คาสั่งโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
ที่ ๑๐๖ /๒๕๕๗
เรื่อง มอบหมายและหน้าที่พิเศษตามโครงสร้างการบริหารงาน ประจาปีการศึกษา 2557
*********************************
ด้วยทางโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ได้จัดทาโครงสร้างการบริหาร เพื่อเป็นการกระจาย
อานาจและการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อองค์กร จึงขอมอบหมายงานตามโครงสร้างการ
บริหารงานดังนี้
1. ฝ่ายงานวิชาการ
- นางสาวจุฑามาศ
เหรียญแก้ว
หัวหน้าวิชาการระดับปฐมวัย
- นางเครือวัลย์
อุตมะโน
หัวหน้าวิชาการระดับประถมศึกษา
1.1
งานประกันคุณภาพการศึกษา
- ด้านปัจจัย
1. นางวาสนา
หาญจริง
หัวหน้างาน
- ด้านกระบวนการ
2. นายไพฑูรย์

แสนบัวหลวง

หัวหน้างาน

- ด้านผลผลิต
3. นางเครือวัลย์

อุตมะโน

หัวหน้างาน

หน้าที่รับผิดชอบ
กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง เน้นคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดระบบบริหารและสารสนเทศ ดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน
รายงานประจาปีที่เป็นรายการประเมินคุณภาพภายใน
1.2

งานหลักสูตรการสอนและกลุ่มสาระการเรียนรู้

งานหลักสูตรการสอนและกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับปฐมวัย
1. นางสาวจุฑามาศ
2. นางสาวเฌนิศา

เหรียญแก้ว
ครุฑเงิน

งานหลักสูตรการสอนและกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา
1. นางเครือวัลย์
อุตมะโน
2. นางวาสนา
หาญจริง
3. นางสาวสุปราณี
สงวนรัษฎ์
4. นางสาวปรียพร
มุกดา
5. นางสาวสุวิสาข์
จันทพิมพ์
6. นายภัทรภณ
ดวงภู
7. นายเอกชัย
ชัยธนานันท์
8. นายธนัตถ์นินทร์
แสนอาทิตย์
9. นางศิริรัตน์
อินต๊ะชัย
หน้าที่รับผิดชอบ
สร้างหรือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา. จัดหาเอกสารประกอบการเรียนรู้ เช่น หลักสูตร คู่มือหลักสู ตร
คู่มือครู แนวทางการจัดการเรียนรู้ วางแผนและดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่นตามสภาพเหตุการณ์
บันทึกการหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ซ่อมเสริมพัฒนาผู้เรียน
1.3
งานห้องสมุด
1. นางจิรารักษ์
ตุลาชม
หัวหน้างาน
2. นายภัทรภณ
ดวงภู
3. นายยศกร
มีสุข
4. นางสาวราตรี
สุนทร
5. นางวรรณวิไล
ดอนชัย
6. นางสาวกนกพิชญ์
โนกุล
7. นางจิณณ์ณิชา
สมุดความ
8. นางสาวสุวรรณา
ปัญญารัตน
มีหน้าที่รับผิดชอบ
จัดหาหนังสือ เอกสาร วิทยาการวัสดุอุปกรณ์ จัดระบบการเก็บข้อมูล ทะเบียนหนังสื อ เอกสารประเภท
ต่าง ๆ ให้บริการยืม-คืนหนังสือ ซ่อมบารุงเอกสารและสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพดูแลและ
ประสานงานกับผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้อินเทอร์เน็ต สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอ
ต่อผู้บริหารทุกภาคเรียน ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่โรงเรียนมอบหมายเกี่ยวกับการพัฒนาห้องสมุด
1.4 งานวัดผลและประเมินผล
1. นายกฤษณะ
ปิกวงค์
2. นายณัฐวัตร
เดินแปง
3. นางศุภณัฐชญา
บุตรบุญ
4. นางสาวราตรี
สุนทร
5. น.ส.นงลักษณ์
วงค์ราษฎร์
6. นางจิณณ์ณิชา
สมุดความ

