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4. กลุมบรหิารทั่วไป 

 

 นางสาวสรุภา  เอ้ือนไธสง รองผูอํานวยการโรงเรียน ชํานาญการ  

  ปฏบิัตหินาที่  รองผูอํานวยกลุมบริหารทั่วไป 

หนาที่รองผูอํานวยการกลุมบริหารทั่วไป 

1. บริหาร ควบคุมและปฏบิติังานในกลุมบริหารทั่วไปใหมปีระสิทธภิาพ รวมทัง้การวาง

แผนการแกไขปญหาพัฒนางาน 

2. ควบคุมดูแลใหมกีารจัดทําโครงการ / งาน / ปฏทินิปฏบิติังาน และประเมนิผลงานประจําป

ของกลุมบริหารทั่วไป 

3. ประชุมวางแผนปฏบิัติงานกลุมบริหารทั่วไปรวมกับคณะกรรมการที่ปรึกษา ผูอํานวยการ

ใหเปนไปตามจุดมุงหมาย ปรัชญา  นโยบาย และแผนพัฒนาโรงเรียน 

4. ควบคุมดูแลการปฏบิัติงานของคณะกรรมการงานสํานักงาน 

5. ควบคุมดูแลการปฏบิติังานของคณะกรรมการกลุมงานบริการ 

6. ควบคุมดูแลการปฏบิัติงานของคณะกรรมการงานอาคารสถานที่ 

7. ควบคุมดูแลการปฏบิัติงานของคณะกรรมการงานประสานชุมชน 

8. วางแผนพัฒนาซอมบํารุงรักษาอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณตาง ๆ ภายในโรงเรียน 

9. สงเสริมบุคลากรในกลุมใหเขารับการสัมมนา ศึกษาดูงาน ตามความเหมาะสม 

10. ประเมนิผลการปฏบิัติงานของครู และผูปฏบิัติงานในสายงาน 

11. รวมวางแผนการจัดสถานที่และพิธกีารในการจัดกจิกรรมกับฝายอื่น ๆ  

 

 นายศรีศักดิ์  พูลสมบัติ ครู คศ.3  ปฏบิัตหินาที ่

  ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารทั่วไป 

 นายสุรศักดิ์  ปกการะโถ ครู คศ. 2  ปฏบิัตหินาที ่

  ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารทั่วไป 

หนาที่ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารทั่วไป 

1. ชวยควบคุมดูแลการปฏบิัติงานในกลุมบริหารทั่วไปใหมปีระสิทธภิาพ รวมทัง้เปนที่ปรึกษา

ในการแกไข วางแผนงานของกลุมบริหารทั่วไป 

2. ทําหนาที่ชวยรองผูอาํนวยการกลุมบริหารทั่วไปตามที่ไดรับมอบหมายใหปฏบิัติ 

3. ประสานงานของฝายตาง ๆ ในกลุมบริหารทั่วไปใหดําเนินไปดวยความเรียบรอยและ 

มปีระสิทธภิาพ 
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4. ชวยดูแลงานบุคลกรใหปฏบิัติงานไปดวยความเรียบรอย 

5. ชวยประสานงานกับชุมชนและหนวยงานตาง ๆ ตามที่รองผูอํานวยการกลุมบริหารทั่วไป

มอบหมาย 

6. ชวยใหมกีารตอนรับแขกผูมาเยือนโรงเรียนและกลุมบริหารทั่วไป 

7. ชวยในการทําและเก็บสถติิขอมูลตาง ๆ ของงานกลุมบริหารทั่วไป 

8. ปฏบิัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

4.1  งานสํานักงาน 

นางสาวสุรภา เอ้ือนไธสง  รองผูอํานวยการ หัวหนา 

นายสุริยัน  นุกูลกจิ   ครู คศ. 2  รองหัวหนา 

นายศรีศักด์ิ  พูลสมบัติ   ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางอรอนงค  มกระธัช   ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางศิวพร  สุขวังไทร   ครู คศ. 1  ผูชวย 

นางเบญจมาส  เข็มพงษ   ครู คศ. 3   เลขานุการ 

นางศศินิภา  ทองใบ   ลูกจางช่ัวคราว  ผูชวยเลขานุการ 

 

มหีนาที่รับผดิชอบ 

1. จัดทําปฏทินิปฏบิัติงานกลุมบริหารทั่วไป  

2. ประสานงานกับบุคคล คณะบุคคล และงานที่เกี่ยวของ 

3. ประสานงานกับงานพัสดุการจัดหาวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองใชที่จําเปนไวใชในฝาย 

4. จัดทําแบบบันทกึตาง ๆ ทีเ่กี่ยวของเพ่ือบันทกึขอมูลที่สําคัญ ไวเปนหลักฐานในการปฏบิัติ

หนาที ่

5. นิเทศ ติดตาม การดําเนินงานของงานตาง ๆ ตามโครงสรางการบริหารเสนอผูอํานวยการพิจารณา 

6. ประเมนิผลการปฏบิัติงานของบุคลากรในสวนงานที่รับผดิชอบ พรอมทัง้จัดทํารายงานผล 

การปฏบิัติเสนอผูอํานวยการเมื่อส้ินภาคเรียน หรือส้ินปการศึกษา 

7. ปฏบิัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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4.2  งานอาคาร สถานท่ี  

