช่วย 

 
 
 
 



๒๐ 

 

ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
1. การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลัง 
2.  การก าหนดและควบคุมต าแหน่ง 
3.  ด าเนินการสรรหา บรรจุแต่งต้ังและจัดท าสัญญา เพื่อรับบุคลากรปฏิบัติงานเป็นข้าราชการ   
     พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างช่ัวคราว  ด้วยเงินงบประมาณ และเงินรายได้    
     สถานศึกษา 
4.  ด าเนินการบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสถานศึกษา เพื่อ การแต่งต้ัง ย้าย โอน การกลับ 
     เข้ารับราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     5.  จัดเตรียมเอกสารท่ีใช้ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้น 
          เงินเดือนการเล่ือนต าแหน่ง การเปล่ียนต าแหน่ง การประเมินเพื่อเข้ารับรางวัล หรือเพื่อ 
          ประกอบการประเมินการจ้าง 

6.  ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อส้ินปีการศึกษาต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง 
          7.  จัดท าและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง   
               พร้อมท้ังบันทึกการเปล่ียนแปลงข้อมูลของบุคลากรแต่ละคนให้เป็นปัจจุบัน 

8.  การแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ช่ือ-ช่ือสกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา ของข้าราชการครูและ 
     บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 
9.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
2.9  งำนวินัย  จรรยำบรรณและมำตรฐำนในกำรประกอบอำชีพ  / ทะเบียนประวัติ 
 ๑.  นางสาวนันทนา  บุญวงค์   หัวหน้า 
 ๒.  นางสาวนีรนาฏ  บุญประเสริฐ  ผู้ช่วย 

ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
๑. ควบคุมสมุดลงเวลามาปฏิบัติราชการของบุคลากรโรงเรียน 
๒. สรุปวันลา รายงานวันลาของบุคลากรในโรงเรียนให้ผู้บริหารทราบ 
๓. ส่งเสริมวินัยคุณธรรมและจริยธรรม มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๔. รวบรวมระเบียบวินัยครู เพื่อให้ครูปฏิบัติตนตามระเบียบ จรรยาบรรณ 
๕. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อส้ินปีการศึกษาต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง 
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

2.10 งำนส่งเสริมมำตรฐำนต ำแหน่ง/วิชำชีพ และเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์ 
 1. นางสาวสุกัญญา ชูกุล   หัวหน้า 
 2. นายวศิน  ชูชาติ   ผู้ช่วย 

ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
1. ประสานงานเรื่อง การขอรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู/ผู้บริหาร การขอมีบัตรประจ าตัวของคุรุสภา

และการขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ให้แก่บุคลากรในโรงเรียน 
2. ด าเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จัดท า จัดเก็บข้อมูลการได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ

ของบุคลากรไว้ให้สามารถน ามาเป็นข้อมูลและบุคลากรของโรงเรียนไม่เสียสิทธิประโยชน์ท่ีควรจะได้ 
3. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ี ๆ ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 



๒๑ 

 

 2.11  งำนเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปฏิบติังำน 
  ๑. นางทองค า  สาระวงษ์สุทธิ์  หัวหน้า 
  ๒. นางสาวสุกัญญา ชูกุล   ผู้ช่วย  
  3. นางสาวนันทนา บุญวงศ์   ผู้ช่วย  
  5. นายชยารักษ์  แก้วมณี   ผู้ช่วย 
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

๑. การวางแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๒. งานส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ 
๓. ด าเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
๔. การขอเล่ือนต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข้าราชการครู 
๕. การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว 
๖. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อส้ินปีการศึกษาต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง 
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

๓.  กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 
 รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 
  นายไพโรจน์      ยังศิริ 
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

๑. ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการโรงเรียนโดยปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
๒. ช่วยวางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษา 
๓. ก ากับ ดูแล ด าเนินงานและรับผิดชอบการบริหารงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
๔. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ผู้ช่วยรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 
 นายช านาญ  แสงงาม 

ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
๑. ปฏิบัติหน้าท่ีแทนรองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน กรณีท่ีรองผู้อ านวยการไปราชการ/ไม่อยู/่ไม่

สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
๒. ช่วยดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของส านักงานบริหารงานกิจการนักเรียน และการปฏิบัติงานใน

หน้าท่ีต่าง ๆ ของบุคลากรในกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
๓. ปฏิบัติหน้าท่ีแทนเจ้าหน้าท่ีในกลุ่มงานกิจการนักเรียนท่ีไม่ได้มาปฏิบัติงานในวันนั้น ๆ 
๔. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

3.๑  งำนส ำนักงำนกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 
๑.  นางสาวปัทมา  พิกุลทอง  หัวหน้า 
๒. นางสาวขวัญทิชา  อรเอี่ยม   ผู้ช่วย 
๓. นางวิยะดา   ขวัญแก้ว  ผู้ช่วย 
๔. นางสาววรรญา  นูมหันต์   ผู้ช่วย 
๕. นางสาวอติกานต์  เอี่ยมนิ่ม   ผู้ช่วย 

ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
๑. หัวหน้างานส านักงานปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน กรณีท่ีผู้ช่วยรอง

ผู้อ านวยการไปราชการ/ไม่อยู่/ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
๒. ช่วยดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของส านักงานฝ่ายกิจการนักเรียน และการปฏิบัติงานในหน้าท่ี

ต่าง ๆ ของบุคลากรในฝ่ายกิจการนักเรียน 
๓. ปฏิบัติหน้าท่ีแทนเจ้าหน้าท่ีในฝ่ายกิจการนักเรียนท่ีไม่ได้มาปฏิบัติงานในวันนั้น ๆ 
๔. ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือฝ่ายกิจการนักเรียน แจ้งผู้เกี่ยวข้อง และการจัดเก็บหนังสือ 
๕. จัดป้ายนิเทศ/ปฏิทินปฏิบัติงานในส านักงานฝ่ายกิจการนักเรียน 
๖. รวบรวมแผนงาน/โครงการและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
๗. จัดท าวาระการประชุม/บันทึกการประชุมของฝ่ายกิจการนักเรียน 
๘. จัดท าค าส่ังโรงเรียนท่ีเกี่ยวกับงานบริหารงานกิจการนักเรียน 
๙. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
๑๐. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
๑๑. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 



๒๓ 

 

3.2  งำนพัสดุ 
 1.  นางวิยะดา  ขวัญแก้ว  หัวหน้า 
 2.  นางสาวปัทมา พิกุลทอง  ผู้ช่วย 
 3.  นางสาวขวัญทิชา อรเอี่ยม   ผู้ช่วย 

ขอบข่ำยงำน  บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
1. จัดท าเอกสารเกี่ยวกับงานเรื่องพัสดุ  การเงิน  และสวัสดิการของฝ่ายบริหารงาน 

กิจการนักเรียน 
  2.  ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3.3  งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๑.  นางสาววรรญา นูมหันต์   หัวหน้า 
๒. นางสาวขวัญทิชา อรเอี่ยม   ผู้ช่วย 
๓. นายสมเจตน์  กล้าหาญ  ผู้ช่วย 
๔. นางสาวปัทมา พิกุลทอง  ผู้ช่วย 
๕. นางวิยะดา  ขวัญแก้ว  ผู้ช่วย 
๖. นางสาวเจนจิรา ธัญญเจริญ  ผู้ช่วย 
๗. นางสาวอติกานต์ เอี่ยมนิ่ม   ผู้ช่วย 
๘. นางสาวชลธิชา ร่มโพธิ์ร ี  ผู้ช่วย 

ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
๑. การประสานงานกับคณะท างานกลุ่มบริหารงานต่าง ๆ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
๒. จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ 
๓. จัดประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๔. รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบผ่านผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

        3.4 งำนหัวหน้ำระดับชั้นและครูที่ปรึกษำ 
๑.  นางสาววรรญา  นูมหันต์  หัวหน้า 
๒. นางสาวปัทมา  พิกุลทอง ผู้ช่วย 
๓. นางวิยะดา   ขวัญแก้ว ผู้ช่วย 
๔. นางสาวขวัญทิชา  อรเอี่ยม  ผู้ช่วย 
๕. นางสาวอติกานต์  เอี่ยมนิ่ม  ผู้ช่วย 
๖. หัวหน้าระดับทุกระดับ 
๗. ครูท่ีปรึกษาทุกห้อง 

ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 หัวหน้ำระดับชั้น 

๑. ประสานงานกับครูท่ีปรึกษาในเรื่องเอกสารและเรื่องอื่น ๆ 
๒. ปกครองปลูกฝังระเบียบคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบให้แก่นักเรียนในระดับท่ีรับผิดชอบ 
๓. ประสานงานกับงานท่ีเกี่ยวข้อง และงานสารสนเทศเพื่อติดตามพฤติกรรมนักเรียน 
๔. ร่วมก าหนดงาน โครงการ เพื่อพัฒนานักเรียน 
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 



๒๔ 

 

ครูที่ปรึกษำ 
1. ด าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท้ังการส่งเสริมป้องกันปัญหาและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาใน

ด้านความสามารถ การเรียน พฤติกรรม สุขภาพ และด้านครอบครัวและอื่น ๆ 
2. ด าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามแนวทางท่ีก าหนด คือ  

 -   การรู้จักเรียนเป็นรายบุคคล 
 -   การคัดกรองนักเรียน 
 -   การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
 -  การส่งต่อ 

3. ร่วมประชุมกลุ่มปรึกษาปัญหารายกรณี 
4. บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานและประเมินผลรายงานส่งหัวหน้าระดับ 
5. ร่วมกับกลุ่มงานวิชาการในการด าเนินงานต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับนักเรียนในท่ีปรึกษา 
6. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

        3.5 งำนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
        1. นายเชษฐา  เอติยัติ  หัวหน้า 
  2. นางสาวอติกานต์ เอี่ยมนิ่ม  ผู้ช่วย 

3. นางสาวขวัญทิชา อรเอี่ยม  ผู้ช่วย 
  4. นางสาวปัทมา  พิกุลทอง ผู้ช่วย 
  5. นางสาววรรญา นูมหันต์  ผู้ช่วย 
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

1. ประสานงานกับครูในกลุ่มงานร่วมวางแผนงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน 
2. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

   3.5.๑ งำนสวดมนต์ประจ ำสัปดำห์ 
๑.  นายสุคนธ์  สิกขโกศล  หัวหน้า 
๒. นางอรุณี  ก าลังแพทย์  ผู้ช่วย 
๓. นางจิตต์มนัส สารสุวรรณ  ผู้ช่วย 
๔. นางศิริภรณ์  ศรีนาค   ผู้ช่วย 
๕. นางสมพิศ  เจรญิผล   ผู้ช่วย 
๖. นายยศพงค์  ทรงเพียรธรรม  ผู้ช่วย 
๗. ครูท่ีปรึกษาทุกคน 

ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
๑. ก าหนดแผนงาน โครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักชาวพุทธ ๑๒ ประการของพระ

พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) 
๒. อบรมดูแลคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ประชุมสวดมนต์ทุกวันอังคาร 
๓. ประเมิน วิเคราะห์ รายงานผลการปฏิบัติงาน 
๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3.5.2  งำนกิจกรรมแห่เทียนจ ำน ำพรรษำ 
 1.  นางสาวขวัญทิชา  อรเอี่ยม  หัวหน้า 
 2.  นางสาวปัทมา  พิกุลทอง ผู้ช่วย 
 3.  นางสาววรรญา  นูมหันต์  ผู้ช่วย 
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 4.  นางวิยะดา   ขวัญแก้ว ผู้ช่วย 
 5.  นางสาวอติกานต์  เอี่ยมนิ่ม  ผู้ช่วย 
 6.  นายกวี   โพธิสุธา  ผู้ช่วย 
 7.  นางสาวนวรัตน ์  กล้าหาญ ผู้ช่วย 
 8.  นายธรรมสาร  พวงบุบผา ผู้ช่วย 

ขอบข่ำยงำน  บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
1. ก าหนดแผนงาน โครงการกิจกรรมแห่เทียนจ าน าพรรษา  เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักชาวพุทธ 
2. ประสานงานกับหัวหน้าคณะสี  และผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
3. ประเมิน วิเคราะห์ รายงานผลการปฏิบัติงาน 

               3.5.3 งำนค่ำนิยม 12 ประกำรและเยำวชนคนดีศรีสุพรรณ 
๑.  นางสาวอติกานต์ เอี่ยมนิ่ม  หัวหน้า 
2.  นายธรรมสาร พวงบุบผา ผู้ช่วย 
3.  นายกวี  โพธิสุธา  ผู้ช่วย 
4.  นางสาววรรญา นูมหันต์  ผู้ช่วย 
5.  นางวิยะดา  ขวัญแก้ว ผู้ช่วย 
6.  นางสาวขวัญทิชา อรเอี่ยม  ผู้ช่วย 
7.  นางสาวเจนจิรา ธัญญเจริญ ผู้ช่วย 
8.  นางสาวชลธิชา ร่มโพธิ์ร ี ผู้ช่วย 
9.  นางสาวปัทมา พิกุลทอง ผู้ช่วย 
10.นายจิตตพล  พลเสน  ผู้ช่วย 

ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
๑. ก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ 
๒. ด าเนินการตามโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ 
๓. ประสานงานกับคณะครูในการด าเนินโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณและโครงการท่ีส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมและการมีจิตอาสา 
๔. ดูแลนักเรียนแกนน าเยาวชนคนดีศรีสุพรรณเพื่อเป็นต้นแบบการด าเนินโครงการ 
๕. การเตรียมความพร้อมนักเรียนและเอกสารเพื่อรับการประเมินโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ 
๖. จัดอบรมและส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนการมี จิตอาสา 
๗. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
๘. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

3.5.4  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  (อ ำลำ – อำลัย  ร้อยดวงใจสำยใยตะแบก) 
  1.  นางสาวนวรัตน ์ กล้าหาญ  หัวหน้า 
  2.  นายกวี  โพธิสุธา   ผู้ช่วย 
  3.  นายพงษ์ดนัย ศรีวิเชียร  ผู้ช่วย 
  4.  นางวิยะดา  ขวัญแก้ว  ผู้ช่วย 
  5.  นางสาวอติกานต์ เอี่ยมนิ่ม   ผู้ช่วย 
  6.  นางสาวขวัญทิชา อรเอี่ยม   ผู้ช่วย 
  7.  สภานักเรียนโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 
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ขอบข่ำยงำน  บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
1. ก าหนดแผนงาน  โครงการและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  (อ าลา – อาลัย  ร้อยดวงใจสายใยตะแบก) 
2. ด าเนินการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  (อ าลา – อาลัย  ร้อยดวงใจสายใยตะแบก) 
3. ประสานงานกับคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนเพื่อด าเนินการจัดกิจกรรม 
4. ประเมิน  วิเคราะห์  รายงานผลการปฏิบัติงาน 
5. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