หน้าที่รับผิดชอบ
จัดเตรียมเอกสารการวัดและประเมินผลและพัฒนาเครื่องมือประเมินพัฒนาการที่สอดคล้องกับสภาพ
ที่พึงประสงค์ที่ต้องประเมินให้ครบถ้วน ประเมินพัฒนาการก่อนจัดประสบการณ์ เพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐาน
และทักษะเบื้องต้นของเด็ก วัดผลและประเมินผลระหว่างเรียน เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของผู้เ รียนและผล
การจัดการเรียนรู้ของ ประเมินผลปลายภาคเรียนและปลายปี เพื่อตรวจสอบความรู้ ความสามารถที่กาหนดไว้
ในภาคเรียนนั้น หรือเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน นาผลการประเมินไปวิเคราะห์เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงหรือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เช่น การจัดการเรียนรู้ซ่อมเสริม และการแนะแนว
1.5 งานทะเบียนนักเรียน
1. นางโสพิชชาญ์
สมใจ
2. นางสาวราตรี
สุนทร
3. นางสาวกฤติญา
กิติมา
4. นางณัชชา
ธะนันวงค์
มีหน้าทีร่ ับผิดชอบ
จัดทาทะเบียนวุฒิทางการศึกษาและสถิติผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของ
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ สถิติการศึกษา ของเด็กที่จบชั้นสูงสุดและจัดทาบัญชี ชั้นเรียน
2. ฝ่ายแผนและงบประมาณ
น.ส.นงลักษณ์
วงค์ราษฎร์
หน้าที่รับผิดชอบ
การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาอย่าง
เป็นอิสระ คล่องตัว สามารถบริหารการจัดการศึกษาได้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ
2.1 งานการเงินและบัญชี
1. น.ส.นงลักษณ์
2. น.ส.เฌนิศา
3. นางลภัสรดา
4. น.ส.วรรณภา
5. นางณิชารีย์
6. นางจิรารักษ์
7. ว่าที่ ร.ต.หญิง ภวรัญชน์
8. นางวาสนา
9. น.ส.จุฑามาศ
10.นายศิวาพร
11.นางเครือวัลย์

วงค์ราษฎร์
ครุฑเงิน
ดินหม้อ
อวดคร่อง
อมรรัตนวิสิทธิ์
ตุลาชม
เงาแก้ว
หาญจริง
เหรียญแก้ว
เกษแก้ว
อุตมะโน

หน้าที่รับผิดชอบ
2.2 งานบริหารงานพัสดุ/ครุภัณฑ์
1. นางชลภัสสรณ์ หมื่นอาจยิ้ม
2. นางวาสนา หาญจริง
3. นางงามตา บุญปั๋น
4. นายศิวาพร เกษแก้ว
5. นายภัทรภณ ดวงภู
หน้าที่รับผิดชอบ
ประสานงานในกลุ่มงานบริหารทั่วไป วางแผน จัดซื้อ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จาเป็นในการซ่อมแซม
อาคารสถานที่ สาธารณูปโภคและอุปกรณ์อานวยความสะดวกที่ชารุด โดยประสานงานกับพัสดุโรงเรียนจัดทา
บัญชีควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ยืมวัสดุให้ถูกต้องมีระบบและเป็นปัจจุบันจัดทาระเบียบ แนวปฏิบัติ แบบ
รายงาน แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่จาเป็นในการให้บริการปรับซ่อม ติดตามการปรับซ่อมและบารุงรักษาสภาพวัสดุ
ครุภัณฑ์ให้มีอายุการใช้งานยาวนาน
2.3 งานแผนงาน/โครงการ
1. น.ส.ปรียพร มุกดา
2. น.ส.โสพิชชาญ์ สมใจ
3. นางศุภณัฐชญา บุตรบุญ
4. น.ส.เฌนิศา ครุฑเงิน
หน้าที่รับผิดชอบ