นายสมัย         เพ่ิมผล  ครู คศ. 3  ที่ปรึกษา 

นายสุริยัน      นุกูลกจิ   ครู คศ. 2  หัวหนางานอาคารสถานท่ี 

 นายศรีศักด์ิ     พูลสมบัติ  ครู คศ. 3  ผูชวย 

 นางศิวพร        สุขวังไทร  ครู คศ. 1  ผูชวย 

 นายวันรบ        บุญนํา   ครู คศ. 1  ผูชวย 

 นางเบญจมาส  เข็มพงษ   ครู คศ. 3  เลขานุการ 

นางสาวจุฑารัตน  ไกรยราช           ครู คศ. 1   หัวหนาอาคาร 1 

นายประสพ สุขสบาย           ครู คศ. 1           หัวหนาอาคาร 2 

นางสาวมนัทยา สายบัว   ครู คศ. 2           หัวหนาอาคาร 3 

นายพรศักด์ิ สิทธฤิทธิ์       ครูคศ.  3            หัวหนาอาคาร 4 

นางสาวสุนันทา โภชเจริญ     ครู คศ. 3           หัวหนาอาคารฝกงาน 

นางสาวรัชนี แสนสุข           ครู คศ. 2           หัวหนาอาคาร 9 

 นายชัยพฤกษ ชํานาญเท  ครู คศ. 2          หัวหนาหอประชุม 

นางสาวทวิาร ศรนรินทร  ครู คศ. 2           หัวหนาศูนยกฬีา 

นายโชคพิสิฐ  สุดแท   ครู คศ. 2  หัวหนางานหองน้ํานักเรียนชาย 

นางสาวสายชล พิพัฒนกุลกจิ  ครู คศ. 3  หัวหนางานหองน้ํานักเรยีนหญงิ 

นางสาวนาถยา  คงขาว         ครู คศ. 2  หัวหนาอาคาร 90 ปศรยีานุสรณ 

พนักงานบริการ/นักการภารโรงทุกคน    ผูชวย 

 
 

มหีนาที่รับผดิชอบ 

1. จัดทําแผนงาน โครงการ ของบประมาณ และปฏทินิงาน 

2. รับผิดชอบเร่ืองความสะอาดความเปนระเบียบเรียบรอยของอาคารเรียนและบริเวณ

โดยรอบของอาคาร รวมทัง้ตนไม สวนหยอม และโรงจอดรถ 

3. ซอมบํารุงรักษาครุภัณฑ เคร่ืองใชไฟฟา (หลอดไฟ ปล๊ักไฟ พัดลม) และส่ิงอํานวย 

ความสะดวก ประจําอาคาร 

4. ประสานงานกับฝายกิจการนักเรียนและหัวหนาอาคารจัดระบบดูแลความสะอาด 

ของหองเรียนและอาคารเรียน 

5. มอบหมายและติดตามผลการปฏบิัติงานของลูกจางประจํา ลูกจางช่ัวคราว 

6. ตกแตง ดูแล บํารุง รักษา สภาพแวดลอมใหสะอาด สวยงาม อยูเสมอ 
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7. เสนอแนะ ใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะ การพัฒนา ปรับปรุง อาคาร สถานที่และ

ส่ิงแวดลอม 

8. มอบหมาย ควบคุม การปฏิบัติงานของพนักงานบริการ ลูกจาง ในการบํารุง รักษา    

สภาพแวดลอมและการจัดเขตพ้ืนที่รักษาความสะอาดของคณะสี 

9. วางแผน ประสานงาน การจัดบรรยากาศและส่ิงแวดลอมในโรงเรียนใหสะอาด สวยงาม   

10. ประสาน มอบหมายงานแกพนักงานบริการ ลูกจาง ในการบํารุง รักษา สภาพแวดลอม  

ไมดอก ไมประดับ   

11. อํานวยความสะดวก จัดนักการทําความสะอาดอาคาร สถานที่ภายหลังการจัดกจิกรรม

ตาง ๆ    

12. ประเมนิผลการดําเนินงานเมื่อส้ินภาคเรียนหรือส้ินปการศึกษา 

13. ปฏบิัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

 

4.3  งานสิ่งแวดลอม 

 นายศรีศักดิ์  พูลสมบตัิ  ครู คศ. 3  หัวหนา 

 นายสุเทพ  เอกปจชา   ครู คศ. 3  รองหัวหนา 

 นายศิริมงคล  สิทธกิาร   ครูผูชวย  เลขานุการ 

 

มหีนาที่รับผดิชอบ 

1. จัดทําแผนจัดการส่ิงแวดลอมของโรงเรียน  รวมทัง้แผนปฏบิัติการเพ่ือการจัดการ

คุณภาพส่ิงแวดลอมในโรงเรียน 

2. จัดการระบบสภาพแวดลอม และสวนยอมตามจุดตาง ๆ ภายในโรงเรียนเพ่ือเอื้อ 

ตอการจัดการเรียนรูที่รมร่ืนแกนักเรียน 

3. ติดตามประเมนิผลและตรวจสอบสถานการณส่ิงแวดลอมของโรงเรียน 

4. สงเสริมเผยแพรและสรางเครือขายการมสีวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอม 

5. ตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแลแหลงกําเนิดมลพิษ 

6. ประสานใหคําแนะนําการควบคุมมลพิษ 

7. ปฏบิัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
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4.4  งานจัดการขยะ 

นายประสพ  สุขสบาย  ครู คศ. 1  หัวหนา 

นายวัชระพงษ  ธนวนกุล  ครู คศ. 1  รองหัวหนา 

นายวัฒนา  หงษาพล   ครู คศ. 2  ผูชวย 

นางสาวพิชญสินี  นิจสุข  ครู คศ. 1  ผูชวย 

นางสาวจารุวรรณ  ณรีะจันทร  ครู คศ. 1  ผูชวย 

นางสาวกิตติมา  ใจปล้ืม  ครู คศ. 1  ผูชวย 

นางสาววรัทยา  มณรัีตน  ครู คศ. 1  ผูชวย 

นายวรายุทธ  บุญโยประการ  ครูผูชวย  ผูชวย 

นางสาวดาราวรรณ  โพธมิากุล เจาหนาที่ประจํา 

     หองปฏบิัติการ  ผูชวย 

นางสาวเรณุกา  ประสงคดี  ครู คศ. 2  เลขานุการ 

มหีนาที่รับผดิชอบ 

1. เพ่ือรณรงคสรางจติสํานึกใหกับนักเรียนในการคัดแยกขยะ 

2. เพ่ือลดปริมาณขยะกอนนําเขาสูกระบวนการกําจัดอยางถูกวธิี 

3. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนกจิกรรมการมสีวนรวมของนักเรียนในการจัดการขยะโดย

โรงเรียน 

4. เพ่ือสนับสนุนโครงการ รณรงคลดการนําขยะและพลาสติกเขามาในโรงเรียน 

5. เพ่ือรณรงคการงดใชโฟม และ พลาสติก 

6. เพ่ือสนับสนุนสงเสริมใหนักเรียนมีสุขภาพอนามยัที่ดี ไมเจ็บปวยงาย  

7. ประเมนิผลการดําเนินงานเมื่อส้ินภาคเรียนหรือส้ินปการศึกษา 

8. ปฏบิัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
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4.5  งานสารสนเทศ 

นายศรีศักดิ์  พูลสมบตัิ  ครู คศ. 3  ที่ปรึกษา 

นายวันรบ  บุญนํา   ครู คศ. 1  หัวหนา 

นางสาวจติิภัสร     โชตินิธธิานันท ครู คศ. 2   รองหัวหนา 

นายพงษพิพัฒน  นิลผาย  ครู คศ. 1  ผูชวย 

นางสาวจริพรรณ  จันทร  ครู คศ. 2  เลขานุการ 
 

มหีนาที่รับผดิชอบ 

1. จัดทํา ออกแบบ จัดเก็บขอมลูสารสนเทศ ของโรงเรียน โดยคณะกรรมการงานสารสนเทศ 

ของกลุมบริหาร / กลุมสาระ / งาน 

2. บริการขอมูลสารสนเทศ แกหนวยงานและบุคลากรในโรงเรียน 

3. ติดตามประเมนิผลการทํางานทุกเดอืน 

4. ทํารายงานขอมูลสารสนเทศแกหัวหนาสถานศึกษา และหนวยงานอื่นๆ เพ่ือประชาสัมพันธ 

5. ประกาศขาว ตอบคําถาม ใหขอมูลกับบุคลากรภายนอก 

6. ประสานงานกลุมบริหาร / กลุมสาระ / งาน ในการเผยแพรผลงานครู / นักเรียน 

7. ปฏบิัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย  
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4.6  งานสวัสดกิาร 

นางมณ ี  พูลทรัพย  ครู คศ. 3   ที่ปรึกษา 

นางอรอนงค   มกระธัช ครู คศ. 3  หัวหนา 

นางใกลรุง       เจมิสุวรรณ ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางทองใบ   สารจันทร ครู คศ. 2  ผูชวย 

นางอําพร         ศรีครินทร ครู คศ. 2  ผูชวย 

นางสาวมานิดา  พูลวงษ  ครู คศ. 2  ผูชวย 

นางสาวจริพรรณ  จันทร ครู คศ. 2  ผูชวย 

นางสาวมนัทยา  สายบัว  ครู คศ. 2  ผูชวย 

นางสาวสุรีย   สระมณี  ลูกจางช่ัวคราว  ผูชวย 

นางสาวดวงใจ อภัยภักด์ิ ลูกจางช่ัวคราว  ผูชวย 

นายสมหมาย ชินพงษ  ลูกจางช่ัวคราว  ผูชวย 

นางสาวเพ็ญจันทร  เสียงเอก ลูกจางช่ัวคราว  ผูชวย 

นางชอผกา บุญม ี  ครู คศ. 1  เลขานุการ 

นางศิวพร สุขวังไทร ครู คศ. 1  ผูชวยเลขานุการ 
 

มหีนาที่รับผดิชอบ 

1. จัดอาหารวางและเคร่ืองด่ืมในการประชุมครูประจําเดือน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