      3.6 งำนปกครองนักเรียนตำมคณะสี 
๑.  นางสาวนวรัตน ์ กล้าหาญ  หัวหน้า 
2.  นายช านาญ  แสงงาม   ผู้ช่วย 
3.  นางสาวภิญญาพัชญ ์ หงษ์โต   ผู้ช่วย  หัวหน้าคณะทานตะวัน 
4. นางสาวอติกานต์ เอี่ยมนิ่ม   ผู้ช่วย  หัวหน้าคณะชมพูพันธุ์ทิพย์    
5. นางสาววันวิสาข์ เรืองปานกัน  ผู้ช่วย   หัวหน้าคณะพุดตาน 
6. นายอัศวพล  อิ่มสุดส าราญ  ผู้ช่วย   หัวหน้าคณะทองกวาว 
7. นายธรรมสาร พวงบุบผา  ผู้ช่วย   หัวหน้าคณะแวววิเชียร 
8. หัวหน้าคณะสีทุกคณะ   ผู้ช่วย 

ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
๑. ก าหนดแผนงาน โครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียน 
๒. ประสานกับหัวหน้าระดับ อาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อพัฒนาและแก้ไขเรื่องการแต่งกาย ทรงผม 
๓. ดูแล ควบคุมนักเรียนให้มีพฤติกรรม ความประพฤติให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 
๔. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมปลูกฝังนักเรียนให้มีระเบียบวินัยของโรงเรียน 
๕. ก าหนดแผนงาน โครงการและกิจกรรมหน้าเสาธง ด าเนินกิจกรรมหน้าเสาธงเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย์ ระเบียบวินัย และสาระน่ารู ้
๖. ดูแลการท ากิจกรรมหน้าเสาธง 
๗. ประเมิน วิเคราะห์ รายงานผลการปฏิบัติงาน 
๘. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

     3.7 งำนจรำจรและควำมปลอดภัย 
๑.  นายสมเจตน์  กล้าหาญ  หัวหน้า 
๒.  นายสุรฤทธิ์  คงสงค์   ผู้ช่วย 
๓.  นายช านาญ  แสงงาม   ผู้ช่วย 
๔.  นายพงษ์ดนัย ศรีวิเชียร  ผู้ช่วย 
๕. นายสุเทพ  ข าโขมะ   ผู้ช่วย 
๖. นายนุกูล  ภู่ประเสริฐ  ผู้ช่วย 
๗. นายธรรมสาร พวงบุปผา  ผู้ช่วย 
๘. นางจิตต์มนัส สารสุวรรณ  ผู้ช่วย 
๙. นางอรุณี  ก าลังแพทย์  ผู้ช่วย 
๑๐. นางเขมศรัณย์ พวงแย้ม   ผู้ช่วย 
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ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
๑. ก าหนดแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยและวินัยจราจร 
๒. ประสานงานการจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย 
๓. วางแผนและท าเอกสารหลักฐานการปฏิบัติหน้าท่ีเวรยาม 
๔. ตรวจหลักฐานเอกสารการปฏิบัติหน้าท่ีเวรยามเสนอหัวหน้าสถานศึกษา 
๕. ประเมิน วิเคราะห์ รายงานผลการปฏิบัติงาน 
๖. ควบคุมดูแลเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 
๗. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

     3.8 งำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
๑.  นายช านาญ  แสงงาม   หัวหน้า 
๒. นายธรรมสาร พวงบุบผา  ผู้ช่วย 
๓. นายสุรฤทธิ์  คงสงค์   ผู้ช่วย 
๔. นายกวี  โพธิสุธา   ผู้ช่วย 
๕. นางเขมศรัณย์ พวงแย้ม   ผู้ช่วย 
๖. นางสาวกาญจนา เวชวิฐาน  ผู้ช่วย 
๗. นายสุเทพ  ข าโขมะ   ผู้ช่วย 
๘. นายสมโภชน์  พิศเพ็ง   ผู้ช่วย 
๙. นายพงษ์ดนัย ศรีวิเชียร  ผู้ช่วย 

ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
๑. ก าหนดแผนงาน โครงการและกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกัน การแพร่ระบาทส่ิงเสพติด 
๒. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับโทษของการใช้สารเสพติดทุกชนิดแก่นักเรียน 
๓. ติดตามดูแลป้องกันนักเรียนกลุ่มเส่ียงเพื่อไม่ให้ใช้สารเสพติด 
๔. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการบ าบัดรกัษานักเรียนท่ีใช้สารเสพติด 
๕. ประเมิน วิเคราะห์ รายงานผลการปฏิบัติงาน 
๖. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

     3.9 งำนทูบีนัมเบอร์วัน 
๑.  นายพงษ์ดนัย ศรีวิเชียร  หัวหน้า 
๒. นางสาวนวรัตน ์ กล้าหาญ  ผู้ช่วย 
๓. นายธรรมสาร พวงบุบผา  ผู้ช่วย 

ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
๑ ก าหนดแผนงาน โครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียน 
๒ ด าเนินงานตามโครงการทูบีนัมเบอร์วัน 
๓ จัดกิจกรรมและส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการ 
๔ ประเมิน วิเคราะห์ รายงานผลการปฏิบัติงาน 
๕ ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

    3.10 งำนส่งเสริมประชำธิปไตย 
๑.  นายกวี  โพธิสุธา   หัวหน้า 
๒. นางประนารถ ปิ่นทอง   ผู้ช่วย 
๓. นางสาวณัฏฐ์ธนัน ระวิพงษ ์  ผู้ช่วย 
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๔. นางปิยาภรณ์ แสงสว่าง  ผู้ช่วย 
๕. นายเชษฐา  เอติยัติ   ผู้ช่วย 
๖. นางสาวดิศญา ศิวะนันต์วงษ ์  ผู้ช่วย 
๗. นางสาวณัฐวดี กุตนันท์   ผู้ช่วย 
๘. นางสาวอติกานต์ เอี่ยมนิ่ม   ผู้ช่วย 
๙. นางสาวสุวิมล โพธิ์พิทักษ์  ผู้ช่วย 
๑๐. นางสาวสมคิด แก่นจันดา  ผู้ช่วย 
๑๑. นางสาวขวัญทิชา อรเอี่ยม   ผู้ช่วย 
๑๒. นางสาวนวรัตน ์ กล้าหาญ  ผู้ช่วย 
๑๓. นายธรรมสาร พวงบุบผา  ผู้ช่วย 
๑๔. นางสาวนีรนาฏ บุญประเสริฐ  ผู้ช่วย 

ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
๑. ก าหนดแผนงาน โครงการและกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
๒. ประสานงานด าเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยสอดคล้องกับโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ 
๓. ด าเนินการจัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
๔. ประสานงานกับคณะกรรมการนักเรียนในการด าเนินงานกิจกรรมของโรงเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นักเรียน 
๕. ประเมิน วิเคราะห์ รายงานผลการปฏิบัติงาน 
๖. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย      

3.๑1 งำนระเบียบเคร่ืองแต่งกำยและทรงผม 
๑.  นายช านาญ   แสงงาม   หัวหน้า 
2.  นางสาวนวรัตน ์  กล้าหาญ  ผู้ช่วย 
3. นายสุรฤทธิ์   คงสงค์   ผู้ช่วย 
4. นางเขมศรัณย์  พวงแย้ม   ผู้ช่วย 
5. นางศิริภรณ์   ศรีนาค   ผู้ช่วย 
6. นางสาววรรญา  นูมหันต์   ผู้ช่วย 
7. นายสมเจตน์   กล้าหาญ  ผู้ช่วย 
8. นายวีระธนา   ศรีสังข์งาม  ผู้ช่วย 
9. นายธรรมสาร  พวงบุบผา  ผู้ช่วย 
10. นางสมพิศ   เจริญผล   ผู้ช่วย 
11. นายกวี   โพธิสุธา   ผู้ช่วย 
12. ครูท่ีปรึกษาทุกคน 

ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
1. ตรวจเครื่องแต่งกายและทรงผมนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน 
2. จัดท าเอกสารการตรวจเครื่องแต่งกายและทรงผมนักเรียนในแต่ละเดือน 
3. จัดท าปฏิทินการตรวจเครื่องแต่งกายและทรงผมนักเรียนในแต่ละภาคเรียน ตลอดจนแจ้งให้ครูและ

นักเรียนทราบ 
4. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 



๒๙ 

 

     3.๑2 งำนวินัยและควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงผู้เรียน 
๑.  นายสุรฤทธิ์  คงสงค์   หัวหน้า 
๒. นายช านาญ  แสงงาม   ผู้ช่วย 
๓. นางเขมศรัณย์ พวงแย้ม   ผู้ช่วย 
๔. นางศิริภรณ์  ศรีนาค   ผู้ช่วย 
๕. นางสาวกาญจนา เวชวิฐาน  ผู้ช่วย 
๖. นางสาวปัทมา พิกุลทอง  ผู้ช่วย 
๗. นายสมเจตน์  กล้าหาญ  ผู้ช่วย 
๘. นายกวี  โพธิสุธา   ผู้ช่วย 
๙. นางสาววรรญา นูมหันต์   ผู้ช่วย 
๑๐. นางสาวผกา  ภูผา   ผู้ช่วย 
๑๑. นางสาวอติกานต์ เอี่ยมนิ่ม   ผู้ช่วย 
๑๒. นางสมพิศ  เจริญผล   ผู้ช่วย 
๑๓. ครูท่ีปรึกษาทุกท่าน 

ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
๑. ควบคุมดูแลความประพฤติของนักเรียนท้ังในและนอกโรงเรียน 
๒. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียน 

 

      3.๑๓ งำนควบคุมภำยใน 
๑.  นางสาวอติกานต์ อรเอี่ยม   หัวหน้า  
2.  นางวิยะดา  ขวัญแก้ว  ผู้ช่วย 
3.  นางสาวปัทมา พิกุลทอง  ผู้ช่วย 
4. นางสาววรรญา นูมหันต์   ผู้ช่วย 
5. นางสาวขวัญทิชา อรเอี่ยม   ผู้ช่วย 

ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
๑. จัดท าแผนการควบคุมภายในฝ่ายกิจการนักเรียน 
๒. ก าหนดขอบเขตงานท่ีจะประเมินของแต่ละส่วนงานโดยร่วมกับบุคลากรในฝ่าย/งาน 
๓. ประเมินการควบคุมภายในของแต่ละส่วนงานในฝ่าย 
๔. บันทึกข้อมูลการประเมินผล สรุปผลการประเมินและจัดท ารายงานผลการควบคุมภายในของฝ่าย 
๕. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๔.  กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 
 รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป (ปฏิบัติหน้ำที่แทน) 
  นายสมโภชน์  พิศเพ็ง 
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

๑. ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการโรงเรียนโดยปฏิบัติงานตามหน้าท่ีได้รับมอบหมาย 
๒. ช่วงวางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษา 
๓. ก ากับ ดูแล ด าเนินงานและรับผิดชอบการบริหารงานกลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 



๓๐ 

 

ผู้ช่วยรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 
 นายสมโภชน์   พิศเพ็ง   หัวหน้า 

ขอบข่ำยงำน  บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
1. ปฏิบัติหน้าท่ีแทนรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป กรณีท่ีรองผู้อ านวยการไป    
     ราชการ/ไม่อยู่/ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ี 
2. ช่วยดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของส านักงานบริหารงานท่ัวไป และการปฏิบัติงานใน  
     หน้าท่ีต่าง ๆ ของบุคลากรในกลุ่มบริหารท่ัวไป 
3. มอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนเจ้าหน้าท่ีในกลุ่มบริหารท่ัวไปท่ีไม่ได้มาปฏิบัติงานในวันน้ัน ๆ  
4. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4.๑  งำนส ำนักงำน 
 ๑. นางสาวพิมพ์ประไพ  พุทธิวาส  หัวหน้า 
 ๒. นางสาวผกา   ภูผา   รองหัวหน้า 
 3. นางสาวชลธิชา  ร่มโพธิ์ร ี  ผู้ช่วย 

ขอบข่ำยงำน  บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
๑. หัวหน้างานส านักงานปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป กรณีท่ีผู้ช่วยรอง

ผู้อ านวยการไปราชการ/ไม่อยู่/ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
๒. ช่วยดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของส านักงานบริหารท่ัวไป และการปฏิบัติงานในหน้าท่ีต่างของ

บุคลากรในกลุ่มบริหารท่ัวไป 
๓. ปฏิบัติหน้าท่ีแทนเจ้าหน้าท่ีในกลุ่มบริหารงานท่ัวไปท่ีไม่ได้มาปฏิบัติงานในวันนั้น ๆ 
๔. ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือกลุ่มบริหารงานท่ัวไป แจ้งผู้เกี่ยวข้อง และการจัดเก็บหนังสือ 
๕. จัดป้ายนิเทศ/ปฏิทินปฏิบัติงานในส านักงานบริหารท่ัวไป 
๖. รวบรวมแผนงาน/โครงการและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
๗. จัดท าวาระการประชุม/บันทึกการประชุมของกลุ่มบริหารท่ัวไป 
๘. จัดท าค าส่ังโรงเรียนท่ีเกี่ยวกับงานบริหารท่ัวไป 
๙. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
๑๐. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
๑๑. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4.๒  งำนสำรบรรณ 
๑.  นางสาววันวิสาข์ เล้ียวไพบูล  หัวหน้า 
๒.  นางสาวผกา  ภูผา   ผู้ช่วย 
3.  นางสาวกชกร คงทัศน์   ผู้ช่วย  
4.  นางสุรภีร์  ภู่ภักด ี   ผู้ช่วย 
5.  นางสาววราพร สว่างศรี   ผู้ช่วยและเลขานุการ 

ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
๑. ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ เสนอหนังสือของโรงเรียนและสหวิทยาเขต ส าเนาหนังสือ แจ้งฝ่าย ติดตาม

งาน โทรศัพท์ โทรสารและประสานงานภายในภายนอก 
๒. โต้ตอบหนังสือราชการ จัดท าค าส่ัง พิมพ์แบบพิมพ์ให้บริการเอกสารและหลักฐานทางราชการ ค าขอต่าง ๆ 

เช่น ขอมีบัตรข้าราชการ ขอหนังสือรับรอง เป็นต้น 
๓. รวบรวมข้อมูล ระเบียบ แนวปฏิบัติงานราชการ 



๓๑ 

 

๔. จัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่ตามกลุ่มบริหารงาน 
๕. ท าลายหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ 
๖. เตรียมเอกสารการประชุม และบันทึกจัดท ารายงานการประชุม 
๗. จัดท าเอกสาร/คู่มือเพื่อใช้ในการบริหารงาน 
๘. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อส้ินปีการศึกษาต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง 
๙. รับ – จ่าย ธนาณัติ พัสดุ โทรศัพท์ 
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  

4.๓  งำนพัสดุ 
 ๑. นางสาวผกา   ภูผา   หัวหน้า 
 ๒. นางสาวภิญญาพัชญ ์  หงส์โต   ผู้ช่วย  
 3. นางสาวสุวนันท์  ธัญญเจริญ  ผู้ช่วย  

