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ค าสั่งโรงเรียนปากเกร็ด 
ที ่ 60/2561 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดการศึกษา 
………………………………………………………………… 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  5  และ  51  วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.2542  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม  โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2545  โรงเรียนปากเกร็ดได้
ก าหนดโครงสร้างบริหารและการจัดการศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ  2561  (พ.ศ. 2560  -  2561)  เป็น  4  กลุ่ม  
คือ 

1. กลุ่มบริหารวิชาการ 
2. กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล 
3. กลุ่มบริหารทั่วไป 
4. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

โดยผ่านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน   เพ่ือให้การบริหารและจัดการศึกษาด าเนินไปด้วย
ความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  โรงเรียนจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการอ านวยการ   ประกอบด้วย 
1) นายนพรัตน์   จั่นเพ็ชร์   ผู้อ านวยการโรงเรียนปากเกร็ด 
2) นางดาราณีย์   กิตติวิทยากุล  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
3) นายภิรมย์   ชุ่มชาติ   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
4) นายชวัลวัฒน์   ถิรไชยพิบูล  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
5) นายวิชัย    นาคสิงห์   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล 
หน้าที ่  
1. ให้ค าปรึกษา  แนะน า  อ านวยการในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบข่ายภาระงานของโรงเรียน  
2. ก ากับ  ติดตามการด าเนินงานตามกรอบภาระงานทุกกลุ่ม/งาน 

 
2. คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ  ประกอบด้วย 

1) นางดาราณีย์   กิตติวิทยากุล  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
2) นางเฉลิมศรี  จักษุพา   ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
3) นางเถาวัลย์   โกเม   ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
4) นางชื่นจิต   โฉมอุดม   ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
หน้าที ่  
1. วางแผน  การบริหารกลุ่มการบริหารวิชาการอย่างเป็นระบบ  ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
2. ก ากับ  ติดตาม  ประเมินผลการด าเนินงานของกลุ่มการบริหารวิชาการ 
3. ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกแก่คณะท างานตามสายงาน  ขอบข่ายภาระงาน  
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2.1 งานส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ ประกอบด้วย 
1) นางเถาวัลย์    โกเม   ประธานกรรมการ 
2) นางชาลิสา  รักษาศรี   กรรมการ 
3) นางนุชจรี  คงโพธิ์น้อย  กรรมการ 
4) นางสาวจิตตากานต์   วังค า   กรรมการ 
5) นางสาวสุภาพร    เรียมรัตนวาณิชย์      กรรมการ 
6) นางสาวนิฤมล    พยุงวงษ์                  กรรมการ 
7) นางสาวพรทิพย์   เนื่องแก้ว  กรรมการ 
8) นางสาวอนุสรา    สินธสุข                   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่  
1. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
2. จัดระบบการเก็บหนังสือเข้า-ออก  ของกลุ่มการบริหารวิชาการให้เป็นหมวดหมู่ และถูกต้อง  ตาม

ระเบียบงานสารบรรณ 
3. จัดท าแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มการบริหารวิชาการ 
4. ด าเนินงานเกี่ยวกับการรับนักเรียน 
5. ประสานงานและด าเนินงานเกี่ยวกับการคัดเลือกหนังสือแบบเรียน 
6. ด าเนินการจัดความสะดวกกิจกรรมวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และ

หน่วยงานจ้างภายในและภายนอก 
7. จัดสอนเสริมวันเสาร์แก่นักเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น  
8. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการและบันทึกรายงานการประชุม 
9. รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการของกลุ่มการบริหาร

วิชาการตามแผนปฏิบัติการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่ม และ
รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 

10. จัดท าระบบสารสนเทศกลุ่มการบริหารวิชาการและเผยแพร่ผลงาน 
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
2.2 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วย 

1) นายเมธี    ชราศรี   ประธานกรรมการ 
2) นางชื่นจิต    โฉมอุดม   กรรมการ 
3) นางสายพิณ    ศรีเพ็ง   กรรมการ 
4) นางสาวศศิธร    สิงหธรรม  กรรมการ 
5) นางสาวภัทราวดี  มากแสง   กรรมการ 
6) นายปริญญา    พวงจันทร์  กรรมการ 
7) นายนพวัฒน์    ศิขรินทร์  กรรมการ 
8) นางสายพิน    งามสง่า   กรรมการ 
9) นายนิพล    โตพูล   กรรมการ 
10) นางสาวจุฬาลักษณ์   อุปนันชัย  กรรมการ 
11) นางสุพิศ    รนขาว   กรรมการ 
12) นายศิระณัฐพล   โล่หน์ารายณ์  กรรมการ 
13) นางสาวชนกพร    ฟักสังข์   กรรมการ 
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14) นายธานี    เวียงวีระเกียรติ  กรรมการ 
15) นางนุชจรี    คงโพธิ์น้อย  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่
1. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
2. ด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาร่วมกลับกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามแนวปฏิบัติหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.2560) 
3. ประสานงานข้อมูลอัตราก าลัง  จัดท าตารางสอน  ตารางเรียน  และตารางการใช้ห้องเรียน 
4. ประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาและปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
5. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
2.3 งานทะเบียนนักเรียน  ประกอบด้วย 

1) นางชาลิสา    รักษาศรี   ประธานกรรมการ  
2) นางเนตรนภา    บุญศิริ     กรรมการ 
3) นางสาวชนกมณฐ์   แสงสี   กรรมการ 
4) นางส าเริง    หล่อประเสริฐ  กรรมการ 
5) นางสาวนิฤมล    พยุงวงษ์   กรรมการ 
6) นางสาวพรทิพย์   เนื่องแก้ว  กรรมการ 
7) นางสาวประภัสสร   รักษาภักดี  กรรมการ 
8) นางศิริพร  คนซื่อ   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่
1. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
2. ก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการติดต่องานทะเบียนนักเรียน 
3. จัดท าทะเบียนประวัตินักเรียนด้วยระบบฐานข้อมูล Data  Management  Center  (DMC)   
4. จัดท าข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยระบบ SGS 
5. ด าเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาตามค าร้องขอของหน่วยงาน

หรือสถานศึกษาอ่ืน ๆ  
6. ตรวจสอบทะเบียนประวัติและจัดท าเอกสารแสดงผลการเรียน ปพ.1, ปพ.2 ปพ.3 และ ปพ.7 
7. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
2.4 งานวัดผลและประเมินผลการเรียน  ประกอบด้วย 

1) นางนุชจรี    คงโพธิ์น้อย  ประธานกรรมการ 
2) นางสาวอนุสรา    สินธุสุข   กรรมการ 
3) นายเมธี    ชราศรี   กรรมการ 
4) นางสาวสุจินันท์   มณีวงษ์            กรรมการ 
5) นางสาวจิตตากานต์   วังค า   กรรมการ 
6) นางสาวสุนิษา    ปาโน   กรรมการ 
7) นางสาวสุภาพร    เรียมรัตนวาณิชย์  กรรมการ 
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8) นางสาวพรทิพย์   เนื่องแก้ว  กรรมการ 
9) นายสิทธารักษ์    เขียนศิริ         กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่
1. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
2. ด าเนินงานเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล และเทียบโอน ผลการเรียนตามระเบียบการวัดผล

ประเมินผลของสถานศึกษา 
3. ก าหนดระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินของสถานศึกษา 
4. จัดท าข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยระบบ SGS  และ school ICT 
5. จัดท ารายงานผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของนักเรียน 
6. ส่งเสริมให้ครูด าเนินการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

การศึกษาสาระการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
เน้นการประเมินตามสภาพจริงจากกระบวนการการปฏิบัติการและผลงาน 

7. ด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดสอบ  ตรวจข้อสอบ  และจัดท าคลังข้อสอบของโรงเรียน 
8. จัดท าแบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา (ปพ.5)  และแบบรายงานการพัฒนาการพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน  (ปพ.6)  จัดท าแบบรายงานประจ าตัวนักเรียนเพื่อให้ครูประจ าชั้นรวบรวมในแบบ
รายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.6) 

9. จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการวัด ประเมินผล เพื่อใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงพัฒนางานวัดผล   
ประเมินผล 

10. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
2.5 งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้และกลุ่มสาระการเรียนรู้  ประกอบด้วย 

1) นางเถาวัลย์    โกเม   ประธานกรรมการ 
2) นางสายพิณ    ศรีเพ็ง   กรรมการ 
3) นางสาวศศิธร    สิงหธรรม  กรรมการ 
4) นางสาวภัทราวดี  มากแสง   กรรมการ 
5) นายปริญญา    พวงจันทร์  กรรมการ 
6) นายนพวัฒน์    ศิขรินทร์  กรรมการ  
7) นายนิพล    โตพูล   กรรมการ 
8) นางสาวจุฬาลักษณ์  อุปนันชัย  กรรมการ 
9) นางพัชรี    เรือนเพ็ชร์  กรรมการ 
10) นางสุพิศ    รนขาว                กรรมการและเลขานุการ 
11) นางสายพิน    งามสง่า             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่
1. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
2. จัดท าโครงสร้างการบริหารของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. จัดท าแผนงานและโครงการปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  สื่อนวัตกรรม โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
5. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาครูตามสมรรถนะ 
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6. ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
7. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
8. พิจารณาคัดเลือกหนังสือแบบเรียนและประเมินการใช้หนังสือแบบเรียน 
9. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
2.6 งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษา  ประกอบด้วย 

1) นางสายพิน    งามสง่า                    ประธานกรรมการ 
2) นายสุวิชัย    เวทย์โส   กรรมการ 
3) นางสุธิดา     อุไรวงศ์               กรรมการ 
4) นางสาววาสนา    โสภารักษ์  กรรมการ 
5) นางสาวลัญจกร    ศรีทองมาศ  กรรมการและเลขานุการ 
6) นายพีรภัทร  ฉัตรสุวรรณ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่
1. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
2. จัดท าแผนงานและโครงการงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผลิตสื่อ พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน 
4. ประสานความร่วมมือในการผลิต  จัดหา  พัฒนาการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือใช้ใน          

การเรียนการสอนการพัฒนางานวิชาการ 
5. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
2.7 งานโครงการห้องเรียนพิเศษ  ประกอบด้วย 

1) นางสาวสุภาณัน   ยศมงคล    ประธานกรรมการ 
2) นางสาวภัทราวดี  มากแสง   กรรมการ 
3) นางสาวศศิธร    สิงหธรรม  กรรมการ 
4) นางสายพิน    งามสง่า    กรรมการ 
5) นางสาววนิดา    อยู่ยืน   กรรมการ 
6) นางกานต์นารี    ธรรมครบุรี  กรรมการ 
7) นายวิศรุต    ศรีนวล   กรรมการ 
8) นางสาวธิตินันท์   นาจาน   กรรมการ 
9) นางสาวพัชราภรณ์   บุณยทรรศนีย์  กรรมการ 
10) นางชาลิสา    รักษาศรี   กรรมการ 
11) นายศิระณัฐพล    โล่ห์นารายณ์  กรรมการ 
12) นายธานี    เวียงวีระเกียรติ  กรรมการ 
13) นายสุชากรณ์    พวงทอง   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่
1. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
2. จัดท าโครงการเพื่อพัฒนาการด าเนินงานห้องเรียนพิเศษ  นักเรียนในโครงการให้มีผลสัมฤทธิ์ตาม