และคณะกรรมการกลุมงานตาง ๆ 

2. รวมตอนรับ จัดเคร่ืองด่ืม หรืออาหาร แกคณะบุคคลจากหนวยงานตาง ๆ  

ที่มาศึกษาดูงาน การประชุมครู การคุมสอบ และโอกาสพิเศษอื่น ๆ  

3. จัดของที่ระลึก ของเย่ียม แสดงความยินดีแกครู ลูกจาง ผูมีอุปการคุณแกโรงเ รียน 

ตลอดจนบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ 

4. จัดพวงหรีดเคารพศพบิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร ของครู ลูกจาง และผูมีอุปการคุณ 

ตอโรงเรียน  

5. จัดทําขอมูล การเล้ียงตอนรับบุคคล หนวยงานที่มาศึกษาดูงาน 

6. จัดทําบัญชีรายรับ รายจาย  

7. ประเมนิผลการดําเนนิงานเมื่อสิ้นภาคเรยีนหรอืสิ้นปการศกึษา 

8. ปฏบิัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
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4.7  งานประชาสัมพันธ 

 นางสาวรุงระว ีอังคะนาวนิ  ครู คศ. 3  ที่ปรึกษา 

 นางรัตนาวด ี ฉายวเิศษพล  ครู คศ. 3  ที่ปรึกษา 

นายสุรศักดิ์ ปกการะโถ  ครู คศ. 2  หัวหนา  

นางจรีรัตน   เจริญสรรพพืช  ครู คศ. 3  รองหัวหนา 

นางสาวมนัทยา  สายบัว   ครู คศ. 2  รองหัวหนา 

นางนฤมล   ปกการะโถ        ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางสาวปยะชนก  นามทอน  ครู คศ. 3  ผูชวย 

นายจักรินทร บานเนิน  ครู คศ. 2  ผูชวย 

นางสาวณชิาภา  ชนะชัยรุงกมล  ครู คศ. 2  ผูชวย 

นายจุมพล   คํารอต   ครู คศ. 2  ผูชวย 

นางสาวเพชรประภาร  ชุมสาย  ครู คศ. 2  ผูชวย 

นางสาวคมขํา   ชมภูคํา   ครู คศ. 2  ผูชวย 

นางสาวสุฆลธา  อนิทเจริญ  ครู คศ. 1  ผูชวย 

นายพงษพิพัฒน   นิลผาย  ครู คศ. 1  ผูชวย 

นางสาววราภรณ  ศรีสมพงษ  ครู คศ. 1  ผูชวย 

นางสาวสุรีย   สระมณ ี        ลูกจางช่ัวคราว  เลขานุการ  

มหีนาที่รับผดิชอบ 

1. จัดทําแผนงาน/โครงการ ปฏทินิการปฏบิติังานประจําป  

2. จัดเจาหนาที่ประจําหองประชาสัมพันธนําเสนอความรูขาวสารสาระ 

ความบันเทงิ แกนักเรียน และอํานวยความสะดวกและตอนรับแขกที่มาติดตอ 

3. ประชาสัมพันธกิจกรรม ช่ือเสียง ความกาวหนาของโรงเรียน แกบุคลากรภายในโรงเรียน  

และชุมชนใน รูปเอกสาร จดหมายขาว เ สียงตามสาย แผนพับ หรือสื่ออื่น ๆ  

ตามความเหมาะสม 

4. จัดทําปายประกาศตาง ๆ ปายตอนรับ ปายนิเทศของโรงเรียน 

5. ประสานงานกับส่ือมวลชนในทองถิ่นเพ่ือเผยแพรกจิกรรมของโรงเรียนสูชุมชน 

6. จัดพิธกีรดําเนินการในโอกาสตาง ๆ 

7. ประสานงานกับกลุมสาระตาง ๆ เพ่ือจัดการประชาสัมพันธ 

8. ประเมนิผลการดําเนินงานเมื่อส้ินภาคเรียน หรือส้ินปการศึกษา 

9. ปฏบิัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
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4.8  งานจัดทําเว็บไซตของโรงเรยีน 

 นายศรีศักดิ์ พูลสมบัติ  ครู คศ.3  ที่ปรึกษา 

 นายพงษพิพัฒน  นิลผาย  ครู คศ. 1  หัวหนา 

 นายวันรบ   บุญนํา   ครู คศ. 1  รองหัวหนา 

 นายสุเทพ   เอกปจชา   ครู คศ. 3  ผูชวย 

 นางสาววไลพร  สุขใส   ครูอัตราจาง  ผูชวย 
   

มหีนาที่รับผดิชอบ 

1. ประสานงานกับกลุมงานตาง ๆ เพ่ือนําขอมูลมาจัดทําเว็บไซตของโรงเรียน 

เพ่ือเผยแพรขอมูลสารสนเทศตาง ๆ  

2. บันทกึวดีิโอหรือภาพกจิกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน ในการจัดทําเว็บไซตของโรงเรียน 

3. ปฏบิัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

4. ประเมนิผลการดําเนินงานเมื่อส้ินสุดภาคเรียน หรือส้ินปการศึกษา 
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4.9  งานอนามัยโรงเรยีน 