ขอบข่ำยงำน  บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
๑. จัดท าเกี่ยวกับงานเรื่องพัสดุ การเงิน และสวัสดิการของกลุ่มบริหารท่ัวไป 
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4.๔  งำนอำคำรสถำนที่ 
 ๑.๔.๑ งำนอำคำร  สถำนที่ สภำพแวดล้อมและภูมิทัศน์ 
  ๑. นายสมโภชน์  พิศเพ็ง   หัวหน้า 
  ๒. นายอุทัย  สว่างศรี   รองหัวหน้า 
  ๓. นางประนารถ  ปิ่นทอง   หัวหน้า อาคาร 55 ปี 
  ๔. นางปิยาภรณ์  แสงสว่าง  รองหัวหน้า อาคาร 55 ปี 
  ๕. นายสุเทพ  ข าโขมะ   หัวหน้า หอประชุม 2 ช้ัน 
  ๖. นายสุรฤทธิ์  คงสงค์   รองหัวหน้า หอประชุม 2 ช้ัน 
  ๗. นางสาวกาญจนา เวชวิฐาน  หัวหน้า อาคาร 2 
  ๘. นางสาวเสาวณิต แสงสว่าง  รองหัวหน้า อาคาร 2 
  ๙. นางสาวไพรินทร ์ ร่มโพธิ์ชี   หัวหน้า อาคาร 3 
  ๑๐. นางพนิสา  ทรงเพียรธรรม  รองหัวหน้า อาคาร 3 
  ๑๑. นางศิริรัตน ์  ด้วงยศ   หัวหน้า อาคาร 4 
  ๑๒. นางเสาวลักษณ์ อาษานอก  รองหัวหน้า อาคาร 4 
  ๑๓. นายสมเจตน์ กล้าหาญ  หัวหน้า อาคาร 5 
  ๑๔. นางสาวศศิมา อินทนะ   รองหัวหน้า อาคาร 5 
  ๑๕. นายช านาญ  แสงงาม   หัวหน้าอาคารอุตสาหกรรม 
  ๑6. นางอรุณี  ก าลังแพทย์  หัวหน้าอาคารคหกรรม 
  ๑7. นางจิตต์มนัส สารสุวรรณ  หัวหน้าโรงอาหาร 
  ๑8. นางสาวนิสารัตน์ โพธิ์ทองค า  หัวหน้าอาคารศิลปะ 
  19. นายสุคนธ์  สิกขโกศล  รองหัวหน้าอาคารศิลปะ 
  ๒0. นายเชษฐา  เอติยัติ   ผู้ช่วย 
  ๒1. นายศุภโชค  เอี่ยมงาม  ผู้ช่วย 
  22. นางสาวเพ็ญศิริ เมฆฉาย   ผู้ช่วย 
  23. นายภาคภูมิ  ช่ืนมาลา   ผู้ช่วย 



๓๒ 

 

  ๒4. นายจิตตพล  พลเสน   ผู้ช่วย 
  ๒5. นักการภารโรงทุกท่าน   ผู้ช่วย 

๒6. นางสาวชลธิชา ร่มโพธิ์ร ี  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
ขอบข่ำยงำน  บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

๑. ก าหนดแนวทางและวางแผนการบริหารจัดการงานอาคารสถานท่ี สาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียน 

๒. บ ารุงรักษาและพัฒนาอาคารสถานท่ีสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพท่ีมั่นคง 
แข็งแรง ปลอดภัย เหมาะสม พร้อมท่ีจะใช้ประโยชน์ตลอดเวลา 

๓. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการใช้อาคารสถานท่ีสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เกิดความ
คุ้มค่า และเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 

๔. ควบคุม ดูแล การก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ 
๕. ส่ังงาน และควบคุมนักการภารโรง ให้ปฏิบัติงานตามค าส่ังท่ีชอบด้วยกฎหมายให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
๖. อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่บุคลากรของโรงเรียน หน่วยงานภายนอกในด้านอาคารสถานท่ีและ

แรงงานนักการภารโรง 
๗. ประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบตามโครงการเป็นลายลักษณ์อักษรต่อฝ่ายบริหารทุกส้ินภาคเรียน 
๘. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 4.๔.๒  งำนประดับและตกแต่ง สถำนที่ 
  ๑. นางภาวนา   เปล่ียนข า  หัวหน้า 
  ๒. นางอรุณี   ก าลังแพทย์  รองหัวหน้า 
  ๓. นายอรรถพล   พวงวัธนชัย  ผู้ช่วย 
  ๔. นางสาวพิมพ์ประไพ  พุทธิวาส  ผู้ช่วย 
  ๕. นางสาวเทวิกา  มุขพลอย  ผู้ช่วย 
  ๖. นางสาวกิตติยาพร  น้ าแก้ว   ผู้ช่วย 
  ๗. นางสาวดิศญา  ศิวะนันต์วงษ ์  ผู้ช่วย 
  ๘. นางสาวณัฐวดี  กุตนันท์   ผู้ช่วย 
  ๙. นายยศพงค์   ทรงเพียรธรรม  ผู้ช่วย 
  10. นางสาวแสงเดือน  ศิริสอ   ผู้ช่วย 
  11. นางสาวสุวิมล  โพธิ์พิทักษ์  ผู้ช่วย 
  12. นางสาวสุวนันท์  ธัญญเจริญ  ผู้ช่วย 
  13. นางสาวนีรนาฎ  บุญประเสริฐ  ผู้ช่วย 
  14. นายภาคภูมิ   ช่ืนมาลา   ผู้ช่วย 
  15. นางสาวเพ็ญศิริ  เมฆฉาย   ผู้ช่วย 
  16. นางสาวภิญญาพัชญ ์  หงษ์โต   ผู้ช่วย 
  ๑7. นางบุปผา   พวงวัธนชัย  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
ขอบข่ำยงำน  บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 จัดบรรยากาศ ดูแล ตกแต่ง อาคารสถานท่ีในงานพิธีกิจกรรมต่าง ๆ  ของโรงเรียน เพื่อให้เกิดความสวยงาม 
ตามวาระโอกาส โดยการผูกผ้า จัดดอกไม้ หรืออื่น ๆ ท่ีเหมาะสม และปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
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 4.๔.๓  งำนบ้ำนพักสวัสดิกำรโรงเรียน 
  1. นางจิตต์มนัส   สารสุวรรณ  หัวหน้า 
  2. นายยุทธ   ศรีบุญมี   รองหัวหน้า 
  3. ครูบ้านพักทุกคน     ผู้ช่วย 
  4. นางสาวพิมพ์ประไพ  พุทธิวาส  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
ขอบข่ำยงำน  บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 พิจารณาครู ลูกจ้างประจ า เข้าอยู่อาศัย  การให้ออก  ตรวจตรา ดูแล รักษา ปรับปรุง บ้านพักให้สะอาด
เรียบร้อยแนวปฏิบัติตลอดจนทะเบียนบ้านพักครูให้เป็นปัจจุบันและสรุปประเมินผลการอยู่อาศัยบ้านพักครูต่อฝ่าย
บริหารทุกภาคเรียน 
 4.๕  งำนประชำสัมพันธ์ 
  ๑. นางพนิสา   ทรงเพียรธรรม  หัวหน้า 
  ๒. นายอักกนิษ   ประทุมวัน  รองหัวหน้า 
  3. นายชยารักษ์   แก้วมณี   ผู้ช่วย 
  4. นายอดุลย์   เข็มเพ็ชร  ผู้ช่วย 
  5. นางสาวนวรัตน ์  กล้าหาญ  ผู้ช่วย 
  6. นางสาววันวิสาข์  เรืองปานกัน  ผู้ช่วย 
  7. นางสาวนันทนา  บุญวงศ์   ผู้ช่วย 
ขอบข่ำยงำน  บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