เปูาหมาย 
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3. จัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตรห้องเรียนพิเศษให้มีคุณภาพ 
4. ติดตาม  ประเมินผลและวิจัยคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพนักเรียน  
5. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
2.8 งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประกอบด้วย    

1) นายศิระณัฐพล   โล่ห์นารายณ์  ประธานกรรมการ 
2) นางอาทิตยา    เวียงวีระเกียรติ  กรรมการ 
3) นางสาวชนันญา   อุ่นใจ   กรรมการ 
4) นางสาววชิราพร   กองสุข   กรรมการ 
5) นายประกาศิต    ปราบพาล  กรรมการ 
6) นางสาววิไลพร    วงศ์ฤทธิ์            กรรมการ 
7) นางสาวกันยกานต์   สาริการินทร์  กรรมการ 
8) นางสาวประภัสสร   รักษาภักดี  กรรมการ 
9) นายสิริวัฒน์  ปราณี   กรรมการ 
10) นางสาวสมพร    พรมรักษา          กรรมการและเลขานุการ   
หน้าที ่
1. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
2. วิจัยและพัฒนา การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา 
3. ส่งเสริมให้ครจูัดท า วิจัย  เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
4. ด าเนินการเผยแพร่เอกสารความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยแก่ครู  สถาบันและหน่วยงานต่างๆ 
5. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
2.9 งานแนะแนว  ประกอบด้วย 

1) นางสุพิศ    รนขาว     ประธานกรรมการ 
2) นางสาวกนกวดี    นิพันธ์ประศาสน์  กรรมการ 
3) นางสาวกันยกานต์   สาริการินทร์  กรรมการ 
4) นางสาวอัมพร  พละโพธิ์   กรรมการ 
5) นางณัฎฐนันท์    โล่ห์นารายณ์  กรรมการ 
6) นางสาวพัชรินทร์   ปองสุข    กรรมการ 
7) นางสาวชนกมณฐ์   แสงสี             กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่
1. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
2. โครงการงานแนะแนวการศึกษาและนักเรียนเรียนรวม 
3. จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษาโดยเชื่อมโยงกับระบบดูแล        

ช่วยเหลือนักเรียน 
4. ด าเนินการแนะแนวการศึกษาโดยความร่วมมือของครูทุกคน  
5. ระดมทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายในและภายนอกสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
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6. ประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษากับสถานศึกษา
หรือเครือข่ายการแนะแนวภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 

7. จัดบริการหลัก 5 บริการอย่างต่อเนื่อง 
8. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
2.10 งานพัฒนาเครือข่ายการศึกษาด้านวิชาการ  ประกอบด้วย 

1) นางเฉลิมศรี    จักษุพา   ประธานกรรมการ 
2) นางสาวจุฬาลักษณ์   อุปนันชัย  กรรมการ 
3) นางชาลินี      มุสตัง   ติงกี   กรรมการ 
4) นางสาวพิมชนก    วิริยจารี   กรรมการ 
5) นางสาวอรรจฐานิศร์   ถือธรรม   กรรมการ 
6) นางสาวจิตตากานต์   วังค า   กรรมการ 
7) นางสุพิศ    รนขาว   กรรมการ 
8) นางสาวธิตินันท์    นาจาน   กรรมการและเลขานุการ  
9) นางสาวปิ่นอนงค์   ซื่อตรง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่
1. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
2. จัดท าโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและประสานงานให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และให้ความร่วมมือ

ด้านวิชาการระหว่างโรงเรียนที่ท าบันทึกข้อตกลงร่วมพัฒนา (MOU)  ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ  

3. ประสานความร่วมมือขอรับการสนับสนุนเพื่อพัฒนากับผู้ปกครอง  ชุมชน  และหน่วยงานภายนอก  
เพ่ือพัฒนาวิชาการของสถานศึกษา 

4. ประเมินผล  และรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  
2.11 งานนิเทศภายใน  ประกอบด้วย 

1) นางชาลิสา    รักษาศรี   ประธานกรรมการ 
2) นางสายพิณ    ศรีเพ็ง   กรรมการ 
3) นางสาวศศิธร    สิงหธรรม  กรรมการ 
4) นางสาวภัทราวดี  มากแสง   กรรมการ 
5) นายปริญญา    พวงจันทร์  กรรมการ 
6) นายนพวัฒน์    ศิขรินทร์  กรรมการ 
7) นางสายพิน    งามสง่า   กรรมการ 
8) นายนิพล    โตพูล   กรรมการ 
9) นางสาวจุฬาลักษณ์   อุปนันชัย  กรรมการ 
10) นางสาวสุนันทา  จิตต์มั่น   กรรมการและเลขานุการ 
11) นางสาวเดือน    บุญจวง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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หน้าที ่
1. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
2. ด าเนินงานตามโครงการงานนิเทศภายในของสถานศึกษา 
3. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
2.12 งานนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษา  ประกอบด้วย 

1) นายอภิวัฒน์   จันทร์ทองค า  ประธานกรรมการ 
2) นางสาวสุนันทา   จิตต์มั่น   กรรมการ 
3) นางสาวนิภาวรรณ   ผุสดี   กรรมการ 
4) นายนวพรรษ ศุภวรางกูล  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่
1. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
2. ด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระยะ 5 ปี  และจัดท าแผนปฏิบัติ

การประจ าปี 
3. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
4. วิเคราะห์นโยบายการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานเขต

พ้ืนที่  กลุ่มจังหวัดและโรงเรียน  เพ่ือขยายผลผู้เกี่ยวข้อง 
5. ประสานงานกลุ่มการบริหาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน  ในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมในแต่

ละปกีารศึกษา 
6. จัดท า/ติดตาม/รวบรวม  โครงการ/กิจกรรมของกลุ่มการบริหาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้  งาน             

ที่รับผิดชอบ  และร่วมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
7. ก ากับ  ติดตามการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของกลุ่มการบริหาร/กลุ่มสาระการเรียนรู้  งาน

ให้เป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติการ 
8. ประสานงานติดตามการรายงานผลการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม 
9. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
2.13 งานประกันคุณภาพการศึกษา  ประกอบด้วย 

1) นางเฉลิมศรี  จักษุพา   ประธานกรรมการ 
2) นางมาลัย  สังวาลย์วงศ์  กรรมการ 
3) นางนุชจรี  คงโพธิ์น้อย  กรรมการ 
4) นางสาวกันยกานต์   สาริการินทร์  กรรมการ 
5) นายนวพรรษ   ศุภวรางกูล  กรรมการ 
6) นางสาววัชรีภรณ์   เขตสกุล   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่
1. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
2. ระบบประกันคุณภาพการศึกษา  โดนด าเนินให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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3. สนับสนุนให้มีการจัดท าแผรพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีทีมุ่งสู่
มาตรฐานการศึกษา  โดยวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมกับบ
มาตรฐานการศึกษา  4  มาตรฐาน 

4. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
5. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
2.14 งานระบบควบคุมภายใน  ประกอบด้วย 

1) นางสาวศศิธร   สิงหธรรม  ประธานกรรมการ 
2) นางอนุสรา  สินธุสุข   กรรมการ 
3) นางสาวอัญชลี พสกบุตร  กรรมการ 
4) นางสาวสุนีย์  คะงุ่ย   กรรมการ 
5) นางสาวชญาภา นิลมณี   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่
1. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
2. จัดท าโครงการ/กิจกรรม   
3. ด าเนินงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน 
4. วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจสถานศึกษา 
5. ประสานงาน  ติดตามการควบคุมภายในของกลุ่มการบริหารทุกกลุ่ม 
6. ประเมิน  สังเคราะห์  ก าหนดมาตรการในการปูองกันความเสี่ยงในการด าเนินงานของ

สถานศึกษา 
7. จัดท ารายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในของสถานศึกษาเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
8. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
2.15 งานสารสนเทศ  ประกอบด้วย 

1) นางสาวสุนันทา   จิตต์มั่น   ประธานกรรมการ 
2) นางเนตรนภา   บุญศิริ   กรรมการ 
3) นางสาวกรกนก   ดัดแวว   กรรมการ 
4) นางสาวเตือนตา   สุพรรณทอง  กรรมการ 
5) นางชาลิสา    รักษาศรี   กรรมการ 
6) นางสาวกันยกานต์   สาริการินทร์  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่
1. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
2. จัดท าโครงการ/กิจกรรม   
3. จัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 

(ทั้งข้อมูลการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ) 
4. จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศให้เชื่อมโยงกับสถานศึกษาอ่ืน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

และส่วนกลาง 
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5. ประสานงานกลุ่มการบริหาร/กลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อรวบรวมข้อมูล  น าเสนอ  เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ 

6. จัดท าข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
7. สรุป  รายงานข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันทุกรอบปีเพื่อการบริหารจัดการ 
8. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  
2.16 งานก ากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  ประกอบด้วย  

1) นางประทิน   พ่วงแพ   ประธานกรรมการ 
2) นางเนตรนภา   บุญศิริ   กรรมการ 
3) นายนวพรรษ   ศุภวรางกูล  กรรมการ 
4) นายภูริณัฐ    มังครักษ์   กรรมการ 
5) นางสาวปิ่นอนงค์   ซื่อตรง   กรรมการ 
6) นางสาวน้ าอ้อย   มีแสน   กรรมการ 
7) นางสาวกรกนก   ดัดแวว   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่
1. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
2. วางแผนก ากับ ติดตามการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของกลุ่มงาน 
3. รวบรวม  สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมของกลุ่มงานเป็นรายงานหน้าเดียว 
4. ประเมินโครงการของสถานศึกษาหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
5. รายงานผลการประเมินโครงการของสถานศึกษาเพ่ือน าเสนอหน่วยงานต้นสังกัดปีละ 2 เล่ม 
6. ประสานงานกับงานประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน

การศึกษา 
7. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
2.17 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

2.17.1 งานลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด   รักษาดินแดน  ประกอบด้วย 
1) นายญาณุสิทธิ์   ภูหนองโอง  ประธานกรรมการ 
2) ว่าที่ ร.ต.เฉลิมพล   แหวนทอง  กรรมการ 
3) นายประสาน   ปิ่นนิล   กรรมการ 
4) นายนิพล    โตพูล   กรรมการ 
5) นางสาวสุดารัตน์   ฤทธิ์นุช   กรรมการ 
6) นายชาคริต    กิมสร้าง   กรรมการ 
7) นางสาวสุนันทา   จิตต์มั่น   กรรมการ 
8) นางสาวระวิวรรณ   ทองจันทร์  กรรมการ 
9) นายธัญประภา   ดาวังปา   กรรมการและเลขานุการ 
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หน้าที่ 
1. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
2. ด าเนินงานการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ตามหลักสูตรแกนกลางขั้น

พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2560) 
3. จัดท าโครงการ  ปฏิทินปฏิบัติการงานลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  รักษาดินแดน 
4. ประสานงานการจัดกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมลูกเสือ 

เนตรนารี ยุวกาชาด  รักษาดินแดน 
5. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
2.17.2 งานกิจกรรมชุมนุม/ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ประกอบด้วย 