2.4 งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม
1. นางวาสนา หาญจริง
2. นายธีรวัฒน์ แสนศิริ
3. นางจิณณ์ณิชา สมุดความ
หน้าที่รับผิดชอบ
ศึกษา สารวจ วิเคราะห์สภาพปัญหา การจัดหา การเลือก การใช้ และการประเมินคุณภาพสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนและการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สาหรับเด็กปกติและเด็กพิการเรียนร่วมและจัดหาสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่าง
หลากหลาย เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการพัฒนางานด้านวิชาการ เลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ผ่านการ
ประเมินคุณภาพทางวิชาการ จากคณะกรรมการของสถานศึกษา คณะกรรมการของ สพท. และหรือ
กระทรวงศึกษาธิการแล้ว โดยดาเนินการคัดเลือกในรูปของคณะกรรมการและประเมินการใช้สื่ออย่างสม่าเสมอ
ผลิต พัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งประเมินคุณภาพสื่อฯ เพื่อเลือกใช้ประกอบการเรียนการสอน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

2.5 งานกิจกรรมเสริมหลักสูตร
1. น.ส.เจนจิรา ปวงคา
2. นายธีรวัฒน์ แสนศิริ
3. น.ส.น้าฝน อินสุวรรณ์
4. น.ส.กฤติญา กิติมา
หน้าที่รับผิดชอบ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพมุ่งเน้นเพิ่มเติมจากการจัดกิจกรรมตามกลุ่มสาระ ประกอบด้วย
งานกิจกรรมแนะแนว ห้องสมุดกิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด หรือกิจกรรมอื่นใดที่กาหนดไว้ใน
หลักสูตร
2.5 งานพัฒนาเทคโนโลยี
1. น.ส.ปรียพร มุกดา
2. นางศิริรัตน์ อินต๊ะชัย
3. นางโสพิชชาญ์ สมใจ
4. นายกฤษณะ ปิกวงศ์
หน้าที่รับผิดชอบ
วางแผนงาน/โครงการ และจัดทรัพยากรที่ใช้ในงานสารสนเทศของกลุ่มบริหารทั่วไปประสานงานด้าน
ความร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูลกับงานต่าง ๆ ในฝ่ายบริการเพื่อรวบรวมและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง
เหมาะสมและทันสมัยที่จะบ่งบอกถึงสภาพปัญหาความต้องการ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของโรงเรียน
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานแนวทางการปฏิรูปการศึกษา จั ดทาเอกสารเผยแพร่ข้อมูลให้งานในฝ่ายได้ใช้
ประโยชน์ในการวางแผนแก้ปัญหาหรือพัฒนางานในฝ่ายต่อไป
3. ฝ่ายบุคลากร
นางวาสนา หาญจริง
หน้าที่รับผิดชอบ
การบริหารงานบุคคลจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและมี
ความสามารถสูงในการบริหารงานบุคคลการจัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถจะมี
ส่วนทาให้ บุคลากรมีขวัญกาลั งใจ มีความสุ ขในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้ งานประสบผลส าเร็จอย่างมี
ประสิ ทธิภ าพการพัฒ นาบุ คลากรให้ มีความรู้ความสามารถอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องจะทาให้ บุคลากร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและกระตือรือร้นพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น
3.1 งานพัฒนาครูไทย
1. นางวาสนา หาญจริง
2. นางลภัสรดา ดินหม้อ
3. นางขวัญชนก คาแก้ว