1. ด าเนินการด้านงานพิธีการ พิธีกร ในกิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีได้รับมอบหมายท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
2. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่บุคลากร ผู้เรียน ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เสียงตามสาย

ภายในโรงเรียน 
3. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
15.2 งานวารสารโรงเรียน “ใต้ร่มตะแบก” 
 1. นางพนิสา  ทรงเพียรธรรม  หัวหน้า 
 2. นางสาวแสงเดือน ศิริสอ   บรรณาธิการ 
 3. นายศราวุธ  หวังวิมาน  ผู้ช่วยบรรณาธิการ 
 4. นายอดุลย์  เข็มเพ็ชร  กองบรรณาธิการกลุ่มงานวิชาการ 
 5. นางสาวปัทมา  พิกุลทอง  กองบรรณาธิการกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
 6. นางสาวพิมพ์ประไพ พุทธิวาส  กองบรรณาธิการกลุ่มงานบริหารทั่วไป/กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 

 7. นางสาวผกา  ภูผา   กองบรรณาธิการกลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
 8. นางสาวนันทนา บุญวงศ์   กองบรรณาธิการกลุ่มงานงบประมาณและงานบุคคล 
 9. นางสาววันวิสาข์ เรืองปานกัน  กองบรรณาธิการทะเบียนและกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 

 10. นายชยารักษ์ แก้วมณี   กองบรรณาธิการกลุ่มสาระฯภาษาไทย 
 11. นายอักกนิษ  ประทุมวัน  กองบรรณาธิการกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 
 12. นางวิยะดา  ขวัญแก้ว  กองบรรณาธิการกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 
 13. นางประนารถ ปิน่ทอง   กองบรรณาธิการกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 
 14. นางสาวสุธาทิพย์ ค านิกร   กองบรรณาธิการกลุ่มสาระฯศิลปะ 
 15. นายสุเทพ  ข าโขมะ   กองบรรณาธิการกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพละศึกษา 
 16. นายไพฑูรย ์ แยกผิวผ่อง  กองบรรณาธิการกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ 
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 17. นางวราพร  เนตรสว่าง  กองบรรณาธิการกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ 
 18. นางสาวเจนจิรา ธัญญเจริญ  กองบรรณาธิการงานแนะแนว 
 19. นางสุพิน  เหล่าพิเดช  กองบรรณาธิการงานสุขภาพอนามัย 
 20. นายกวี  โพธิสุธา   กองบรรณาธิการงานสภานักเรียน 
 21. นางสาวกาญจนา เวชวิฐาน  กองบรรณาธิการกิจกรรมลูกเสือ 
 22. นายพงษ์ดนัย ศรีวิเชียร  กองบรรณาธิการกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
 23. นางสาวกิตติยาพร น้ าแก้ว   ผู้ช่วย 
 24. นางสาวบุญณิตา จิตรีเชาว์  ผู้ช่วย 

ขอบข่ำยงำน  บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
๑. เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ผลงานของโรงเรียนทุกช่องทางการส่ือสารอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 
๒. จัดท าวารสาร/แผ่นพับ/ และเอกสารแนะน าโรงเรียน 
๓. ประสานงานด้านประชาสัมพันธ์ภายใน/ภายนอก 
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

4.๖  งำนกิจกรรมโรงเรียน 
๑. นางอรุณี   ก าลังแพทย์  หัวหน้า 
๒. นางสมพิศ   เจริญผล   ผู้ช่วย 
3. นางลาวรรณ   ยังศิริ   ผู้ช่วย 
4. นางสาวจิราพร  รุ่งอร่าม   ผู้ช่วย 
5. นางสาวพิมพ์ประไพ  พุทธิวาส  ผู้ช่วย 
6. นางวิยะดา   ขวัญแก้ว  ผู้ช่วย 
7. นางสาวไพรินทร ์  ร่มโพธิ์ชี   ผู้ช่วย 
8. นางสาวสมคิด   แก่นจันดา  ผู้ช่วย 
9. นางสาวนิตยา   หงส์พัฒน ์  ผู้ช่วย 
10. นางวราพร   เนตรสว่าง  ผู้ช่วย 
๑1. นายกวี   โพธิสุธา   ผู้ช่วย 
๑2. นางสาวสุกัญญา  ชูกุล   ผู้ช่วย 
๑3. นายอดุลย์   เข็มเพ็ชร  ผู้ช่วย 
14. นางสาวชลธิชา  ร่มโพธิ์ชี   ผู้ช่วย 
15. นางสาวอัมพร  วรรชะนะ  ผู้ช่วย 
16. นางสาวอติกานต์  เอี่ยมนิ่ม   ผู้ช่วย 
17. นางจิตต์มนัส  สารสุวรรณ  ผู้ช่วย 
18. นายชยารักษ์  แก้วมณี   ผู้ช่วย 
19. นางสาวจารุณี  วารีนิล   ผู้ช่วย 
20. นางสาวสุนารี  ศรีชมภู   ผู้ช่วย 
21. นางสาวภิญญาพัชร ์  หงษ์โต   ผู้ช่วย 
22. นางสาวสุทธิวรรณ  สุขแล้ว   ผู้ช่วย 

ขอบข่ำยงำน  บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
๑. จัดท าแผนงาน/โครงการด าเนินกิจกรรม 
๒. จัดกิจกรรมประเพณีชุมชน 
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๓. งานเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม 
๓.๑  งานวันคล้ายวันก าเนิดโรงเรียน,ขอบคุณผู้มีอุปการคุณ 
๓.๒  พิธีไหว้ครู,บายศรีสู่ขวัญ 
๓.๓  งานพระราชพิธีที่ก าหนดขึ้นเพื่อแสดงความเคารพในสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยทุกพิธี 
๓.๔   กิจกรรมชุมชน 

4.๗ งำนน้ ำด่ืมใช้และงำนจ ำหน่ำยน้ ำด่ืม 
  ๑. นายยศพงค์   ทรงเพียรธรรม  หัวหน้า 
  ๒. นางวราพร   เนตรสว่าง  ผู้ช่วย 
  3. นายสมโภชน์   พิศเพ็ง   ผู้ช่วย 
  4. นายสุคนธ์   สิกขโกศล  ผู้ช่วย 
  5. นางพนิสา   ทรงเพียรธรรม  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
ขอบข่ำยงำน  บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

๑. จัดท าแผนงาน/โครงการด าเนินกิจกรรม 
๒. จัดหาสถานท่ีต้ังน้ าด่ืมให้เพียงพอเหมาะสมรวมทั้งดูแลรักษา 
๓. รณรงค์ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมท่ีดีด้านการใช้บริการสาธารณูปโภค 
๔. ควบคุมดูแลคุณภาพน้ าด่ืมท่ีจ าหน่ายในโรงเรียน 
๕. ส่ังผลิตน้ าด่ืมให้เพียงพอกับการจัดจ าหน่าย 
๖. ตรวจสอบการด าเนินการในการท าบัญชีการส่ังซื้อ – การจ าหน่ายน้ าด่ืมของโรงเรียนและควบคุม

ระบบบัญชีเงินรายได้จากการจ าหน่ายน้ าด่ืม 
๗. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4.๘  งำนโภชนำกำรร้ำนค้ำ 
 1.นางจิตต์มนัส  สารสุวรรณ   หัวหน้า 
 2. นางสาวสุกัญญา ชูกุล   ผู้ช่วย 
 3.นางอรุณี  ก าลังแพทย์  ผู้ช่วย 
 4. นางสาวอัมพร  วรรชะนะ  ผู้ช่วย 
 5. นายสมโภชน์  พิศเพ็ง   ผู้ช่วย 