1) นางสาวพิมชนก   วิริยจารี   ประธานกรรมการ 
2) นางสายพิน   ศรีเพ็ง   กรรมการ 
3) นางสาวศศิธร   สิงหธรรม  กรรมการ 
4) นางสาวภัทราวดี มากแสง   กรรมการ 
5) นายปริญญา   พวงจันทร์  กรรมการ 
6) นางสายพิน   งามสง่า   กรรมการ 
7) นายนิพล    โตพูล   กรรมการ 
8) นางสาวจุฬาลักษณ์   อุปนันชัย  กรรมการ 
9) นางสุพิศ    รนขาว   กรรมการ 
10) นายนพวัฒน์   ศิขรินทร์  กรรมการและเลขานุการ 
11) นางสาวอรรจฐานิศร์  ถือธรรม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่ 
1. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
2. ด าเนินงานการจัดกิจกรรมชุมนุม/ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2560) 
3. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
2.17.3 งานพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนค้นคว้าอิสระ  ประกอบด้วย  

1) นางชื่นจิต    โฉมอุดม   ประธานกรรมการ 
2) นางสาวน้ าฝน   ทะกลกิจ  กรรมการ 
3) นายวชิระ    ประสานพันธ์  กรรมการ 
4) นางสาวพิมชนก   วิริยจารี   กรรมการ 
5) นายธานี    เวียงวีระเกียรติ  กรรมการ 
6) นางสาวเตือนตา   สุพรรณทอง  กรรมการ 
7) นางสาวอรรจฐานิศร์  ถือธรรม   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ 
1. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
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2. ด าเนินงานการจัดงานตามโครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนค้นคว้าอิสระ  
ตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 

3. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
2.18 งานห้องสมุด/อุทยานการเรียนรู้  ประกอบด้วย 

1) นางพัชรี      เรือนเพ็ชร์   ประธานกรรมการ 
2) นางสาวปิ่นอนงค์   ซื่อตรง    กรรมการ 
3) นางสาวกัญจนา   คชศิริ    กรรมการ 
4) นางสาวสุวิภา   มาลากาญจน์   กรรมการ 
5) นางสาวกานดา   ฉัตรแก้วไพศาล   กรรมการ 
6) นางสาวเอ้ืองอรุณ   อ่อนทุม    กรรมการ 
7) นางสาววรวรรณ   สุขสวัสดิ์   กรรมการ 
8) นางสุมิตรา    สุขสุวรรณ     กรรมการและเลขานุการ  
หน้าที ่
1. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
2. ด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด  เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
3. คัดเลือก  จัดหาสิ่งพิมพ์ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและความต้องการของผู้เรียนและครู  
4. ก าหนดแนวปฏิบัติและให้บริการการใช้ห้องสมุดส าหรับครูนักเรียนและบุคคลทั่วไป 
5. จัดท าทะเบียน  จัดหมวดหมู่หนังสือ  ดูแล  เก็บรักษาและซ่อมแซมหนังสือ  วัสดุ ครุภัณฑ์ของ

ห้องสมุด   
6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นแหล่งค้นคว้าที่ทันสมัยเป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้  โดยจัดให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต 
7. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
2.19 งานธนาคารโรงเรียน  ประกอบด้วย 

1) นางสาวนิธิกานต์   เกล้าเกษร   ประธานกรรมการ 
2) นางสาวศศิธร สิงหธรรม   กรรมการ 
3) นางสาวสุนีย์   คะงุ่ย    กรรมการ 
4) นางสาวโชติกา   พูลทรัพย์   กรรมการ 
5) นายวชิระ    ประสานพันธ์   กรรมการ 
6) นายณัฐพล    เพ็งโสภา   กรรมการ 
7) นางสาววรุณนภา   ริณพัฒน์   กรรมการ 
8) นางสาวประภัสสร   รักษาภักดี   กรรมการ 
9) นางสาวพิตตนันท์   กิตติพัฒนาวุฒิ   กรรมการ 
10) นางสาวชนันญา   อุ่นใจ    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่
1. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
2. ด าเนินกิจกรรมออมทรัพย์ของนักเรียน  บุคลากรในโรงเรียน  ตั้งแต่ระดับชั้น ม.1-ม.6 
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3. ประชาสัมพันธ์เรื่องการออมและจัดกิจกรรมรณรงค์การออมทรัพย์ของนักเรียนใหม่ ม .1  และ 
ม.4   

4. จัดอบรมการปฏิบัติงานให้กับนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน 
5. จัดท าบัญชีรายงานรับ-จ่าย  ประจ าวันท าการ  พร้อมน าเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาปากเกร็ด        

และสรุปยอดเงินประจ าปี 
6. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
2.20 งานโครงการพิเศษ 

2.20.1 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ประกอบด้วย   
1) นายปิยะ    บริสุทธิ์เพ็ชร์    ประธานกรรมการ 
2) นางเฉลิมศรี   จักษุพา   รองประธานกรรมการ 
3) นางสาวปิยะธิดา   พ่ึงพินิจ   กรรมการ  
4) นางสาวสุภาณัน   ยศมงคล   กรรมการ 
5) นางกานต์นารี   ธรรมครบุรี  กรรมการ   
6) นายสุชากรณ์   พวงทอง   กรรมการ 
7) นางสาวธิตินันท์   นาจาน    กรรมการ 
8) นายภูริณัฐ    มังครักษ์   กรรมการ 
9) นายปิยวัฒน์   ฤทธิ์มาก   กรรมการ 
10) ว่าที่ ร.ต.เฉลิมพล   แหวนทอง         กรรมการ   
11) นายไกรวัชร   บัวเทศ     กรรมการและเลขานุการ   
หน้าที่ 
1. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
2. ด าเนินงานขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
3. จัดท าโครงการและปฏิทินปฏิบัติงานร่วมกับแผนงานประจ าปีของโรงเรียน 
4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน แสดงให้เห็น

วิธีการจัดการเรียนรู้อย่างชัดเจนในทุกระดับชั้นและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในแต่ละปีการศึกษา  
6. สรุปและประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน (จัดท าเล่มรายงานผลการ

ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ส่งทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

7. วิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
2.20.2 งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

1) นางสาวระวิวรรณ  ทองจันทร์   ประธานกรรมการ 
2) นางสายพิณ   ศรีเพ็ง   กรรมการ 
3) นางสาวศศิธร   สิงหธรรม  กรรมการ 
4) นางสาวภัทราวดี มากแสง   กรรมการ 
5) นายนพวัฒน์   ศิขรินทร์  กรรมการ 
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6) นางสายพิน    งามสง่า   กรรมการ 
7) นายนิพล    โตพูล   กรรมการ 
8) นางสาวจุฬาลักษณ์   อุปนันชัย  กรรมการ 
9) นางสาวน้ าอ้อย   มีแสน             กรรมการ 
10) นายปริญญา   พวงจันทร์  กรรมการและเลขานุการ  
11) นายนวพล    เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
12) นายชาครติ  กิมสรา้ง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่
1. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
2. จัดท าโครงการ/กิจกรรม  งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
3. ด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
4. ปฏิบัติงานตามแผนที่จัดท า 
5. ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมทุกกิจกรรม  เพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนา

งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
6. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
2.20.3 งานเศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบด้วย 

1) นางสาวระวิวรรณ   ทองจันทร์  ประธานกรรมการ 
2) นางสาวสมร   โกวิทชัย   กรรมการ   
3) นายปริญญา   พวงจันทร์       กรรมการ   
4) นางประทิน   พ่วงแพ     กรรมการ 
5) นายสุวิชัย    เวทย์โส         กรรมการ   
6) นายวชิระ    ประสานพันธ์  กรรมการ 
7) นางลักษณา   ดลเสถียร  กรรมการ 
8) นางสาววรุณนภา   ริณพัฒน์  กรรมการ 
9) นางสาวอนุสรา สินธุสุช   กรรมการ 
10) นางจตุพร    ปุกิจ   กรรมการและเลขานุการ   
หน้าที ่
1. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
2. จัดท าแนวทางบริหารจัดการของสถานศึกษาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
3. มีระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย                     

จัดสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เอ้ืออ านวยต่อการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. สร้างเครือข่ายเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนอื่น ๆ  ในศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทั้งในชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5. การติดตามประเมินผลเพื่อให้ทราบการด าเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนการ
บริหารจัดการและพัฒนาเครือข่าย 
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6. ฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา
ให้สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการสู่การจัดการเรียนการ
สอนและการบริหารจัดการ 

7. จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   ในการจัดการศึกษา  โดยจัดท าสื่อรูปแบบต่าง ๆ 

8. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
2.20.4 งานศูนย์อาเซียนศึกษา  โรงเรียนปากเกร็ด    ประกอบด้วย 

1) นายปริญญา   พวงจันทร์  ประธานกรรมการ 
2) นางสาวพิมชนก   วิริยจารี   กรรมการ   
3) นางสาวปิ่นอนงค์   ซื่อตรง              กรรมการ   
4) นางชาลินี    มุสตัง   ติงกี   กรรมการ 
5) นางเนตรนภา บุญศิริ   กรรมการ 
6) นายนวพล    เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการ 
7) นางพัชรี    เรือนเพ็ชร์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
หน้าที ่
1. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ครอบคลุมเรื่องสิ่งแวดล้อม / ค่านิยมร่วม / ความเสมอ

ภาคทางเพศ / การเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การพัฒนา
สิ่งแวดล้อม  การจัดการด้านภัยพิบัติ  และจัดท าหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ 
ASEAN Curriculum Sourcebook  

3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามข้อ 1 เผยแพร่แก่ครู  นักเรียนในโรงเรียนและขยายไป
โรงเรียนอ่ืน ๆ รวมทั้งประชาชนในพื้นท่ี 

4. จัดหาและบริการสื่อการเรียนรู้และข้อมูลแก่ครู นักเรียน ในโรงเรียนและขยายไป
โรงเรียนอ่ืน ๆ รวมทั้งประชาชนในพื้นท่ี 

5. สร้างเครือข่ายเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนอ่ืน ๆ ในโครงการ ทั้งโรงเรียนใน
ประเทศไทยและในประเทศอินโดนีเซียที่ได้มีการลงนามความร่วมมือไว้  

6. รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3                         
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

7. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
2.20.5 งานห้องเรียนสีเขียว  ประกอบด้วย 

1) นางกชณิภา   กันตะกนิษฐ์            ประธานกรรมการ 
2) นางสาวระวิวรรณ   ทองจันทร์  กรรมการ 
3) นางสาวธิตินันท์   นาจาน   กรรมการ 
4) นางสมอุรา  ทองรุ่งโรจน์  กรรมการ 
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5) นางสาววิภาดา สุขวิพัฒน์  กรรมการ 
6) นางสาวจิตสุภา   ฤกษ์อ านวยชัย     กรรมการและเลขานุการ  
หน้าที ่
1. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับห้องเรียนสีเขียวในการอนุรักษ์พลังงานและ

สิ่งแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
3. ดูแลรักษาอุปกรณ์ ปรับปรุง พัฒนาและจัดหาสื่อการเรียนรู้ในห้องเรียนสีเขียวเกี่ยวกับ

พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 
4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมห้องเรียนสีเขียวให้กับนักเรียน ครู และบุคลากร 
5. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  
2.20.6 งานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  ประกอบด้วย  