นางสาวสายชล    พิพัฒนกุลกจิ  ครู คศ. 3  หัวหนา 

นางเบญจมาส   เข็มพงษ  ครู คศ. 3   ผูชวย 

นางสาวจุไรพร  จงกุลกจิวัฒนา  ลูกจางช่ัวคราว  เลขานุการ 
   

มหีนาที่รับผดิชอบ 

1. จัดทําแผนงาน โครงการ และปฏทินิงาน ใหสอดคลองกับนโยบายของโรงเรียน 

2. จัดทําสถิติ และขอมูลทางดานสุขภาพอนามัย เพ่ือปรับปรุง แกไข จัดทําบัตรสุขภาพอนามัย  

เก็บสถติินํ้าหนักและสวนสูงของนักเรียน 

3. สงนํ้าด่ืมศรียา (โรงเรียน) เพ่ือตรวจสภาพประจําป 

4. จัดเคร่ืองมอืและเคร่ืองใช อุปกรณการรักษาพยาบาลใหพรอม และใชการไดดี 

5. ดูแลหองพยาบาลให ถูกสุขลักษณะและสะอาด จัดหายาและเวชภัณฑ เ พ่ือการ

รักษาพยาบาลเบื้องตนและจัดระบบการเบกิ - จายยา 

6. จัดเจาหนาที่ประจําหองพยาบาลบริการ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที่เจ็บปวยไดรับอุบัติเหตุ  รวมมอืกับครูและผูปกครองในการแกปญหาเกี่ยวกับสุขภาพ 

7. ประสานงานกับโรงพยาบาล หรือเจาหนาที่อนามัยใหภูมคิุมกัน เผยแพรความรู  

การดูแลสุขภาพ และการปองกันโรคแกนักเรียน / ตรวจสุขภาพประจําปของครู  

รายงานผูอํานวยการเมื่อมีนักเรียนปวยหรือไดรับอุบัติเหตุรายแรงเพ่ือแจงผูปกครองทราบ  

รีบนําสงโรงพยาบาลและติดตามอาการรักษาจนหายเปนปกติ 

8. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการตรวจรางกายผูจําหนายอาหาร เคร่ืองด่ืม 

9. ประเมนิผลการดําเนินงานเมื่อส้ินภาคเรียนหรือส้ินปการศึกษา 

10. ปฏบิัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
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4.10  งานโภชนาการและรานคาสวัสดกิาร 

นางชอผกา   บุญม ี   ครู คศ. 1  หัวหนา 

นางมณ ี     พูลทรัพย            ครู คศ. 3  รองหัวหนา 

นางรัตนาวดี   ฉายวเิศษพล  ครู คศ. 3  ผูชวย 

 นางอรอนงค   มกระธัช  ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางสาวสายชล      พิพัฒนกุลกจิ ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางสาวทวิาร ศรนรินทร  ครู คศ. 2  ผูชวย 

นางศิวพร สุขวังไทร  ครู คศ. 1  เลขานุการ 

นางสาวปรียานุช  นิยมชาติ  ครู คศ. 3  ผูชวยเลขานุการ 
 

มหีนาที่รับผดิชอบ 

1. วางแผน กําหนดแนวทางปฏบิัติ กฎเกณฑ ระเบยีบขอบังคับของโรงเรียนเปน 

ลายลักษณอักษร ใชระหวางโรงเรียน และผูประกอบการ 

2. ควบคุม ดูแลการประกอบ การปรุง การจําหนายอาหาร - เคร่ืองด่ืมในโรงเรียน  

ใหมคีวามสะอาด มคีุณคาอาหาร ใชภาชนะที่ปลอดภัย และกําหนดราคาขาย 

3. ปฏบิัติหนาที่เวรประจําวันของฝายโภชนาการ 

4. ตักเตือนผูฝาฝน งดจําหนายเมื่อมกีารกระทําผดิระเบยีบการจําหนายอาหาร 

5. ควบคุม ดูแลความสะอาดของนํ้าด่ืมจากเคร่ืองกรองนํ้าในโรงเรียน ทุกจุด/ทุกตู  

6. บันทกึการปฏบิัติงานประจําวันและขอเสนอแนะตามแบบที่กําหนด ทุกวัน 

7. รวมเปนคณะกรรมการพิจารณาคัดเลอืกรานจําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืมในโรงอาหาร 

8. ควบคุม ดูแล มารยาท การแตงกายของผูจําหนายอาหาร 

9. ประเมนิผลการดําเนินงานเพ่ือการปรับปรุง พัฒนา 

10. กําหนดหลักเกณฑการจัดจําหนายสินคา ประเภทของสินคา และควบคุมราคาจําหนาย 

11. จัดหาผูดําเนินการจัดจําหนาย 

12. ควบคุม ดูแล การดําเนินงานสวัสดิการรานคาใหเปนไปตามระเบยีบของโรงเรียน 

13. ประเมนิผลการดําเนินงานเมื่อส้ินภาคเรียนหรือส้ินปการศึกษา 

14. ปฏบิัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
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4.11  งานโสตทัศนศกึษา 