หน้าที่รับผิดชอบ
วางแผน / โครงการนิเทศภายได้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของผู้รับการ
นิเทศ ประชุมชี้แจงให้ครูเข้าใจบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบงานนิเทศของสถานศึกษา จัดทาแผน
ปฏิทินการนิเทศภายในสถานศึกษา ตลอดทั้งเครื่องมือการนิเทศที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการและ
สามารถปฏิบั ติได้ โดยให้ คณะผู้ ดู แลเด็กในสถานศึ กษาได้ มีส่ ว นร่ว มในการวางแผน และมี ผ ลตรวจสอบ
องค์ประกอบของแผนหรือโครงการให้มีความครบถ้วนชัดเจน ทั้งนี้ควรให้แผนการนิเทศภายในสอดคล้อง
สัมพันธ์กับการนิเทศจากภายนอกด้วย
3.2 งานพัฒนาครูต่างชาติ/วิเทศสัมพันธ์
1. น.ส.สุวิสาข์ จันทพิมพ์
2. นายไพฑูรย์ แสนบัวหลวง
3. นายหิรัญ หาญวิชัย
4. น.ส.เฌนิศา ครุฑเงิน
5. น.ส.ณิชกานต์ แสงเมือง
6. น.ส.พัชรินทร์ เตชะ
หน้าที่รับผิดชอบ
วางแผน / โครงการนิเทศภายได้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของผู้รับการ
นิเทศ ประชุมชี้แจงให้ครูเข้าใจบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบงานนิเทศของสถานศึกษา จัดทาแผน
ปฏิทินการนิเทศภายในสถานศึกษา ตลอดทั้งเครื่องมือการนิเทศที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการและ
สามารถปฏิบั ติได้ โดยให้ คณะผู้ ดู แลเด็กในสถานศึ กษาได้ มีส่ ว นร่ว มในการวางแผน และมี ผ ลตรวจสอบ
องค์ประกอบของแผนหรือโครงการให้มีความครบถ้วนชัดเจน ทั้งนี้ควรให้แผนการนิเทศภายในสอดคล้อง
สัมพันธ์กับการนิเทศจากภายนอกด้วย
3.3 งานส่งเสริมสุขภาพ
1. นางลภัสรดา ดินหม้อ
2. น.ส.ราตรี สุนทร
3. นายธนัตถ์นินทร์ แสนอาทิตย์
4. นายวสันต์ นายด่าน
หน้าที่รับผิดชอบ
จัดทรัพยากรที่ใช้ในงานอนามัย เช่น ยา และเครื่องเวชภัณฑ์ที่จาเป็นให้เพียงพอตามสภาพและความ
จาเป็นของโรงเรียนและมีวัสดุ – ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ประจาห้องพยาบาลและสิ่งอานวยความสะดวกอย่าง
เพียงพอ เหมาะสม จัดไว้อย่างเป็นระเบียบจัดบรรยากาศภายในห้องพยาบาลให้สะอาดเป็นระเบียบ จูงใจให้ไป
ใช้บริการระเบียบปฏิบัติการขอใช้ห้องพยาบาล ปฐมพยาบาลนักเรียนที่ได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ในขณะที่
อยู่โรงเรียนและจัดส่งโรงพยาบาลในกรณีที่จาเป็น ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในกรณีที่นักเรียน
เจ็บป่วยและติดตามผลการรักษา