ขอบข่ำยงำน  บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
๑. จัดท าแผนงาน/โครงการด าเนินกิจกรรม 
๒. จัดท าระบบโรงอาหารมาตรฐาน “ระดับดีมาก” ของกรมอนามัย 

๒.๑  จัดตารางเวรการตรวจเฝ้าระวังร้านจ าหน่ายอาหารกลางวัน โดยคณะกรรมการ 
       โภชนาการ โรงเรียน 
๒.๒  ควบคุมดูแลการตรวจคุณภาพอาหาร/สารปรุงแต่ง/ราคาจ าหน่าย/ระยะเวลา 
๒.๓  การจ าหน่ายอาหารและเครื่องด่ืมตามระเบียบโรงเรียน 
๒.๔  ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินงานโภชนาการ 
๒.๕  ควบคุมดูแลความสะอาดเป็นระเบียบของโรงอาหารให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
       อาหารโรงเรียน 
๒.๖  ประสานกับโรงพยาบาลสามชุกในการตรวจคุณภาพอาหาร ผู้สัมผัสอาหารใน 
       โครงการอาหารกลางวัน 
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๒.๗  จัดท าบัตรประจ าตัวผู้สัมผัสอาหารภายในโรงเรียน 
๒.๘  ส่งเสริมความรู้/จัดอบรมแก่คณะกรรมการงานโภชนาการ/ผู้ประกอบการจ าหน่าย  
       อาหารลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวโครงการอาหารกลางวัน 
๒.๙  คัดเลือกและมอบเกียรติบัตรร้านค้าดีเด่น 
๒.๑๐ ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ 

๓. ด าเนินการในการท าสัญญาการจ าหน่ายอาหารประจ าปี 
๔. ติดตามผลวิเคราะห์วิจัยสภาพปัญหาทางโภชนาการตลอดจนเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา 
๕. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4.๙ งำนประสำนเครือข่ำย 
๑. นางสาวดิศญา  ศิวะนันต์วงษ ์  หัวหน้า 
๒. นางสาวสุวนันท์  ธัญญเจริญ  รองหัวหน้า 
3. นางศิริรัตน ์  ด้วงยศ   ผู้ช่วย 
4. นางเขมศรัณย์  พวงแย้ม   ผู้ช่วย 
5. นายอุทัย  สว่างศรี   ผู้ช่วย 
6. นางอรุณี  ก าลังแพทย์  ผู้ช่วย 
7. นางพนิสา  ทรงเพียรธรรม  ผู้ช่วย 
8. นายกวี   โพธิสุธา   ผู้ช่วย 
9. นางสาวกาญจนา เวชวิฐาน  ผู้ช่วย 
10. นางจิตต์มนัส  สารสุวรรณ  ผู้ช่วย 
๑1. นางสาวผกา  ภูผา   ผู้ช่วย 
12. นายยศพงค์  ทรงเพียรธรรม  ผู้ช่วย 
13. นางสาวนีรนาฏ บุญประเสริฐ  ผู้ช่วย 

ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
1. ติดต่อประสานงานกับชุมชน องค์กรของรัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของโรงเรียน 
2. อ านวยความสะดวกประสานงานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ของโรงเรียนเกี่ยวกับชุมชน 
3. ส่งเสริม ฟื้นฟู และอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนโดยประสานกับงานกิจกรรมโรงเรียน 
4. ปฏิบัติงานในการส่งเสริมชุมชนทุกโอกาส 
5. ประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ในทุกภารกิจของโรงเรียนเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการ

บริหารในรูปองค์กรเครือข่ายอย่างสมบูรณ์ 
6. จัดหา ประสานงาน เพื่อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน/เครือข่ายทุกภาคส่วน ระดมทรัพยากร

ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
7. จัดวางระบบในการร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานในเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของคณะครูในโอกาสต่าง ๆ ท่ีสามารถท าได้ 
8. ปฏิบติังานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4.๑๐  งำนรถโรงเรียน (ยำนพำหนะและคมนำคม) 
๑. นางประนารถ  ปิ่นทอง   หัวหน้า 
๒. นายสมโภชน์  พิศเพ็ง   รองหัวหน้า 
๓. นางสาวภิญญาพัชญ ์ หงษ์โต   ผู้ช่วย 
4. นายภาคภูมิ  ช่ืนมาลา   ผู้ช่วย 
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ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
๑. จัดท าแผนงาน/โครงการด าเนินกิจกรรม 
๒. ประสานงานระหว่างผู้ขอใช้รถ กับผู้บริหารสถานศึกษา 
๓. ติดต่อประสานงาน,ว่าจ้างรถยนต์,รถโดยสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน/ครู นอก

สถานท่ีโดยประสานงานกับงานพัสดุ 
๔. ดูแล บ ารุงรักษารถยนต์ของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งานตลอดเวลาเพื่อความสะดวกและ

ปลอดภัยของครูและนักเรียน 
๕. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
4.๑๑  งำนโสตทัศนูปกรณ์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

๑.  นายยุทธ  ศรีบุญมี  หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์ 
2. นายพงษ์ดนัย  ศรีวิเชียร ผู้ช่วย 
3. นายสดายุ  ทวีทรัพย์นวกุล ผู้ช่วย 
4. นายศุภโชค  เอี่ยมงาม ผู้ช่วย 
5. นายอัศวพล   อิ่มสุดส าราญ ผู้ช่วย 
6. นายอรรถพล  พวงวัธนชัย ผู้ช่วย 
7. นายวิภาค  รัศมีแก้ว  ผู้ช่วย 

ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
1. ให้บริการส่ือเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์แก่ครู นักเรียน รวมถึงหน่วยงานอืน่ท่ีขอความ

อนุเคราะห์ 
2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ผ่าน เฟซบุ๊ก เพจ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 
3. ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่บุคลากรในด้านการผลิตจัดหา จัดท า ซ่อมแซมและดูแลรักษา อุปกรณ์ ส่ือ 

โสตทัศนูปกรณ์ของโรงเรียน 
4. ถ่ายภาพ/สไลด์/วีดีทัศน์ ในทุกกิจกรรมของโรงเรยีนและตามท่ีได้รับมอบหมายจัดเก็บอย่างเป็น

ระบบ 
5. ตรวจสอบ การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยี/จัดท าทะเบียนคุมพัสดุ/ครุภัณฑ์โสตฯ 
6. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อส้ินปีการศึกษา 
7. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4.12  งำนข้อมูลสำรสนเทศ 
 1.  นายไพฑูรย ์  แยกผิวผ่อง  หัวหน้า 
 2.  นางสาวพิมพ์ประไพ พุทธิวาส  ผู้ช่วย 

3.  นางสาวกิตติยาพร น้ าแก้ว   ผู้ช่วย   

4.  นายวีระธนา  ศรีสังข์งาม  ผู้ช่วย   (ประสานงานฝ่ายวิชาการ) 
4.  นางสาววรรญา นูมหันต์               ผู้ช่วย  (ประสานงานฝ่ายกิจการนักเรียน) 
5.  นางวราพร  เนตรสว่าง             ผู้ช่วย (ประสานงานฝ่ายงบประมาณและงานบุคคล) 

ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
1. จัดหา รวบรวมข้อมูล / สถิติ ต่าง ๆ  ในทุกกลุ่มสาระฯ กลุ่มงาน เพื่อจัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศประจ าปี 