นายสุรศักดิ์   ปกการะโถ  ครู คศ. 2  หัวหนา 

นายจักรินทร บานเนิน  ครู คศ. 2  ผูชวย 

นายพงษพิพัฒน   นิลผาย  ครู คศ. 1  ผูชวย 

นายวรัลลวร     พิสิฐกุลธรกจิ  ครู คศ. 1  ผูชวย 

นางสาวปาจรีย  แกวเจริญ  ครู คศ. 2  เลขานุการ 
 

มหีนาที่รับผดิชอบ 

1. จัดทําแผนงาน โครงการและปฏทินิปฏบิัติงานเพ่ือจัดสรรงบประมาณ 

2. จัดซื้อ จัดหาโสตทัศนูปกรณ ใหเพียงพอกับความตองการ 

3. จัดระบบและสถานที่ในการเก็บรักษาใหเหมาะสม สะดวกและปลอดภัย 

4. จัดระเบยีบการใช และการใหบริการการใชโสตทัศนูปกรณ 

5. จัดกจิกรรมสงเสริม ใหคําแนะนํา วธิกีารและเทคนิคในการใชโสตทัศนูปกรณ 

6. บริการบันทกึภาพกจิกรรมตาง ๆ ภายในโรงเรียน 

7. จัดใหมสีถานที่สําหรับใหบริการใชโสตทัศนูปกรณโดยเฉพาะ  

8. จัดบริการและสนับสนุนการสัมมนา และการแสดงนิทรรศการในโอกาสตาง ๆ  

9. จัดใหมกีารบํารุงรักษาและซอมแซมโสตทัศนูปกรณอยูตลอดเวลา 

10. จัดทําทะเบยีนวัสดุ ครุภัณฑเกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ 

11. ดูแล ปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษาระบบเสียงตามสายภายในโรงเรียน  

12. บันทกึสถติิ การใช และจัดทําคูมอืการใชโสตทัศนูปกรณ 

13. เปนคณะกรรมการงานประชาสัมพันธของโรงเรียน 

14. ใหบริการแกชุมชนตามโอกาส 

15. ประเมนิผลการดําเนินงานเมื่อส้ินสุดภาคเรียน หรือส้ินปการศึกษา 

16. ปฏบิัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 

 

 

 

 

 

 



กลุมบริหารทั่วไป  หนา  13 

 

4.12  งานไฟฟา 

นายจักรินทร   บานเนิน  ครู คศ. 2  หัวหนา 

นายสุรศักด์ิ   ปกการะโถ  ครู คศ. 2  รองหัวหนา 

หัวหนาอาคารทุกอาคาร      ผูชวย 

นายบุญธรรม  คงรอด   ชางไม  2  ผูชวย   

นายอําพล  ทรัพยจันทร   ลูกจางช่ัวคราว   ผูชวย    

นายประสิต  ชวยนุกูล   ลูกจางช่ัวคราว  ผูชวย 

นางสาวปาจรีย แกวเจริญ  ครู คศ. 2  เลขานุการ 
 

มหีนาที่รับผดิชอบ 

1. จัดทําแผน โครงการ เสนอของประมาณดําเนินงานประจําป 

2. ควบคุม ดูแล ประสานงานการติดต้ัง ร้ือถอน ระบบไฟฟา ภายในโรงเรียน 

3. ประสานงาน กับบุคลากรในโรงเรียน หรือหนวยงานภายนอก แกไข ในกรณทีี่กระแสไฟฟา

ภายในโรงเรียนขัดของ 

4. ประสานงาน ตรวจสอบ วัสดุ อุปกรณไฟฟา ของอาคารเรียน อาคารประกอบ ทุกหลัง 

5. อํานวยความสะดวกแกชุมชนที่มาใชอาคาร สถานที่ของโรงเรียนจัดกจิกรรม 

6. ประเมนิผลการดําเนินงานเมื่อส้ินภาคเรียนหรือส้ินปการศึกษา 

7. ปฏบิัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 

4.13  งานประปา 

นายสุริยัน     นุกูลกจิ  ครู คศ. 2  หัวหนา 

นายบุญธรรม  คงรอด  ชางไม  3  ผูชวย 

นายประสิต  ชวยนุกูล  ลูกจางช่ัวคราว  ผูชวย 
 

มหีนาที่รับผดิชอบ 

1. ควบคุม ดูแล ประสานงาน การติดต้ัง ร้ือถอนระบบประปาภายในโรงเรียน 

2. ประสานงาน ตรวจสอบกรณงีานประปาขัดของ 

3. อํานวยความสะดวกการใชประปาในโรงเรียน 

4. ประเมนิผลการดําเนินงานเมื่อส้ินภาคเรียนหรือส้ินปการศึกษา 

5. ปฏบิัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
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4.14  งานโทรศัพท 

นายจุมพล คํารอต   ครู คศ. 2  หัวหนา 

นายอภเิดช แสงหงษ  ครู คศ. 2  รองหัวหนา 

นางสาวสุฆลธา  อนิทเจริญ  ครู คศ. 1  เลขานุการ 

 

มหีนาที่รับผดิชอบ 

1. ควบคุม ดูแล ประสานงาน การติดต้ัง ร้ือถอน ซอมแซมปรับปรุง งานโทรศัพทภายใน

โรงเรียน 

2. ประสานงาน ตรวจสอบกรณงีานโทรศัพทขัดของ 

3. อํานวยความสะดวกการใชโทรศัพทในโรงเรียน 

4. สรุปผลการดําเนินงานเมื่อส้ินภาคเรียนหรือส้ินปการศึกษา 

5. ปฏบิัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
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4.15  งานสัมพันธชุมชนและบรกิารสาธารณะ 