1) นางเฉลิมศรี   จักษุพา   ประธานกรรมการ 
2) นางสายพิณ   ศรีเพ็ง   กรรมการ 
3) นางสาวศศิธร   สิงหธรรม  กรรมการ 
4) นางสาวภัทราวดี มากแสง   กรรมการ 
5) นายปริญญา   พวงจันทร์  กรรมการ 
6) นางสาวจุฬาลักษณ์   อุปนันชัย  กรรมการ 
7) นายนพวัฒน์   ศิขรินทร์  กรรมการ 
8) นางสายพิน    งามสง่า   กรรมการ 
9) นายนิพล    โตพูล   กรรมการ   
10)  นางพัชรี    เรือนเพ็ชร์  กรรมการ 
11) นางสาวพัชราภรณ์   บุณยทรรศนีย์  กรรมการ 
12) นายนวพล    เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่
1. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
2. วางแผนจัดท าโครงการ/กิจกรรม  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการของนักเรียน สู่

ระดับประเทศและระดับนานาชาติ   
3. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้  เพื่อวางแผนพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทาง

วิชาการในระดับต่าง ๆ  
4. ก าหนดแนวทางการคัดเลือกนักเรียน  การพัฒนานักเรียน  และส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน

ความสามารถทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกในรายการต่าง ๆ  ทั้งระดับจังหวัด 
ระดับภูมิภาค  ระดับประเทศ  และระดับนานาชาติ 

5. ติดตาม  ตรวจสอบ  และจัดท าสารสนเทศเพ่ือน าไปพัฒนาต่อไป 
6. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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2.20.7 งานพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล  ประกอบด้วย 
1) นางเฉลิมศรี   จักษุพา   ประธานกรรมการ 
2) นางสมอุรา    ทองรุ่งโรจน์  กรรมการ 
3) นางมาลัย    สังวาลย์วงศ์  กรรมการ 
4) นางสาวขวัญเรือน   ทองประดิษฐ์  กรรมการ 
5) นางสาวสุนันทา   จิตต์มั่น   กรรมการ 
6) นางสาววัชรีภรณ์   เขตสกุล   กรรมการ 
7) นางชื่นจิต    โฉมอุดม   กรรมการและเลขานุการ 
8) นายอภิวัฒน์   จันทร์ทองค า  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่
1. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
2. จัดและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (OBEC QA)  และการเรียนการสอน
รายวิชา  IS  ตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลอย่างมีคุณภาพ 

3. วางแผนทบทวนโครงร่างองค์กรให้เป็นไปตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ  OBEC QA 
4. จัดท าแผนงาน โครงการ  ปฏิทินการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วย

ระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  (OBEC QA)  และการเรียนการสอนรายวิชาIS  ตามหลักสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากลอย่างมีคุณภาพ 

5. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
2.20.8 งานกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC)  ประกอบด้วย 

1) นางสาวพัชราภรณ์   บุณยทรรศนีย์  ประธานกรรมการ 
2) นางกานต์นารี   ธรรมครบุรี  กรรมการ 
3) นางเนตรนภา   บุญศิริ   กรรมการ 
4) นายนวพล    เสนีย์วงศ์  ณ  อยุธยา กรรมการ 
5) นางสาวศิริรัตน์   ปูองปิด   กรรมการและเลขานุการ 
6) นางสาววชิราพร   กองสุข   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่
1. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
2. ออกแบบกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC  ตลอดจนวางแนวทางในการ

ปฏิบัติให้กับบุคลากรภายในโรงเรียน 
3. ศึกษาหาข้อมูลเพื่อให้ความรู้  ความเข้าใจ  และให้ค าปรึกษากับบุคลากรภายใน

โรงเรียน  เพ่ือให้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  PLC  มี
ประสิทธิภาพ 

4. อ านวยความสะดวกตลอดการปฏิบัติกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC  
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

5. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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3. คณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล    ประกอบด้วย 
1) นายวิชัย    นาคสิงห์   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล 
2) นางสาววนิดา   อยู่ยืน   ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล 
3) นางสาวขวัญเรือน  ทองประดิษฐ์    ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล 
หน้าที ่  
1. ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกแก่คณะท างานตามสายงาน  ขอบข่ายภาระงาน 
2. ก ากับ  ติดตาม  ประเมินผลการด าเนินงานของกลุ่มการบริหารงบประมาณและบุคคล  

 
3.1 งานส านักงาน/งานสารบรรณ  ประกอบด้วย 

1) นางสาวขวัญเรือน   ทองประดิษฐ์           ประธานกรรมการ 
2) นายปิยวัฒน์   ฤทธิ์มาก           กรรมการ 
3) นายไกรวัชร   บัวเทศ    กรรมการ 
4) นายภูริณัฐ    มังครักษ์    กรรมการ 
5) นางพิศมัย    ถนอมวงศ์           กรรมการ  
6) นางสาววันวิสาข์  ดวงประทีป      กรรมการและเลขานุการ 
3.1.1 งานส านักงาน  ประกอบด้วย 

1) นางสาวขวัญเรือน   ทองประดิษฐ์          ประธานกรรมการ 
2) นายปิยวัฒน์   ฤทธิ์มาก          กรรมการ 
3) นายภูริณัฐ    มังครักษ์   กรรมการ 
4) นายไกรวัชร   บัวเทศ          กรรมการและเลขานุการ                                    
หน้าที ่  
1. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
2. จัดท าโครงการของงานส านักงาน 
3. จัดหาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  
4. อ านวยความสะดวก ประสานงานและให้การต้อนรับ ผู้มาติดต่อราชการ  
5. ติดต่อประสานงาน และประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นๆ เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว                                

และมีประสิทธิภาพ 
6. ด าเนินงานด้านธุรการในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  ประชุมประจ าเดือน                              

พร้อมจดบันทึกการประชุมและจัดพิมพ์รายงานการประชุม  
7. ประเมินผลและรายงานผลต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
8. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย  

 
3.1.2 งานสารบรรณ  ประกอบด้วย 

1) นางสาววันวิสาข์  ดวงประทีป     ประธานกรรมการ 
2) นายภูริณัฐ    มังครักษ์   กรรมการ 
3) นางพิสมัย     ถนอมวงศ์  กรรมการ 
4) นายปิยวัฒน์   ฤทธิ์มาก          กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่
1. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
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2. จัดท าโครงการของงานสารบรรณ     
3. ลงทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือราชการ และเอกสารอื่นๆ ผ่านระบบ Internet ( AMSS++)                           

และจัดเก็บส าเนาหนังสือราชการ    
4. จัดท าค าสั่งโรงเรียน หนังสือเวียน หนังสือส่งออกของโรงเรียน และท าทะเบียนค าสั่ง                                                       
5. ให้บริการเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานทางราชการ 
6. เก็บรักษา ท าลายหนังสือราชการและเอกสารอื่นๆ ตามระเบียบสารบรรณ  
7. ส่งและจ่ายหนังสือราชการ จดหมาย ธนาณัติ พัสดุ 
8. ประเมินผลและรายงานผลต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
9. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย  

 
3.2 งานบุคคล   ประกอบด้วย 

1) นายสุชากรณ์   พวงทอง    ประธานกรรมการ 
2) นางสาวสุกัญญา   จงจิตต์สุข      กรรมการ 
3) นางสาวเตือนตา   สุพรรณทอง   กรรมการ 
4) นางจันทร์ฉาย   วัฒนจรัส   กรรมการ 
5) นายณัฐพล    เพ็งโสภา   กรรมการและเลขานุการ 
3.2.1 งานวางแผนอัตราก าลัง สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง  ประกอบด้วย 

1) นายสุชากรณ์   พวงทอง   ประธานกรรมการ 
2) นางสาวสุกัญญา   จงจิตต์สุข     กรรมการ 
3) นายณัฐพล    เพ็งโสภา  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  
1. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
2. จัดท าโครงการของงานวางแผนอัตราก าลัง สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง      
3. จัดท าข้อมูลอัตราก าลังคน การก าหนดต าแหน่ง  สรรหาบรรจุ การแต่งตั้ง การย้าย การโอน  

การจ้าง การลาออกจากราชการ  การบรรจุกลับเข้าราชการ การเกษียณอายุราชการ ของครู
และบุคลากรทางการศึกษา         

4. จัดท าทะเบียนประวัติ  และสถิติการเลื่อนขั้นเงินเดือน การแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด การปรับวุฒิ                     
ทางการศึกษา ด าเนินการเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงประวัติใน ก.พ.7 การเปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล 
ของครแูละบุคลากรทางการศึกษา   

5. การจัดท าข้อมูลเลื่อนต าแหน่ง และเลื่อนขั้นเงินเดือน ของครูและบุคลากรทางการศึกษา             
เพ่ิมวุฒิ 

6. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
7. ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

3.2.2 งานส่งเสริม พัฒนาประสิทธิภาพ และประเมินผล  ประกอบด้วย 
1) นางสาวสุกัญญา   จงจิตต์สุข  ประธานกรรมการ 
2) นายไกรวัชร  บัวเทศ   กรรมการ 
3) นายณัฐพล    เพ็งโสภา  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่
1. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
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2. จัดท าโครงการของงานส่งเสริม พัฒนาประสิทธิภาพ และประเมินผล        
3. ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านความดีความชอบ และประเมินผล                         

การพัฒนาครู  ผู้ช่วย พร้อมรายงานผล    
4. จัดท าประวัติข้อมูล พร้อมการเสนอขอพระราชทานเกี่ยวกับการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์                      

และเหรียญ จักรพรรดิมาลา ของบุคลากรที่ได้รับในปีต่างๆ  
5. รวบรวมและจัดท าข้อมูล เกี่ยวกับการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา  

(ชั้นตราล่าสุด) ของบุคลากรในโรงเรียน เช่น ชั้นตราที่ได้รับ ปีที่ได้รับ ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา  เล่มที ตอนที่ วันที่/เดือน/ปี หน้า ล าดับที่ เล่มที่ และปัจจุบันชั้นตราที่ก าลังขอ               
และปีใด 

6. จัดท าแผนและโครงการงานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ                            
และการสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากร 

7. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา        
8. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
3.2.3 งานวินัยและการรักษาวินัย  ประกอบด้วย 

1) นายปิยวัฒน์   ฤทธิ์มาก   ประธานกรรมการ 
2) นายณัฐพล    เพ็งโสภา  กรรมการ 
3) นางสาวเตือนตา   สุพรรณทอง  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  
1. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
2. การจัดท าแผนงานโครงการของงานวินัยและการรักษาวินัย      
3. ควบคุมการลงเวลามาปฏิบัติราชการ เก็บรวบรวมหลักฐานและสถิติเก่ียวกับการลงเวลา                          

ราชการ  สรุปการมาปฏิบัติราชการ จัดท าเอกสารการลาประเภทต่างๆของครูและบุคลากร                                
ทางการศึกษา และสรุปวันลาประจ าปีงบประมาณ 

4. จัดท าเอกสารการขออนุญาตออกนอกเขตพ้ืนที่ 
5. จัดท าค าขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ   
6. จัดท าเอกสารส่งเสริม วินัย คุณธรรม และจริยธรรม ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
7. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา  
8. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
3.2.4 งานสวัสดิการครูและนักเรียน  ประกอบด้วย 

1) นายไกรวัชร   บัวเทศ   ประธานกรรมการ    
2) นายภูริณัฐ   มังครักษ์          กรรมการ 
3) นายณัฐพล    เพ็งโสภา  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่
1) วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
2) จัดท าโครงการสวัสดิการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน 
3) จัดท าระเบียบสวัสดิการโรงเรียนและจัดสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญก าลังใจแก่ครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและนักเรียน รวมทั้งผู้มีอุปการคุณกับโรงเรียน 
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4) จัดหาและมอบของที่ระลึก ของขวัญ ของรางวัล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา   

5) ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่บุคลากรของโรงเรียนประสบความส าเร็จในหน้าที่การงานและ
การศึกษา 

6) ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
7) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
3.3 งานงบประมาณ (งานการเงิน/งานบัญชี)   ประกอบด้วย 

1) นางกานต์นารี   ธรรมครบุรี       ประธานกรรมการ 
2) นางสาวจิตสุภา   ฤกษ์อ านวยชัย        กรรมการ 
3) นางสาวสุธาสินี   ภักดีนารถ   กรรมการ 
4) นางกัลยา     ท าบุญ    กรรมการ 
5) นางสาวชญาภา   นิลมณี    กรรมการ 
6) นางสาวทิพย์สุดา   กิจโอสถ      กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่
1. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
2. จัดท าโครงการงานงบประมาณ (งานการเงิน/งานบัญชี)  
3. จัดท าการเบิก – จ่ายเงินทุกประเภทให้ถูกต้องตามระเบียบ 
4. จัดท าทะเบียนคุมเงินทุกประเภทให้ถูกต้องตามระเบียบ 
5. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ใบส าคัญการเบิก – จ่ายเงินทุกประเภท 
6. จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน เงินค่าจ้าง เงินสวัสดิการ ค่าเช่าบ้าน  ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ       
7. จัดการเบิก – จ่ายเงินจากคลัง  การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การจ่ายเงิน  น าส่งเงิน  การโอนเงิน      

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีตามวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 
8. ออกเอกสารทางการเงินตามระเบียบการบริหารงบประมาณ  พ .ศ.2545 
9. รวบรวมเอกสารหลักฐาน  ใบส าคัญการเบิกจ่ายทุกประเภทให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันและปลอดภัย 
10. เบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆ  ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน 
11. ตรวจสอบความถูกต้องของเงินสด และเงินฝากธนาคารตามรายงานเงินคงเหลือประจ าวันและงบยอดเงิน

ฝากธนาคาร 
12. จัดท ารายงานประจ าเดือนและรายงานประจ าปีส่งหน่วยงานต้นสังกัดตามระยะเวลาที่ก าหนด 
13. จัดท าบัญชีประจ าวันให้ครอบคลุมการรับ – จ่ายเงินทุกประเภทและสรุปรายการบันทึกบัญชี             

ทุกวันท าการ 
14. จัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี  ทะเบียนและรายงานตามแบบพิมพ์ที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือส่วน

ราชการที่เก่ียวข้องก าหนด 
15. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
16. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
3.4 งานพัสดุและบริหารสินทรัพย์  ประกอบด้วย 

1) นางสาววนิดา   อยู่ยืน                ประธานกรรมการ 
2) นางสาวปิยะธิดา   พ่ึงพินิจ    กรรมการ 
3) นางสาวจันตณา   ฉางแก้ว             กรรมการ 
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4) .นางสาววรรณา   เจริญสุข    กรรมการ 
5) นางสาวศิรินภา   นิลมณี             กรรมการ 
6) นางสาวนวลอนงค ์  ยศสาย     กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่
1. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย  
2. จัดท าโครงการพัฒนาแผนการด าเนินงานพัสดุและบริหารสินทรัพย์ 
3. รวบรวมข้อมูลการจัดหาพัสดุในภาพรวมของโรงเรียนตามแผนปฏิบัติการประจ าปีและด าเนินการจัดหา

พัสดุตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุส่วนราชการ และค าสั่งมอบอ านาจ ของส านักคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน                                           

4. ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติปี 2560   
5. จัดท าเบียนคุมทรัพย์สินและบัญชีพัสดุ 
6. ตรวจสอบพัสดุประจ าปีและจ าหน่ายพัสดุ 
7. จัดท าเอกสารที่เก่ียวข้องเพ่ือด าเนินการเบิก-จ่ายงบประมาณ 
8. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
9. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
3.5 งานระดมทรัพยากร  ประกอบด้วย 

1) นางสาววนิดา   อยู่ยืน    ประธานกรรมการ 
1) นางสาวขวัญเรือน   ทองประดิษฐ์   กรรมการ 
2) นางพรพิมล   อ้นไชยะ    กรรมการ 
3) นางจตุพร    ปุกิจ    กรรมการ 
4) นางสมอุรา    ทองรุ่งโรจน์   กรรมการ 
5) นางสุพิศ    รนขาว    กรรมการ 
6) นางเฉลิมศรี  จักษุพา    กรรมการ 
7) นายปิยะ    บริสุทธิ์เพ็ชร์   กรรมการ 
8) นางกัลยา     ท าบุญ    กรรมการ 
9) นางสาววรรณา  เจริญสุข    กรรมการ 
10) นางกานต์นารี   ธรรมครบุรี       กรรมการและเลขานุการ 
11) นางสาวทิพย์สุดา  กิจโอสถ         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่
1. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
2. จัดท าโครงการระดมทรัพยากร  
3. ศึกษาวิเคราะห์ภาระงาน กรอบงบประมาณรายจ่ายและแผนปฏิบัติการประจ าปี  
4. จัดหาแหล่งทรัพยากร  บุคคล  หน่วยงานองค์กรและท้องถิ่นท่ีมีศักยภาพให้การสนับสนุนการจัด

การศึกษาตลอดจนติดต่อประสานความร่วมมือ 
5. จัดท าแผนและเสนอแผนงานระดมทรัพยากรทางการศึกษา ต่อคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน    

เพ่ือขอความเห็นชอบโดยก าหนดวิธีการแหล่งการสนับสนุนเปูาหมายเวลาด าเนินการและผู้รับผิดชอบ 
6. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
7. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
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4. งานส านักงานเลขานุการผู้อ านวยการ  ประกอบด้วย 
1) นายปิยะ    บริสุทธิ์เพ็ชร์   ประธานกรรมการ 
2) นายอนุชิต    เนตรจุ้ย    กรรมการ 
3) นางสาวชลธิชา    เพียรพี่    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่
1. วางแผน ก ากับ ติดตาม  
2. จัดท าโครงการงานส านักงานผู้อ านวยการ 
3. ด าเนินงานด้านธุรการที่เก่ียวข้องกับผู้บริหาร 
4. อ านวยความสะดวกให้กับผู้บริหารและผู้มาติดต่อราชการกับผู้บริหารในทุกๆด้าน 
5. จัดท าปฏิทินการนัดหมาย  และสรุปผลการไปราชการของผู้บริหารสถานศึกษา 
6. จัดท าข้อมูลประวัติและผลงานผู้บริหาร 
7. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 
5. คณะกรรมการกลุ่มบริหารทั่วไป  ประกอบด้วย 

1) นายชวัลวัฒน์    ถิรไชยพิบูล   รองผู้อ านวยการกลุ่มการบริหารทั่วไป 
2) นางสมอุรา    ทองรุ่งโรจน์   ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มการบริหารทั่วไป 
3) นายดิฐธิเดช    แจ้งคต    ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มการบริหารทั่วไป 
หน้าที ่  
1. วางแผน ก ากับ ติดตามและด าเนินการตามนโยบาย 
2. จัดท าโครงการงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
3. ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกแก่คณะท างานตามสายงาน  ขอบข่ายภาระงาน  
4. ก าหนดนโยบาย  วางแผนงาน  จัดระบบงาน  ควบคุม  ประเมินผล  และรายงานผลการด าเนินงานของกลุ่ม

การบริหารทั่วไป 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
5.1 งานส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป  ประกอบด้วย 

1) นางสมอุรา    ทองรุ่งโรจน์     ประธานกรรมการ 
2) นายดิฐธิเดช    แจ้งคต   กรรมการ 
3) นายสุชิน    สุขเกษม   กรรมการ 
4) นางสาวฉลวยเกษ   แจ้งห้วย   กรรมการ 
5) นายสมมาต    แก่นจันทร์      กรรมการ 
6) นายประกาศิต    ปราบพาล  กรรมการ 
7) นางสาวปิยะนุช    บุตรมาตย์  กรรมการ 
8) นางสาวอัญชลี    พสกบุตร  กรรมการ 
9) นางสาววชิราพร   กองสุข   กรรมการและเลขานุการ 
10) นางสาววาสนา    โสภารักษ์     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่  
1. วางแผน ก ากับ ติดตามและด าเนินการตามนโยบาย 
2. จัดท าโครงการงานส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
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3. ดูแล  จัดหา  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในส านักงานบริหารทั่วไป 
4. ดูแล  จัดท าทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการ 
5. จัดพิมพ์เอกสารต่างๆ ของกลุ่มการบริหารทั่วไป 
6. อ านวยความสะดวกและให้บริการกับผู้มาติดต่อราชการ 
7. จัดท าเอกสารสรุปผลงานของกลุ่มบริหารงานทั่วไปและเผยแพร่ผลงาน 
8. ประเมินผลและรายงานผลปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
9. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
5.2 งานประชาสัมพันธ์   ประกอบด้วย 

1) นางสาวธิตินันท์   นาจาน     ประธานกรรมการ 
2) นายชาคริต    กิมสร้าง   รองประธานกรรมการ 
3) นางจตุพร    ปุกิจ   กรรมการ 
4) นางสาวลัญจกร   ศรีทองมาศ  กรรมการ 
5) นางเนตรนภา    บุญศิริ   กรรมการ 
6) นางสาวศศิวิมล    แสงกรด   กรรมการ 
7) นางสาวพิชามลญ์  คงก าเนิด  กรรมการ 
8) นางสาวบูรณา    แก่นจ ารูญ  กรรมการและเลขานุการ 
9) นางสาวอารีย์    ทองเมืองหลวง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
หน้าที ่
1. วางแผน ก ากับ ติดตามและด าเนินการตามนโยบาย 
2. จัดท าโครงการงานประชาสัมพันธ์ 
3. ศึกษาความต้องการในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลและผลงานของโรงเรียน  รวมทั้งความต้องการใน

การได้รับข่าวสารข้อมูลทางการศึกษาของชุมชน 
4. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลการด าเนินงานของโรงเรียน  โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน

โรงเรียน  ชุมชน  องค์กร  สถาบัน  และสื่อมวลชน 
5. จัดให้มีเครือข่ายการประสานงานประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมชน  พัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบ

งานประชาสัมพันธ์ให้มีความรู้  ความสามารถในการด าเนินการประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียน  
6. สร้างกิจกรรมการประชาสัมพันธ์  อย่างหลากหลายรูปแบบโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของเครือข่าย

ประชาสัมพันธ์ 
7. เผยแพร่ผลงานโรงเรียน  ครู  นักเรียน ผ่านเว็บไซต์  แผ่นพับ  จุลสาร และวารสาร/หนังสือในวาระ

ต่างๆ   
8. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
9. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
5.3 งานสัมพันธ์ชุมชน  ประกอบด้วย 

1) นางสาวจตุพร    ปุกิจ   ประธานกรรมการ 
2) นางสาวลลิตา    นนทวิศรุต  กรรมการ 
3) นางสาววาสนา    โสภารักษ์  กรรมการ 
4) นางสุธิดา    อุไรวงศ์   กรรมการ 
5) นางสาวกนกวดี    นิพันธ์ประศาสน์  กรรมการ 
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6) นายวสันต์  ศักดาศักดิ์  กรรมการ 
7) นางสาวเนตรนภา   บุญศิริ   กรรมการและเลขานุการ 
8) นายเอนกนันท์    บัลลังก์โพธิ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่
1. วางแผน ก ากับ ติดตามและด าเนินการตามนโยบาย 
2. จัดท าโครงการงานสัมพันธ์ชุมชน 
3. ติดต่อประสานงานกับชุมชน  องค์กรของรัฐและเอกชน  ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน  
4. อ านวยความสะดวกและประสานงานระหว่างฝุายต่าง ๆ ของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและ

เครือข่าย 
5. ส่งเสริม ฟื้นฟู  และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน  โดยการประสานงานกับฝุายกิจกรรมจัด

กิจกรรมนั้น ๆ ร่วมกับชุมชนตามเทศกาลและเวลาที่ก าหนด 
6. จัดท าแผน  กฎระเบียบหรือแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในการให้บริการและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ 

ในชุมชน 
7. จัดส่งเสริมและสนับสนุนด้านความรู้ในการประกอบอาชีพ  ส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน 
8. วางแผนด าเนินการร่วมกับฝุายกิจกรรม จัดกิจกรรมโรงเรียนสู่ชุมชนและชุมชนสู่โรงเรียน 
9. ให้ความร่วมมือและอ านวยความสะดวกแก่ชุมชนด้านอาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ตามความ

เหมาะสม 
10. น าครู-นักเรียนร่วมกิจกรรมกับชุมชนพัฒนาในโอกาสต่าง 
11. สนับสนุนหาแหล่งประกอบการเพ่ือให้นักเรียนได้ท างานระหว่างปิดภาคเรียน 
12. ส่งเสริม ปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางความต้องการชุมชน 
13. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบอย่างน้อยภาคเรียนละ  1  ครั้ง 
14. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
5.4 งานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค    ประกอบด้วย 

1) นายสมมาต  แก่นจันทร์  ประธานกรรมการ 
2) นายสุชิน  สุขเกษม   รองประธานกรรมการ 
3) นางเนตรนภา    บุญศิริ   กรรมการ 
4) นางสาวโชติกา    พูลทรัพย์  กรรมการ  
5) นายภูริณัฐ  มังครักษ์   กรรมการ 
6) นางสาววรุณนภา  ริณพัฒน์  กรรมการ 
7) นางสาวเอ้ืองอรุณ   อ่อนทุม   กรรมการ   
8) นางสาววาสนา  โสภารักษ์  กรรมการ 
9) นายมงคล  สีนวล   กรรมการ 
10) นายเสรี   อุส่าห์ดี   กรรมการ 
11) นายประกาศิต  ปราบพาล  กรรมการและเลขานุการ 
12) นางสาวอัญชลี  พสกบุตร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
13) นายพสิษฐ์  เชื้อฉิม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
หน้าที ่
1. วางแผน ก ากับ ติดตามและด าเนินการตามนโยบาย 
2. จัดท าโครงการงานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค 
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3. ด าเนินงานตามแผนด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง                 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4. ควบคุมดูแล  บ ารุงรักษา  ซ่อมแซมอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้สวยงามและปลอดภัย 
5. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอกับความต้องการของครู 

บุคลากร และนักเรียน 
6. ประสานงานและอ านวยความสะดวกในการจัดสถานที่  จัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนและให้บริการ

แก่บุคคลและองค์กรภายนอก 
7. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
8. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
5.5 งานสวัสดิการร้านค้าและร้านน้ าโรงเรียน    ประกอบด้วย 

1) นางสาวสุภาณัน  ยศมงคล   ประธานกรรมการ 
2) นางสาวชนกมณฐ์ แสงสี   รองประธานกรรมการ 
3) นายวชิระ  ประสานพันธ์  กรรมการ 
4) นางสาวทิพย์สุดา  กิจโอสถ   กรรมการ 
5) นางกชนิภา  กันตะกนิษฐ์  กรรมการ 
6) นางสาววิภาดา  สุขวิพัฒน์  กรรมการ 
7) นางชาลิสา  รักษาศรี   กรรมการและเลขานุการ 
8) นางสาวระวิวรรณ ทองจันทร์  กรรมการและผู้ช่วยเลขนุการ 
หน้าที ่  
1. วางแผน ก ากับ ติดตามและด าเนินการตามนโยบาย 
2. จัดท าโครงการงานสวัสดิการร้านค้าโรงเรียน  
3. ปฏิบัติตามนโยบาย ดูแล การจ าหน่ายสินค้า ของร้านค้าสวัสดิการให้เป็นไปตามสัญญาและเงื่อนไขที่

ก าหนด  
4. จัดท าบัญชีรับ-จ่าย บัญชีสวัสดิการร้านค้า ท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานและงบการเงินประจ าปี

เสนอผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน 
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานร้านค้าต่อผู้บริหารสถานศึกษาเป็นงวดตามสัญญาที่ก าหนด  
6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

5.6 งานโภชนาการ    ประกอบด้วย 
1) นางสมอุรา    ทองรุ่งโรจน์  ประธานกรรมการ 
2) นางสาวสุภาณัน  ยศมงคล   รองประธานกรรมการ 
3) นางสาวสมพร  พรมรักษา  กรรมการ 
4) นางสาวปิยะนุช  บุตรมาตย์  กรรมการ 
5) นางสาวกัญจนา  คชศิริ   กรรมการ 
6) นางสาววรุณนภา  ริณพัฒน์  กรรมการ 
7) นางสาวฉลวยเกษ แจ้งห้วย   กรรมการ 
8) นางสาววชิราพร  กองสุข   กรรมการ   
9) นางสาววิภาดา  สุขวิพัฒน์  กรรมการ 
10) นางสาวน้ าอ้อย  มีแสน   กรรมการ 
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11) นางสาววาสนา  โสภารักษ์  กรรมการและเลขานุการ 
12) นางสาวอัญชลี    พสกบุตร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
หน้าที ่
1. วางแผน ก ากับ ติดตามและด าเนินการตามนโยบาย 
2. จัดท าโครงการงานโภชนาการ 
3. ดูแล ตรวจสอบ ควบคุมราคา คุณภาพอาหารและเครื่องดื่มท่ีจ าหน่ายอยู่ในโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ

ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
4. ควบคุม  ดูแล สภาพพ้ืนที่โรงอาหารให้สะอาด  สวยงามและถูกสุขลักษณะของกรมอนามัย  
5. ให้ความรู้ นักเรียน บุคลากรที่จัดจ าหน่ายอาหาร  เครื่องดื่ม  เพ่ือให้ปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอย่าง

เคร่งครัด  
6. ดูแลให้ความรู้ และการปฏิบัติกิจกรรม อย.น้อย 
7. บริการอาหารเครื่องดื่มในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
8. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

5.7 งานโสตทัศนศึกษา    ประกอบด้วย 
1) นางสาวลัญจกร    ศรีทองมาศ  ประธานกรรมการ 
2) นายประกาศิต   ปราบพล  กรรมการ 
3) นางสาวอารีย์    ทองเมืองหลวง     กรรมการ 
4) นายเสรี    อุส่าห์ดี   กรรมการ 
5) นายกมล    ทองดอนตัน  กรรมการ 
6) นายสุวิชัย    เวทย์โส   กรรมการ 
7) นายพีรภัทร    ฉัตรสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่
1. วางแผน ก ากับ ติดตามและด าเนินการตามนโยบาย 
2. จัดท าโครงการงานโสตทัศนศึกษา 
3. จัดท าแผนงาน  โครงการจัดซื้อ จัดหา  ซ่อมแซมตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 
4. ส ารวจ ควบคุม ดูแล รักษาและซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน จัดท าระเบียบ

การใช้และการให้บริการการใช้โสตทัศนูปกรณ์ 
5. จัดบริการแสง สี เสียงภายในและภายนอกสถานศึกษา  การให้บริการแก่ชุมชนตามโอกาสอัน

เหมาะสม 
6. ท าบันทึกข้อมูลและสถิติการใช้ห้อง   และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
7. ประเมินผลงานและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
8. ปฏิบัติงานอืน่ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
5.8 งานอนามัยโรงเรียนและส่งเสริมสุขภาพ  ประกอบด้วย 

1) นางสาวนิธิดา    พลายแก้ว  ประธานกรรมการ 
2) นายอภิสิทธิ์  สองศรี   รองประธานกรรมการ 
3) นางสาวสมพร  พรมรักษา  กรรมการ 
4) นายนพวัฒน์  ศิขรินทร์  กรรมการ   
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5) นางสาวญานิน  สารพงษ์   กรรมการ 
6) นางวชิรา     ศิริจิตรจินดา  กรรมการ 
7) นางสาวปุณญานิดา กุลจันทร์ไพบูลย์  กรรมการ 
8) นางสาววรรณิภา  ศรีนาค   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่
1. วางแผน ก ากับ ติดตามและด าเนินการตามนโยบาย 
2. จัดท าโครงการงานอนามัยโรงเรียนและส่งเสริมสุขภาพ 
3. จัดท าโครงการและกิจกรรมเรื่องการดูแลสุขภาพของบุคลากรและนักเรียนทั้งระบบ  
4. จัดซื้อและจัดหาเวชภัณฑ์เครื่องมือ  อุปกรณ์เพ่ือการรักษาพยาบาลเบื้องต้น   พร้อมให้บริการ 
5. ท าข้อมูลสารสนเทศด้านการเจ็บปุวยและสุขภาพอนามัยของบุคลากรและนักเรียนทั้งระบบ  และ

ด าเนินการเพื่อปูองกันต่อไป 
6. ท าบัตรสุขภาพและติดตามผลการรักษาอาการเป็นรายๆ 
7. ให้ความรู้และให้ค าปรึกษาปัญหาสุขภาพอนามัยแก่ครูนักเรียนและบุคลากรอ่ืนๆ 
8. ด าเนินการเพื่อให้นักเรียนตรวจสุขภาพและแก้ไขปัญหาสุขภาพโดยความร่วมมือ  ประสานงานกับครู

ที่ปรึกษา  ผู้ปกครอง  หน่วยงานอื่นๆ 
9. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

5.9 งานยานพาหนะ    ประกอบด้วย 
1) นายดิฐธิเดช    แจ้งคต   ประธานกรรมการ 
2) นายสุชิน    สุขเกษม   กรรมการ 
3) นายประกาศิต    ปราบพาล  กรรมการ 
4) นายวชิระ    ประสานพันธ์  กรรมการ 
5) นายวิศรุต    ศรีนวล   กรรมการ 
6) นางสาวอัญชลี    พสกบุตร  กรรมการและเลขานุการ 
7) นางสาวปิยะธิดา   พ่ึงพินิจ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่
1. วางแผน ก ากับ ติดตามและด าเนินการตามนโยบาย 
2. จัดท าโครงการงานยานพาหนะ 
3. ให้บริการด้านยานพาหนะภายในโรงเรียนและหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง 
4. ควบคุมพนักงานขับรถในการใช้ยานพาหนะตามระเบียบวินัยกรมการขนส่งทางบกและ

กระทรวงศึกษาธิการ   
5. จัดท าระเบียบและก าหนดบทบาทหน้าที่ของพนักงานขับรถให้เป็นไปตามเง่ือนไขโรงเรียน  
6. ควบคุมดูแลการใช้รถยนต์ราชการตามหนังสือราชการและการเบิกจ่ายน้ ามัน 
7. ควบคุมดูแลการบ ารุงรักษา จัดท าบัญชีรายการซ่อมพัสดุตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ  ซ่อมแซมให้

อยู่ในสถาพพร้อมใช้งานได้ดีและเกิดความปลอดภัย   
8. ตรวจสอบความถูกต้อง  การขออนุมัติใช้รถยนต์ราชการตลอดจนรับผิดชอบการจัดยานพาหนะ