3.4 งานโภชนาการ
1. นางลภัสรดา ดินหม้อ
2. นางจิรารักษ์ ตุลาชม
หน้าที่รับผิดชอบ
จัดโรงอาหารให้มีปริมาณเพียงพอกับผู้ใช้บริการ มีครุภัณฑ์ประจาโรงอาหาร อุปกรณ์เครื่องดื่ม
เครื่องใช้ และเครื่องอานวยความสะดวกอย่างเพียงพอ มีสภาพการจัดโรงอาหารได้อย่างเหมาะสม เช่น มี
ความสะอาด ถูกหลักอนามัย มีความเป็นระเบี ยบสวยงาม มีโต๊ะ เก้าอี้สาหรับรับประทานอาหารสาหรับครู
และนั กเรีย นอย่ างเพีย งพอ มีร ะบบการถ่ายเทอากาศที่ดี มีระบบการรักษาความสะอาดที่ดีได้มาตรฐาน
กาหนดวิธีการ การคัดเลือกผู้ประกอบการจาหน่ายอาหาร ขนม ผลไม้ น้าดื่ม เช่นการแต่งกายสวมชุดกันเปื้อน
ใส่ผ้าคลุมผม การล้างถ้วย จาน ชาม ให้สะอาดถูกหลักอนามัย และกาหนดราคาจาหน่ายอาหาร คุณภาพ
อาหาร สุขภาพผู้ประกอบอาหาร ตลอดจนการใช้น้าใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด
3.5 งานการวางแผน/สรรหาบุคลากร
1. ว่าที่ ร.ต. หญิงภวรัญชน์ เงาแก้ว
2. นางวาสนา หาญจริง
3. นางเครือวัลย์ อุตมะโน
4. น.ส.จุฑามาศ เหรียญแก้ว
หน้าที่รับผิดชอบ
วิเคราะห์ภารกิจ และวางแผนอัตรากาลังคน ประเมินสภาพความต้องการกาลังคนให้สอดคล้องกับ
ภารกิจ งานของสถานศึกษาการกาหนดตาแหน่ง เพื่อจัดทาภาระงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาการขอเลื่อนตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษา และวิทยฐานะข้าราชการครู การจัดทาทะเบียน
ประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การขอกาหนดตาแหน่งการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย
3.6 งานทะเบียนประวัติบุคลากร
1. นางวาสนา หาญจริง
2. นางขวัญชนก คาแก้ว
3. นางลภัสรดา ดินหม้อ
หน้าที่รับผิดชอบ
การจัดทาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การขอกาหนดตาแหน่งการ
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย การจัดทาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ออกหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ
ควบคุมสถิติวันลา การลาศึกษาต่อ

3.7 งานขอเครื่องราชย์ /ใบประกอบวิชาชีพ/รางวัลครูดีเด่น
1. นางวาสนา หาญจริง
2. นางขวัญชนก คาแก้ว
3. นางโสพิชชาญ์ สมใจ
4. น.ส.สุปราณี สงวนรัษฎ์
หน้าที่รับผิดชอบ
การพิจารณาความดี ความชอบของข้าราชการ ลูกจ้างประจา และการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
3.8 งานกิจการนักเรียน
1. นายศิวาพร เกษแก้ว
2. นางวาสนา หาญจริง
3. น.ส.เจนจิรา ปวงคา
4. นางศุภณัฐชญา บุตรบุญ
5. น.ส.สุวิสาข์ จันทพิมพ์
6. นายธนัตถ์นินทร์ แสนอาทิตย์
7. นางชลภัสสรณ์ หมื่นอาจยิ้ม
8. น.ส.วาสนา มุกดาสวรรค์
หน้าที่รับผิดชอบ
กากับ นิเทศ ติดตามงานทุกงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนให้ดาเนินไปอย่างเป็นระบบตามระเบียบ
ของทางราชการและตามแผนงาน/โครงการ กากับ ดูแล กลั่นกรองเอกสาร ในสานักงานกลุ่มงานบริหารกิจการ
นักเรียน เสนอความคิดเห็นเพื่อปฏิบัติหรือสั่งการอนุญาตหรืออนุมัติแล้วแต่กรณี เป็นกรรมการพิจารณาความผิด
ของนักเรียนที่ประพฤติผิดระเบียบวินัยของโรงเรียนกับคณะกรรมการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน ปกครอง
ดูแล ให้ความอบอุ่น ความปลอดภัยแก่นักเรียนในขณะอยู่โรงเรียนและนอกโรงเรียนในบางโอกาส
3.9 งานธุรการ/สารบรรณ
1. นางขวัญชนก คาแก้ว
หน้าที่รับผิดชอบ
จัดทาทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือราชการ โดยแยกประเภทของเอกสารและหนังสือของฝ่ายบริการให้
เป็นหมวดหมู่มีระบบการเก็บเอกสารที่สามารถค้นหาเรื่องได้อย่างรวดเร็วโต้ตอบหนังสือราชการ ตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานให้ถูกต้องตามระเบียบของงานสารบรรณอย่างรวดเร็วและทันเวลาจัดส่ง
หนังสือราชการ เอกสารของกลุ่มบริหารทั่วไปให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและติดตามเรื่องเก็บคืนจัดเข้าแฟ้ม
เรื่อง

4. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายศิวาพร เกษแก้ว
หน้าที่รับผิดชอบ
งานด้านการบริหารทั่วไป เป็นภารกิจหนึ่งของโรงเรียนในการสนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนให้บรรลุตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียนกาหนดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เช่น การดาเนินงานธุรการ งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานงานพัฒนาระบบและเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา การจัด
4.1 งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
1. นายภัทรภณ ดวงภู
2. นายศิวาพร เกษแก้ว
3. นางศิริรัตน์ อินต๊ะชัย
4. นายยศกร มีสุข
5. นายชาติชาย เบญวรรณ์
6. น.ส.ผกาวรรณ คาปิว
7. น.ส.พัชรินทร์ เตชะ
หน้าที่รับผิดชอบ
สร้างขวัญและกาลังใจแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี และมีความสามารถในด้านวิชาการและกิจกรรม
เช่น มอบรางวัลคนดีศรีเพ็ญพิทย์ เกียรติบัตรยกย่องชมเชยนักเรียนที่ทาความดีด้านต่าง ๆ จัดค่ายคุณธรรม
เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนทุกระดับชั้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ปลูกฝัง สร้างจิตสานึก ดูแล นักเรียน
รับผิดชอบในหน้าที่การพัฒนา และดูแลบริเวณโรงเรียน เรื่องความสะอาด การพัฒนาสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียน ให้ความร่วมมือในกิจกรรม/การพัฒนา ของชุมชน เช่น วันสาคัญทางศาสนา และวันสาคัญของชาติ
จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม ด้านคุณธรรมและจริยธรรม/ความรับผิดชอบต่อสังคม
4.2 งานส่งเสริมความประพฤติ
1. นายเอกชัย ชัยธนานันท์
2. นายธนันนินทร์ แสนอาทิตย์
3. นายภัทรภณ ดวงภู
4. นายวสันต์ นายด่าน
5. นางชลภัสสรณ์ หมื่นอาจยิ้ม
6. น.ส.ภาวิณี ผ่องใส

หน้าที่รับผิดชอบ
จัดทาข้อมูลนักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม จัดให้มีการกาหนดวิธีการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมของนั ก เรี ย น ควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ล เอาใจใส่ แก้ ไ ข นั ก เรี ย นที่มี ค วามประพฤติ ไ ม่เ หมาะสม
ประสานงานกับฝ่ายแนะแนวของโรงเรี ยน ร่วมแก้ไข นักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมของนักเรียน
ประสานกับผู้ปกครอง ครูประจาชั้น เพื่อร่วมแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
4.3 งานอาคารสถานที่
1. นายศิวาพร เกษแก้ว
2. นายภัทรภณ ดวงภู
3. นายธนัตถ์นินทร์ แสนอาทิตย์
4. นางงามตา บุญปั๋น
5. นางชลภัสสรณ์ หมื่นอาจยิ้ม
หน้าที่รับผิดชอบ
วางแผนกาหนดงาน /โครงการงบประมาณแผนปฏิบั ติงานด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
ตลอดจนการติดตามการปฏิบัติงานของนักการ แม่บ้านทาความสะอาด วางแผนร่วมกับแผนงานโรงเรียน พัสดุ
โรงเรียน เพื่อเสนอของบประมาณจัดสร้างอาคารเรียน และอาคารประกอบ เช่น ห้องเรียน ห้องบริการ
ห้องพิเศษให้เพียงพอ กับการใช้บริการของโรงเรียน จัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน ตกแต่งอย่างสวยงาม
เป็นระเบียบ ประตูหน้าต่างอยู่ในสภาพดี ดูแลสีอาคารต่าง ๆให้เรียบร้อย มีป้ายบอกอาคารและห้องต่าง ๆ
ติดตาม ดูแลให้คาแนะนาในการใช้อาคารสถานที่ โดยการอบรมนักเรียนในด้านการดูแลรักษาทรัพย์สิน
สมบัติของโรงเรียน
4.4 งานแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1. นางศุภณัฐชญา
บุตรบุญ
2. น.ส.สุปราณี
สงวนรัษฎ์
3. น.ส.ราตรี
สุนทร
4. น.ส.ภาวิณี
ผ่องใส
5. น.ส.ณิชกานต์
แสงเมือง
6. น.ส.วาสนา
มุกดาสวรรค์
หน้าที่รับผิดชอบ
จัดระบบการแนะแนวทางวิช าการและวิช าชีพภายในสถานศึกษา โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียนการสอน ประสานความร่วมมือกับฝ่ายปกครอง ครูที่ปรึกษาและครู
ทุกคน เพื่อทาความเข้าใจและขอความร่วมมือจัดกิจกรรมตามแผน