นางสาวศิริลักษณ  ญานสังวรชัย ครู คศ. 3  หัวหนา 

นางวรรณา   เพ่ิมผล   ครู คศ. 3  รองหัวหนา 

นางวาสนา   โอชนานนท  ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางใกลรุง   เจมิสุวรรณ  ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางสาวสุภาภรณ  รุงโรจน  ครู คศ. 2  ผูชวย 

นางสาวเพชรประภาร ชุมสาย  ครู คศ. 2  ผูชวย 

นางสาวอรัญญา   ผลจติต  ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางสาวมนัทยา   สายบัว  ครู คศ. 2  ผูชวย 

นางสาวคมขํา ชมภูคํา   ครู คศ. 2  ผูชวย 

นางสาวรุจลัิกษณ  ปทมนาวนิ  ครู คศ. 1  ผูชวย 

นางสาวสุทญา อรามรัตน  ครู คศ. 1  ผูชวย 

นางสาวกวติา  เจริญเมอืง  ครู คศ. 1  ผูชวย 

 

นางสาวดาราวรรณ  โพธมิากุล  เจาหนาที ่  ผูชวย 

ประจําหองปฏบิัติการ  

นางสาวทพิวัลย  วัชรกุลศิริศักด์ิ  ครู คศ. 2  เลขานุการ 

นางสาวเกศินี  ริมราง   ครู คศ. 1  ผูชวยเลขานุการ 

นางสาวสุรีย   สระมณี   ลูกจางช่ัวคราว  ผูชวยเลขานุการ 

นางสาวศศิวัณย  ยินดีเจริญ  ลูกจางช่ัวคราว  ผูชวยเลขานุการ 

นางสาวจุไรพร  จงกุลกจิวัฒนา  ลูกจางช่ัวคราว  ผูชวยเลขานุการ 

มหีนาที่รับผิดชอบ 

1. วางแผน ประสานงาน ใหความรวมมอืกับชุมชนในการจัดกจิกรรม  

2. เปนผูชวยเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

3. ประสานงาน บริการ จัดสวัสดิการ อํานวยความสะดวก ใหความรวมมอื และใหคําปรึกษา

แกชุมชนที่มาทํากจิกรรมในโรงเรียน หรือขอความรวมมอืจากโรงเรียน 

4. สรุปรวบรวม ขอมูล การไดรับและการใหความรวมมอืจากชุมชน   

5. ประสานงานขอรับการสนับสนุนจากชุมชนและจัดระบบบริการขอมูลขาวสาร  

ของโรงเรียนเพ่ือบริการชุมชน และเพ่ือการพัฒนาโรงเรียนดานตาง ๆ  

6. จัดดําเนินงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสวัสดิภาพของครูและนักเรียนโรงเรียนศรียานุสรณ 

7. ดูแลบริการ อํานวยความสะดวก แกผูมาติดตองานราชการของโรงเรียน 
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8. ประสานงานกับกลุมงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

9. ประเมนิผลการดําเนินงานเมื่อส้ินภาคเรียนหรือส้ินปการศึกษา 

10. ปฏบิัติหนาที่อื่น ๆ  ที่ไดรับมอบหมาย 
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4.16  งานเกียรติภมิู 

1. คณะกรรมการจัดหองเกียรตภูิม ิ( หองกันเกรา ) 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 

นายสําเริง  ศรีสิทธชัิยสกุล ผูอํานวยการ 

นายสมหมาย โอภาษ ี  รองผูอํานวยการ 

นางปยะวดี  ใจคง  รองผูอํานวยการ 

นายธติิ  สวนแกว  รองผูอํานวยการ 

นางสาวสุรภา  เอื้อนไธสง รองผูอํานวยการ 

นางสาวรุงระว ี อังคะนาวนิ ครู คศ. 3 

   นางจรีรัตน เจริญสรรพพืช ครู คศ. 3  

   นางวรรณา เพ่ิมผล  ครู คศ. 3  

 คณะกรรมการดําเนินงาน 

นางสาวมนัทยา สายบัว ครู คศ. 2  หัวหนา 

นางสาววาสนา พันธษา  ครู คศ. 3  ผูชวย 

          นายชัยพฤกษ ชํานาญเท  ครู คศ. 2  ผูชวย 

 นางสาวพิชญสินี นิจสุข  ครู คศ. 2  ผูชวย 

 นางวัฒนา หงษาพล  ครู คศ. 2  ผูชวย 

         นางสาวกวติา เจริญเมอืง ครู คศ. 1  ผูชวย 

          นางสาวสุรีย สระมณี  ลูกจางช่ัวคราว  ผูชวย 
 

มหีนาที่รับผดิชอบ    

1. เก็บรวบรวมผลงานตาง ๆ ของโรงเรียน,ครู และนักเรียน นํารางวัลการแขงขันตาง ๆ ที่โรงเรียน

ไดรับไปแสดงที่หองหองเกยีรติภูม ิ( หองกันเกรา ) ใหสวยงาม เหมาะสม 

2. จัดทําขอมูลประวัติโรงเรียน ผูบริหารของโรงเรียน ที่มาปฏบิัติหนาทีท่ี่โรงเรียนศรียานุสรณ 