บริการแก่บุคลากรตามล าดับความจ าเป็น 
9. จัดท าเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้พนักงานขับรถในกรณีท างานล่วงเวลา 
10. ส ารวจติดตามประสานงานการต่อทะเบียนรถยนต์และท าประกันภัยยานพาหนะทุกคันของโรงเรียน  
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11. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
12. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
5.10 งานพนักงานราชการ  ลูกจ้างประจ า  ลูกจ้างชั่วคราว    ประกอบด้วย 

1) นายสุชิน    สุขเกษม   ประธานกรรมการ 
2) นายสมมาต    แก่นจันทร์  กรรมการ 
3) นายวชิระ    ประสานพันธ์  กรรมการ 
4) นายพสิษฐ์   เชื้อฉิม   กรรมการ 
5) นายประกาศิต  ปราบพาล   กรรมการ 
6) นางสาวปิยะนุช   บุตรมาตย์  กรรมการและเลขานุการ 
7) นางสาวปิยะธิดา   พ่ึงพินิจ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่
1. วางแผน ก ากับ ติดตามและด าเนินการตามนโยบาย 
2. จัดท าโครงการงานพนักงานราชการ  ลูกจ้างประจ า  ลูกจ้างชั่วคราว     
3. จัดท าโครงการพัฒนาพนักงานประจ าและลูกจ้างโรงเรียน   
4. ด าเนินงาน ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานประจ าและลูกจ้างโรงเรียน 
5. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานโดยประสานกับงานอาคารสถานที่ 
6. ควบคุมประสานงาน นิเทศ การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานประจ าและลูกจ้างโรงเรียน  
7. พัฒนาความรู้ ความสามารถ พนักงานประจ าและลูกจ้างโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน  
8. จัดสวัสดิการสร้างขวัญก าลังใจให้พนักงานประจ าและลูกจ้างโรงเรียน 
9. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
10. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
5.11 งานประกันอุบัติเหตุ  ประกอบด้วย 

1) นายสมศักดิ์    จันทร์ใบเล็ก  ประธานกรรมการ 
2) นางภาวนา   พ่วงหลาย  รองประธานกรรมการ 
3) นางสาวนิธิดา  พลายแก้ว  กรรมการ 
4) นางเบญจมาศ   สุขเกษม   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่
1. วางแผน ก ากับ ติดตามและด าเนินการตามนโยบาย 
2. จัดท าโครงการงานประกันอุบัติเหตุ  
3. จัดท าโครงการและให้ความรู้เรื่องประกันอุบัติเหตุบุคลากรและนักเรียน 
4. ด าเนินการเรื่องการประกันอุบัติเหตุบุคลากรและนักเรียน 
5. รวบรวมข้อเสนอขององค์กรต่างๆที่ยื่นต่อโรงเรียน น าเสนอผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือการตัดสินใจ   

เลือกใช้บริการ 
6. จัดท าข้อมูลและสถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
7. บริการแก่นักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุและติดตามผลให้เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว  
8. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
9. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
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5.12 งานปฏิคม    ประกอบด้วย 
1) นางพรพิมล     อ้นไชยะ   ประธานกรรมการ 
2) นางพรทิพย์  ฤทธิ์จ ารัส  รองประธานกรรมการ 
3) นางสาวพิมชนก   วิริยจารี   กรรมการ  
4) นางสาวสุนันทา   จิตต์มั่น   กรรมการ   
5) นางสาวรังสิมา  ไทยวัฒน์  กรรมการ 
6) นางสาวปิ่นอนงค์   ซื่อตรง   กรรมการ 
7) นางสาววรวรรณ   สุขสวัสดิ์  กรรมการ 
8) นางสาววัชรีภรณ์ เขตสกุล   กรรมการ 
9) นางสาวเมลดา  รุ่งเรือง   กรรมการ 
10) นางสาวน้ าอ้อย มีแสน   กรรมการ 
11) นางณัฏฐนันท์  โล่นารายณ์  กรรมการ 
12) นางสาวอัมพร  พละโพธิ์   กรรมการ 
13) นางชาลินี  มุสตัง   ติงกี   กรรมการและเลขานุการ   
14) นางสาวนวลอนงค์ ยศสาย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
หน้าที ่
1. วางแผน ก ากับ ติดตามและด าเนินการตามนโยบาย 
2. จัดท าโครงการงานพนักงานราชการ  ลูกจ้างประจ า  ลูกจ้างชั่วคราว     
3. จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรด้านบุคลิกภาพและการบริการ  
4. อ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ 
5. ให้การต้อนรับผู้มาร่วมกิจกรรมภายในและภายนอกโรงเรียน 
6. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
7. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
6. คณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน    ประกอบด้วย 

1) นายภิรมย์   ชุ่มชาติ   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
2) นางมาลัย   สังวาลย์วงศ์  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
3) นายวิทยา   ศรีศาสตรา  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
หน้าที ่
1. ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกแก่คณะท างานตามสายงาน ขอบข่ายภาระงาน  
2. ก าหนดนโยบาย วางแผนงาน จัดระบบงาน ควบคุม ประเมินผล และรายงานผล 
3. การด าเนินงานของกลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน 
4. ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของกลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน 

 
6.1 งานส านักงานกลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน  ประกอบด้วย 

1) นางมาลัย     สังวาลย์วงศ์   ประธานกรรมการ 
2) นางสาวสุนีย์    คะงุ่ย    กรรมการ 
3) นางอุทัยวรรณ    โพธิ์ศรี    กรรมการ 
4) นางสาวสุดารัตน์    ฤทธิ์นุช    กรรมการ 
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5) นายวสันต์   ศักดาศักดิ์   กรรมการและเลขานุการ 
6) นางเพ็ญภัสสร์    วิจิตร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่
1. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
2. จัดท าโครงการงานส านักงานกลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน 
3. จัดท าแผนงานการด าเนินงานและก าหนดปฏิทินกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
4. ประสานงานกับกลุ่มงานต่างๆ เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
5. จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  เพ่ือเอ้ือต่อการบริหารงานของกลุ่มต่างๆ ใน

โรงเรียน  
6. ลงทะเบียนหนังสือเข้า – ออก ของกลุ่มฯ 
7. จัดหา จัดซื้อ บริการเบิก – จ่ายวัสดุ และจัดท าทะเบียนรับ – จ่ายวัสดุ อุปกรณ์ของกลุ่มฯ 
8. จัดท าเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ในกลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน 
9. ประเมินผลการด าเนินงานทุกกิจกรรม และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
6.2 งานเครือข่ายผู้ปกครอง  ประกอบด้วย 

1) นางสาวสุนีย์   คะงุ่ย    ประธานกรรมการ 
2) ว่าที่ร้อยตรี เฉลิมพล   แหวนทอง   กรรมการ 
3) นายญาณุสิทธิ์    ภูหนองโอง   กรรมการ 
4) นางสาวสุดารัตน์    ฤทธิ์นุช    กรรมการ  
5) นางสาวกันตรัตน์    พงษ์พานิช   กรรมการ 
6) นางอุทัยวรรณ    โพธิ์ศรี    กรรมการ 
7) ครูที่ปรึกษาทุกท่าน      กรรมการ 
8) นายวสันต์     ศักดาศักดิ์   กรรมการและเลขานุการ 
9) นางเพ็ญภัสสร์    วิจิตร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่
1. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
2. จัดท าโครงการงานเครือข่ายผู้ปกครอง 
3. ด าเนินการสรรหาเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน, ระดับชั้นเรียน และระดับโรงเรียน 
4. ติดต่อประสานงาน อ านวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองที่รับต าแหน่งเครือข่าย 
5. จัดท าท าเนียบคณะกรรมการเครือข่าย ระดับห้องเรียน, ระดับชั้นเรียน และระดับโรงเรียน 
6. รวบรวมข้อมูลจากการด าเนินงานของเครือข่ายผู้ปกครอง จัดเตรียมเอกสาร , บันทึกการประชุม และ

สถานที่ในการจัดประชุมของเครือข่ายผู้ปกครอง 
7. ติดต่อ ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ กับผู้ปกครองเครือข่ายในการแก้ปัญหาและพัฒนาส่งเสริมพฤติกรรม

นักเรียน 
8. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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6.3 งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  ประกอบด้วย 
1) นางจตุพร     ปุกิจ    ประธานกรรมการ 
2) ว่าที่ร้อยตรี เฉลิมพล   แหวนทอง   กรรมการ 
3) นายเอนกนันท์    บัลลังก์โพธิ์   กรรมการ 
4) นายนวพล     เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา  กรรมการ 
5) นายวสันต์     ศักดาศักดิ์   กรรมการ 
6) ว่าที่ร้อยตรีปิยะนันท์  จันทาบัว   กรรมการ 
7) นายเสรี     อุส่าห์ดี    กรรมการ 
8) นางอุทัยวรรณ    โพธิ์ศรี    กรรมการ 
9) นางสาวสมร    โกวิทชัย    กรรมการและเลขานุการ 
10) นางเพ็ญภัสสร์    วิจิตร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่
1. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
2. จัดท าโครงการงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
3. ส่งเสริม ด าเนินการเสริมสร้างประชาธิปไตยของนักเรียน 
4. จัดตั้งสภานักเรียนและด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมภายในและภายนอกโรงเรียน 
5. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกโรงเรียน เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
6. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
7. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
6.4 งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน  ประกอบด้วย 

1) นายปริญญา    พวงจันทร์   ประธานกรรมการ 
2) นายอาภากร   โพธิ์สุข    กรรมการ 
3) นางสาวธิตินันท์    นาจาน    กรรมการ 
4) นายปิยะ     บริสุทธิ์เพ็ชร์   กรรมการ 
5)  นายชาคริต    กิมสร้าง    กรรมการ 
6) นายธัญประภา  ดาวังปา    กรรมการ 
7) นางสาวสมพร    พรมรักษา   กรรมกา 
8) นางเพ็ญภัสสร์    วิจิตร    กรรมการ 
9) นางอุทัยวรรณ    โพธิ์ศรี    กรรมการ 
10) หัวหน้าระดับชั้นทุกท่าน     กรรมการ 
11) ครูที่ปรึกษาทุกท่าน      กรรมการ 
12) นางจตุพร     ปุกิจ    กรรมการและเลขานุการ 
13) นายนวพรรษ    ศุภวรางกูล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
14) นายนวพล     เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่
1. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
2. จัดท าโครงการงานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 
3. จัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณีตามนโยบายโรงเรียนและหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือน าไปสู่งานอาชีพที่

นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน 
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4. ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ  สังคมและมี
บุคลิกภาพที่ดี    

5. สนับสนุนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม มีความรับผิดชอบ ท างานแบบมีส่วนร่วมและช่วยเหลือในกิจกรรม
ภายในและภายนอกโรงเรียน 

6. สรุป ประเมินผล งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนทุกกิจกรรมต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
6.5 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ประกอบด้วย 