4.5 งานส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา
1. นายเอกชัย
ชัยธนานันท์
2. นายธนัตถ์นินทร์
แสนอาทิตย์
3. นายไพฑูรย์
แสนบัวหลวง
4. นายวสันต์
นายด่าน
หน้าที่รับผิดชอบ
ดูแลการเดินทางมาโรงเรียนทั้งไปและกลับของนักเรียน รณรงค์และอานวยความสะดวกประสานกับ
เจ้าหน้าที่สานักงานขนส่งจัดทาใบอนุญาตขับขี่ รถจักรยานยนต์และรถยนต์ ควบคุมการออกนอกบริเวณ
โรงเรียนของนักเรียนร่วมกับครูประจาชั้น หัวหน้าระดับ และครูเวรประจาวัน
4.6 งานสัมพันธ์ชุมชน
1. นายธีรวัฒน์
2. นายเอกชัย
3. นางศิริรัตน์
4. น.ส.เฌนิศา
5. น.ส.วิไลวรรณ
6. นายชาติชาย
7. น.ส.วาสนา
หน้าที่รับผิดชอบ

แสนศิริ
ชัยธนานันท์
อินต๊ะชัย
ครุฑเงิน
ด่านสวัสดิ์
เบญวรรณ์
มุกดาสวรรค์

รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน เพื่อนาไปใช้ในงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโรงเรียน
และบริการสาธารณะ และประสานและให้บริการแก่คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและ
เอกชนในด้าน อาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ บุคลากร งบประมาณ
4.7 งานประชาสัมพันธ์
1. น.ส.จุฑามาศ
2. นายไพฑูรย์
3. นายกฤษณะ
หน้าที่รับผิดชอบ

เหรียญแก้ว
แสนบัวหลวง
ปิกวงศ์

จัดทาวารสาร จุลสาร ข่าวสาร แผ่นพับ เพื่อเผยแพร่ข่าวความเคลื่อนไหวตลอดทั้งความรู้และ
วิ ท ยาการใหม่ ๆ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การศึ ก ษาแก่ บุ ค ลากรในโรงเรี ย นและชุ ม ชนให้ บ ริ ก ารการสื่ อ สาร
โทรคมนาคมในโรงเรียน และการติดต่อภายในเป็นระบบ สะดวกต่อการใช้ บริการ จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
เสนอข้อมูล ข่าวสารความเคลื่อนไหว กิจกรรมของโรงเรียน บุคลากร และนักเรียนที่ได้รับรางวัล ทาความดี
บันทึกภาพกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน และจัดเก็บภาพให้เป็นระบบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(นางสาวพรพิศ เทพปัญญา)
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น