และปรับเปล่ียนใหเปนปจจุบัน 

3. นํารางวัลที่ไดรับไปแสดง ในกรณทีี่โรงเรียนมกีารประกวด ประเมนิ หรือการแขงขัน ณ สถานที่

จัดแสดงผลงานของโรงเรียน 

4. ประสานงานกับแมบานในการดูแล รักษา ความสะอาด 

5. ประเมนิผลการดําเนินงานเมื่อส้ินภาคเรียนหรือส้ินปการศึกษา 

6. ปฏบิัติหนาที่อื่น ๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย 
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2. คณะกรรมการจัดทําวารสาร “ศรียาสาร” 

ที่ปรึกษา 

นายสําเริง  ศรีสิทธชัิยสกุล ผูอํานวยการ 

นายสมหมาย โอภาษ ี  รองผูอํานวยการ 

นางปยะวดี ใจคง  รองผูอํานวยการ 

นายธติิ  สวนแกว  รองผูอํานวยการ 

นางสาวสุรภา เอื้อนไธสง รองผูอํานวยการ 

 

บรรณาธิการอํานวยการ  นางรัตนาวดี  ฉายวเิศษพล ครู คศ. 3 

บรรณาธิการ   นายสุเทพ  เอกปจชา  ครู คศ. 3 

กองบรรณาธิการ 

  นางสาวรุงระว ีอังคะนาวนิ  ครู คศ. 3 

นางวชุิดา  ชางแกวมณี   ครู คศ. 3 

นายพันธศักด์ิ  โพธเิกษม  ครู คศ. 3 

นางสาวศิริลักษณ ญาณสังวรชัย ครู คศ. 3 

นางสาวสายชล  พิพัฒนกุลกจิ  ครู คศ. 3 

นางใกลรุง  เจมิสุวรรณ   ครู คศ. 3 

นายสุรศักด์ิ ปกการะโถ   ครู คศ. 2 

นางสาวมานิดา  พูลวงษ   ครู คศ. 2 

นางดวงพร  วรรณพยัญ   ครู คศ. 2 

นายจักรินทร บานเนิน   ครู คศ. 2 

นายสมพร  พอเพียโคตร  ครู คศ. 2 

นางสาวปาจรีย  แกวเจริญ   ครู คศ. 2 

นางสาวยุวดี  แกวสอน   ครู คศ. 2 

นางสาวเพชรประภาร ชุมสาย   ครู คศ. 2  

นางสาวสุภาภรณ  รุงโรจน  ครู คศ. 2 

นางจริรัชช  แสงสวาง   ครู คศ. 2 

นางสาวจริพรรณ  จันทร  ครู คศ. 2 

นายชัยพฤกษ ชํานาญเท   ครู คศ. 2 
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นายวัฒนา  หงษาพล   ครู คศ. 2 

นางสาวคมขํา ชมพูคํา   ครู คศ. 2 

นายทรงศักด์ิ คําพะแย   ครู คศ. 2 

นางศิวพร  สุขวังไทร   ครู คศ. 1 

นายธรียุทธ  นิจสุข   ครู คศ. 1 

นายพุทธชาติ  บัวจันทร   ครู คศ. 1 

นางสาวสุภาวดี หนูชู     ครู คศ. 1 

นางสาวพิชญสินี นิจสุข     ครู คศ. 2 

นางสาวมนัทยา  สายบัว   ครู คศ. 2 

นายอนิรุทธ  จันทร   ครู คศ. 1 

นางสาวสุภาภรณ  กุฎพัีนธ  ครู คศ. 1 

นายณรงคชัย  ละออภักตร  ครู คศ. 1 

นางสาวปวณีา  อยูสวัสด์ิ  ครูผูชวย 

นายศิริมงคล  สิทธกิาล   ครูผูชวย 

นายอลงกต  หร่ีจนิดา   ครูผูชวย 

นายฉัตรชัย  สิงหคราญ   ครูผูชวย 

นางสาววไลพร  สุขใส     ครูอัตราจาง 

นางสมหญิง  สิทธบิุศย   พนักงานธุรการ ระดับ ส 4 

นางศศินิภา  ทองใบ   ลูกจางช่ัวคราว 

หัวหนางานสารสนเทศ 

มหีนาที่รับผดิชอบ 

1. เก็บรวบรวมขอมูล ความสําเร็จของการประกวด การแขงขัน  การรวมกจิกรรมตาง ที่

สงเสริมความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  กลุมสาระการเรียนรู และบุคลากร  

เพ่ือเผยแพรในเอกสาร “ศรียาสาร” 

2. จัดทําวารสาร “ศรียาสาร”  ภาคเรียนละ 1 เลม เผยแพรผลงานของโรงเรียน 

นักเรียน และครู ใหแกชุมชน หนวยงานภาครัฐ เอกชน ไดรับทราบ   

3. ประเมนิผลการดําเนินงานเมื่อส้ินภาคเรียนหรือส้ินปการศึกษา 

4. ปฏบิัติหนาที่อื่น  ๆ ทีไ่ดรับมอบหมาย  

                                           

                                          ************************ 