1) นางอาทิตยา    เวียงวีระเกียรติ   ประธานกรรมการ 
2) นายธานี     เวียงวีระเกียรติ   กรรมการ 
3) นางสาวน้ าฝน    ทะกลกิจ   กรรมการ 
4) นางสาวบูรณา    แก่นจ ารูญ   กรรมการ 
5) นายธัญประภา  ดาวังปา    กรรมการ 
6) นางสาวสมร    โกวิทชัย    กรรมการ 
7) นางสุพิศ     รนขาว    กรรมการ 
8) นางสาวกนกวดี    นิพันธ์ประศาสน์   กรรมการ 
9) นางสาวชนกมณฐ์    แสงสี    กรรมการ 
10) นางสาวอัมพร  พละโพธิ์    กรรมการ 
11) นางณัฏนันท์    โล่ห์นารายณ์   กรรมการ 
12) ครูที่ปรึกษาทุกท่าน      กรรมการ 
13) นางสาวกันยกานต์    สาริการินทร์   กรรมการและเลขานุการ 
14) นางเพ็ญภัสสร์    วิจิตร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่
1. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
2. จัดท าโครงการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. จัดเอกสารที่เก่ียวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับครูที่ปรึกษา จัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง

นักเรียน 
4. ประสานครูที่ปรึกษาเพ่ือออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามนโยบาย 
5. จัดท าเครื่องมือส าหรับใช้ในการคัดกรองนักเรียนให้ครอบคลุมและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

ด้านการช่วยเหลือนักเรียน 
6. ติดต่อ-ประสานงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายใน  ภายนอกโรงเรียน 
7. จัดโครงการช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โครงการ 3 บาทช่วยกันสุขสันต์ทุกคน, ครอบครัว

อุปถัมภ์ ฯลฯ 
8. ก าหนดกรอบแนวทางแก้ปัญหา ส่งเสริม พัฒนา ร่วมมือกับครู เครือข่ายผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง  
9. สรุป ประเมินผล งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนทุกกิจกรรมต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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6.6 งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ประกอบด้วย 
1) นางสาวสมร    โกวิทชัย    ประธานกรรมการ 
2) นางลักษณา   ดลเสถียร   กรรมการ 
3) นางพรวิไล   ทับแสง    กรรมการ 
4) นางสาวดวงกมล  ตันกิติภิญโญ   กรรมการ 
5) นายวสันต์   ศักดาศักดิ์   กรรมการ 
6) นางสาวชนันญา  อุ่นใจ    กรรมการ 
7) นางสาวกันยกานต์  สาลิการินทร์   กรรมการ 
8) นางสาวนิธิกานต์  เกล้าเกษร   กรรมการ  
9) นางพัชรี   เรือนเพ็ชร์   กรรมการ 
10) นางสาวพิมชนก  วิริยจารี    กรรมการ 
11) นางสาวอารีย์  ทองเมืองหลวง   กรรมการ 
12) ว่าที่ร้อยตรีปิยะนันท์  จันทาบัว   กรรมการ 
13) ครูที่ปรึกษาทุกท่าน      กรรมการ 
14) นางสาวน้ าอ้อย  มีแสน    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่
1. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
2. จัดท าโครงการงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ครู บุคลากร นักเรียน ให้ตระหนัก รู้คุณค่า  ชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ และปลูกฝังจิตสาธารณะ พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
4. สนับสนุน ครู บุคลากร นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
5. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  

6.7 งานระดับชั้น  ประกอบด้วย 
1) นายวิทยา     ศรีศาสตรา   ประธานกรรมการ 
2) นายญาณุสิทธิ์  ภูหนองโอง   กรรมการ 
3) นายพสิษฐ์   เชื้อฉิม    กรรมการ 
4) นางสาวสมพร  พรมรักษา   กรรมการ 
5) นายวสันต์     ศักดาศักดิ์   กรรมการ 
6) นางสาวสุดารัตน์  ฤทธิ์นุช    กรรมการ 
7) ครูที่ปรกึษาทุกท่าน      กรรมการ 
8) ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมพล   แหวนทอง   กรรมการและเลขานุการ 
9) นางอุทัยวรรณ   โพธิ์ศรี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่
1. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
2. จัดท าโครงการงานระดับชั้น 
3. ก าหนดปฏิทินกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน วางแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระเบียบวินัย ปูองกัน 

ควบคุมและการแก้ไขปัญหาการมาเรียนของนักเรียน พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
4. จัดท าคู่มือนักเรียน เอกสาร รวบรวม ปรับปรุง กฎ ระเบียบปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  
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5. ประสานความร่วมมือกับครูที่ปรึกษาในระดับชั้น ในการพัฒน าส่งเสริม ควบคุม   ปูองกัน ดูแลอบรม
ว่ากล่าว ตักเตือน ตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน  

6. จัดเวรครูประจ าจุด ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยของนักเรียน  
7. ประสานออกตรวจร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาเจ้าหน้าที่ต ารวจ  
8. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
6.8 งานสารวัตรนักเรียน  ประกอบด้วย 

1) ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมพล   แหวนทอง   ประธานกรรมการ 
2) นายญาณุสิทธิ์    ภูหนองโอง   กรรมการ 
3) นางสาวสุดารัตน์    ฤทธิ์นุช    กรรมการ 
4) นายพสิษฐ์   เชื้อฉิม    กรรมการ 
5) นางสาวกันยกานต์  สาลิการินทร์   กรรมการ 
6) นายวสันต์   ศักดาศักดิ์   กรรมการ 
7) นายศิระณัฐพล  โล่ห์นารายณ์   กรรมการ 
8) นางจตุพร   ปุกิจ    กรรมการ 
9) นายธานี   เวียงวีระเกียรติ   กรรมการ 
10) นางอุทัยวรรณ  โพธิ์ศรี    กรรมการ 
11) นายเอนกนันท์  บัลลังก์โพธิ์   กรรมการและเลขานุการ 
12) ว่าที่ร้อยตรีปิยะนันท์   จันทาบัว   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่
1. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
2. จัดท าโครงการงานสารวัตรนักเรียน 
3. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานสารวัตรนักเรียน 
4. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา 
5. จัดอบรมนักเรียนแกนน าสายตรวจสารวัตรนักเรียน 
6. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
6.9 งานรักษาความปลอดภัยและจราจร  ประกอบด้วย 

1) นายวสันต์   ศักดาศักดิ์   ประธานกรรมการ   
2) นายญาณุสิทธิ์    ภูหนองโอง   กรรมการ 
3) นางสาวสุดารัตน์    ฤทธิ์นุช    กรรมการ 
4) นางจตุพร   ปุกิจ    กรรมการ 
5) ว่าที่ร้อยตรีปิยะนันท์  จันทาบัว   กรรมการ 
6) นางอุทัยวรรณ  โพธิ์ศรี    กรรมการ 
7) นางสาวลลิตา  นนทวิศรุต   กรรมการ 
8) นายเสรี   อุส่าห์ดี    กรรมการ 
9) นักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ทุกคน    กรรมการ 
10) ลูกเสือ กกต ทุกคน      กรรมการ 
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11) ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมพล  แหวนทอง   กรรมการและเลขานุการ 
12) นายเอนกนันท์  บัลลังก์โพธิ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่
1. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
2. จัดท าโครงการงานรักษาความปลอดภัยและจราจร 
3. ควบคุม ดูแล สั่งการ การปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง 
4. ด าเนินการจัดครูเวร ผู้ตรวจเวรกลางวัน กลางคืน วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
5. ร่วมประสานงานกับงานคอมพิวเตอร์วางระบบ และงานอาคารสถานติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อ

ปูองกันทรัพย์สินทางราชการสูญหาย  
6. ท าเครื่องหมายสัญญาณจราจรภายในโรงเรียน สร้างวินัยในการปฏิบัติตามกฎ จราจร 
7. ให้ความรู้กับนักเรียนเรื่องรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
8. รวบรวมรายงาน บันทึกการรักษาเวรยามกลางวัน-กลางคืน ต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
9. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
6.10 งานป้องกันและแก้ปัญหาสารเสพติดและโรคเอดส์  ประกอบด้วย 

1) นายนพวัฒน์    ศิขรินทร์   ประธานกรรมการ 
2) นายสมศักดิ์    จันทร์ใบเล็ก   กรรมการ 
3) นางสาวสมพร  พรมรักษา   กรรมการ 
4) นางสาวกนกวดี  นิพันธ์ประศาสน์   กรรมการ 
5) นางสาวกันยกานต์  สาลิการินทร์   กรรมการ 
6) ว่าที่ร้อยตรีปิยะนันท์ จันทาบัว   กรรมการ 
7) นางเพ็ญภัสสร์  วิจิตร    กรรมการ 
8) นางอุทัยวรรณ  โพธิ์ศรี    กรรมการ 
9) หัวหน้าระดับชั้น  ทุกท่าน    กรรมการ 
10) นางสาวปุณญานิดา  กุลจันทร์ไพบูลย์   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่
1. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
2. จัดท าโครงการงานปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดและโรคเอดส์  
3. จัดอบรม จัดกิจกรรมรณรงค์ปูองกันสารเสพติดและโรคเอดส์ในสถานศึกษาและชุมชน  
4. ประสานงานกับองค์กรในท้องถิ่นและหน่วยงานภายนอก 
5. จัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ การแสดงออกทางความสามารถนอกเหนือจากหลักสูตร  
6. ตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
7. ร่วมมือกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  
8. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนได้ทราบเรื่องเก่ียวกับยาเสพติด, การตั้งครรภ์ก่อนวัย 
9. ติดตามพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือบ าบัดอย่างต่อเนื่อง  
10. จัดท าเอกสารและรายงานผลการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดและโรคเอดส์ พร้อมทั้งสรุปรายงานส่ง

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต3, หน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง 
11. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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6.11 งาน  TO BE  NUMBER  ONE  ประกอบด้วย 
1) นายอาภากร  โพธิ์สุข    ประธานกรรมการ 
2) นายดิฐธิเดช  แจ้งคต    กรรมการ 
3) นายประสาน  ปิ่นนิล    กรรมการ 
4) นางสาวสมพร  พรมรักษา   กรรมการ 
5) นางสาวศศิวิมล  แสงกรด    กรรมการ 
6) นางสาวนิภาวรรณ  ผุสดี    กรรมการ 
7) นางสาววรุณนภา  รินพัฒน์    กรรมการ 
8) นายชาคริต  กิมสร้าง    กรรมการ 
9) นายธัญประภา  ดาวังปา    กรรมการ 
10) หัวหน้าระดับชั้นทุกระดับ     กรรมการ 
11) ครูที่ปรึกษาทุกท่าน      กรรมการ 
12) นางสาวปุณญานิดา  กุลจันทร์ไพบูลย์    กรรมการและเลขานุการ 
13) นางสาววรรณิภา  ศรีนาค    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
14) นางเพ็ญภัสสร์  วิจิตร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
15) นางสาววรรณิภา    ศรีนาค    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่
1. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
2. จัดท าโครงการงาน TO BE NUMBER ONE   
3. จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวกับการตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE   
4. จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตส านึกและสร้างจิตส านึกในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
5. จัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่นักเรียน 
6. สร้างและพัฒนาเครือข่ายงานปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด (นักเรียนแกนน า)ภายในและภายนอก

โรงเรียน 
7. ร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE  ในระดับต่าง ๆ 
8. จัดท าเอกสาร สรุปผล ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 ขอให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ  เต็มก าลัง  เต็มความสามารถเพ่ือบังเกิด
ผลดีต่อโรงเรียน  และราชการต่อไป 
 
          สั่ง  ณ  วันที ่ 5  มีนาคม  2561 
 
 
 
 

              (นายนพรัตน์  จั่นเพ็ชร์) 
                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนปากเกร็ด 
 

 