ให้สามารถน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ 
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2. ด าเนินการ ประสานข้อมูลต่าง ๆ ในทุกงานเพื่อกรอกระบบ EMIS และจัดท าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้
ประโยชน์ในการบริหารงานโรงเรียน 

 
4.๑3  งำนส่งเสริมสุขภำพอนำมัยโรงเรียน 

๑.  นางสุพิน   เหล่าพิเดช  หัวหน้า 
๒. นางสาวเทวิกา  มุขพลอย  รองหัวหน้า 
3. นางสาวณัฐวดี  กุตนันท์   ผู้ช่วย 
4. นางสาวกชกร   คงทัศน์   ผู้ช่วย 
5. นางสาวอัญชลี  น้อยเมืองเปลือย  ผู้ช่วย 
6. นางสุธีรา   แตงอ่อน  ผู้ช่วยเลขานุการ 

ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
๑. ควบคุมดูแลรักษาห้องพยาบาลให้ถูกสุขอนามัย 
๒. จัดหาให้บริการ ยาและอุปกรณ์การรักษาพยาบาลให้เพียงพอและพร้อมการใช้งาน 
๓. จัดท าข้อมูลสถิติน้ าหนัก ส่วนสูง ของนักเรียนในสถานศึกษา/ทะเบียน/ข้อมูล/ทะเบียนแนวทางในการ

บริการด้านสุขภาพของนักเรียน 
๔. ให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียน และบุคลากรในสถานศึกษา 
๕. จัดตรวจสุขภาพและภูมิคุ้มกันโรคต่าง ๆ 
๖. จัดท าโครงการด้านการส่งเสริม สนับสนุนสุขภาพ แก่ บุคลากร นักเรียน 
๗. ประสานงาน จัดท าประกันชีวิตหมู่ให้กับบุคลากร นักเรียน เพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ 
๘. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
4.๑4  งำนควบคุมภำยในกลุ่มงำน 

๑.  นางสาวพิมพ์ประไพ พุทธิวาส  หัวหน้า 
๒. นางสาวผกา  ภูผา   ผู้ช่วย 
๓. นายยศพงค์  ทรงเพียรธรรม  ผู้ช่วย 
๔. นางสาววราพร  สว่างศรี   ผู้ช่วยเลขานุการ 

ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
๑.  จัดท าแผนการควบคุมภายในกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
๒. ก าหนดขอบเขตงานท่ีจะประเมินของแต่ละส่วนงานโดยร่วมกับบุคลากรในกลุ่มบริหารงาน    
    ท่ัวไป 
๓. ประเมินการควบคุมภายในของแต่ละส่วนงานในกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
๔. บันทึกข้อมูลการประเมินผล สรุปผลการประเมินและจัดท ารายงานผลการควบคุมภายในของ  
    กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
๕. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4.๑5  งำนสหกรณ์โรงเรียน (เรียนฟรี ๑๕ ปี) 
  1. นางสาวพิมพ์ประไพ พุทธิวาส   หัวหน้า 
  2. นางสาวผกา  ภูผา    ผู้ช่วย 
  3.นางสาวสุทธิวรรณ สุขแล้ว    ผู้ช่วย 
  4. นางสาวชลธิชา ร่มโพธ์ร ี   ผู้ช่วย 
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  5. นางสาวภิญญาพัชญ ์ หงษ์โต    ผู้ช่วย 
  6. นางสาวอรุโณทัย ธนวีรวฒัน ์   ผู้ช่วย 
  7.นางสาวรุ่งอรุณ ร่องน้อย    ผู้ช่วย 
ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

๑. บริหารกิจกรรมสหกรณ์ของโรงเรียนตามระเบียบของงานสหกรณ์ 
๒. ด าเนินการจัดซื้อ และจ าหน่ายสินค้า ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีรัฐจัดสรร

ให้ (ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี) 
๓. จัดท าหลักฐานการจัดซื้อ การจ าหน่าย หลักฐานการเงินและบัญชี  
๔. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อส้ินปีการศึกษาต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง 
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
4.16 งำนปฏิคม  

  1. นางจิตต์มนัส  สารสุวรรณ  หัวหน้า 
2. นางอรุณี  ก าลังแพทย์  ผู้ช่วย 
3. นางสมพิศ  เจริญผล   ผู้ช่วย 
4. นางสาวอัมพร  วรรชะนะ  ผู้ช่วย 
5. นางสาวสุกัญญา ชูกุล   ผู้ช่วย 
6. นายชยารักษ์  แก้วมณี   ผู้ช่วย 

  7. นางสาวสุวิมล  โพธิพิทักษ์  ผู้ช่วย 
  8. นางสาวสุทธาทิพย์ ค านิกร   ผู้ช่วย 

9. นางสาวอติกานต์ เอี่ยมนิ่ม   ผู้ช่วย 
10.นายไพฑูรย ์  แยกผิวผ่อง  ผู้ช่วย 
11.นายอัศวพล  อิ่มสุดส าราญ  ผู้ช่วย 
12.นายศุภโชค  เอี่ยมงาม  ผู้ช่วย 
13.นางสาวขวัญทิชา อรเอี่ยม   ผู้ช่วย 
14.นางสาวภิญญาพัชญ ์ หงส์โต   ผู้ช่วย 
15.นางสาวชลธิชา ร่มโพธิ์ร ี  ผู้ช่วย 
16.นางสาวนวรัตน ์ กล้าหาญ  ผู้ช่วย 
17.นางสาวกัญญาภัค มาลา   ผู้ช่วย 
18.นางสาวจารุณี วารีนิล   ผู้ช่วย 
19.นางสาวเจนจิรา ธัญญเจริญ  ผู้ช่วย 

ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
1.  ให้การต้อนรับ รับรองแขก แนะน าผู้มาเย่ียม ผู้มาใช้บริการหรือร่วมกิจกรรมต่างๆท่ีโรงเรียนจัดขึ้น  สมุดเซ็น

เย่ียม บริการน้ าด่ืม อาหารว่างแก่บุคลากรในโรงเรียนและภายนอก โดยประสานงานกับงานสวัสดิการในการ
จัดเตรียมและด าเนินการ 

2. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
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4.17  งำนสิ่งแวดล้อมโรงเรียน 
 1. นางสาวชลธิชา  ร่มโพธิ์ร ี  หัวหน้า 
 2. นายธรรมสาร   พวงบุบผา  รองหัวหน้า 
 3. นางสาวเจนจิรา  ธัญญเจริญ  ผู้ช่วย 
 4. นายไพฑูรย ์   แยกผิวผ่อง  ผู้ช่วย 
 5. นางสาวภิญญาพัชญ ์  หงษ์โต   ผู้ช่วย  
 6. นางสาวอติกานต์  เอี่ยมนิ่ม   ผู้ช่วย  
 7. นางสาววันวิสาข์  เรืองปานกัน  ผู้ช่วย  
 8. นายอัศวพล   อิ่มสุดส าราญ  ผู้ช่วย  
 9. นายจิตตพล   พลเสน   ผู้ช่วย 

ขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
1. จัดท าแผน/โครงการด าเนินกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อม 
2. ด าเนินโครงการและกิจกรรม Zero Waste School 
3. ประสานส่งเสริมก ากับและติดตามการด าเนินกิจกรรมจิตสาธารณะ 
4. เก็บรวบรวมข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อมของโรงเรียน 
5. ประสานงานด้านส่ิงแวดล้อมกับหน่วยงานภายนอก 
6. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 จึงขอให้บุคลากรท่ีได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าท่ีโดยเคร่งครัด ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 
 
    ส่ัง  ณ  วันท่ี  12  พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕62 
 
 
 
              (นายตรัยพงษ์   เข็มเพ็ชร) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 


