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                 คู่มือบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนชุมแพวิทยายน 
ส านักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย 

๑. นางสาวอัจฉรา  ขัวจันทร์  ครู  คศ.๓         ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสมงาม  เร่งเจริญรัตน์  ครู  คศ.๓         กรรมการ 
๓.  นางไพรลดา   ศรีภา   ครู  คศ.๓         กรรมการ 
๔. นางปราณี  ไมลคามิ   ครู  คศ.๓         กรรมการ 
๕. นางสาวกัญญาภัค  แข็งแอ  ครู  คศ.๓        กรรมการ 
๖. นายพจน์  ชมภูวิเศษ   ครู  คศ.๒       กรรมการ 
๗.   นางศิริพร  ศิริวัฒนกุล  ครู  คศ.๒       กรรมการ 
๘. นางสาวกนกอร  ชาติชนะ  ครู  คศ.๓        กรรมการ 
๙. นายทินกรรต์ุ  เขยสุข  ครู  คศ.๒        กรรมการ 
๑๐.  นางสาวไปรยา  ประดิพัทธ์ลาวัณย์ ครู  คศ.๒       กรรมการ 
๑๑. นางสาวชลธิชา  สุคนธ์ขจร  ครู  คศ.๒       กรรมการ            
๑๒. นางสาวนนตรา  เทียมตรี  ครู  คศ.๑         กรรมการ  
๑๓. นายธนากร  ภูงามดาว  ครู  ผู้ช่วย  กรรมการ 
๑๔. นายวรรณกร  พรมรักษ ์  ครู  ผู้ช่วย          กรรมการ   
๑๕. นายพลวัฒน์  จงส าราญ  ครู  ผู้ช่วย         กรรมการ 
๑๖. นายสุริยง  ทองมีค่า    ครู  ผู้ช่วย          กรรมการ 
๑๗. นายสานิตย์  รูปชัยภูมิ  ครู  ผู้สอน         กรรมการ 
๑๘. นายอ านาจ  ภาคศัพท์  พนักงานราชการ       กรรมการ 
๑๙. นายพร้อมพงศ์  รูปชัยภูมิ  พนักงานราชการ    กรรมการ 
๒๐.นางสาวเกศรา  อินทะนนท์  ครู  คศ.๑         กรรมการและเลขานุการ     
๒๑. นางสาวนัทธ์ชนัน  ศรีโพนทัน  ครู  ผู้ช่วย          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๒. นายประเสริฐ  เลาประเสริฐสุข ธุรการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ขอบข่ายและภาระงาน 
๑. การด าเนินงานธุรการ 
๒.  งานทะเบียน 
๓. งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
๔. การจัดระบบบริหารและการพัฒนาองค์กร 
๕. งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
๖. การจัดระบบการควบคุมภายใน 
๗. งานอาคารสถานท่ี 
๘. การพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา 
๙. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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๑๐. การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
๑๑. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
๑๒. งานส่งเสริมและประสานการจัดการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย 
๑๓.  งานเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๔.  งานจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
๑๕.  งานจัดท าส ามะโนผู้เรียน   
๑๖.  งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน 
๑๗. งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
๑๘. งานวินัยและความประพฤติ 
๑๙. งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
๒๐. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๒๑. งานประชาสัมพันธ์ 
๒๒. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๒๓.   ครูเวรประจ าวัน 
๒๔. งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
๒๕. ครูเวรประจ าวัน 
๒๖. งานโสตทัศศึกษา 
๒๗. การส่งเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กรหน่วยงาน 

  และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา 
๒๘.  งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 
๒๙. การจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมการลงโทษนักเรียน 
๓๐. งานโภชนาการ 
๓๑. การรับนักเรียน 
๓๒. การรักษาความปลอดภัย 

 

๑. การด าเนินงานธุรการ 
            ผู้รับผิดชอบคือ    ๑.  นางสาวอัจฉรา  ขัวจันทร์  คร ู คศ.๓       หัวหน้า   

   ๒. นางสาวชลธิชา  สุคนธ์ขจร  ครู  คศ.๒       ผู้ช่วย 
        ๓. นางสาวเกศรา  อินทะนนท์   ครู  คศ.๑       ผู้ช่วย 

   ๔. นางสาวนัทธ์ชนัน  ศรีโพนทัน ครู ผู้ช่วย        ผู้ช่วย 

   ๕. นายประเสริฐ  เล่าประเสริฐสุข ธุรการ         ผู้ช่วย     
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ขอบข่ายและภาระงาน 
๑. ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานธุรการของสถานศึกษาและระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง 
๒. วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ ลดขั้นตอนการท างานให้มีประสิทธิภาพ โดยอาจน าระบบ

เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานให้เหมาะสม 
๓. ร่าง พิมพ์ หนังสือ แนวปฏิบัติ นโยบายของโรงเรียนตามท่ีผู้บริหารก าหนด 
๔. นัดหมายการประชุม และจดรายงานการประชุมของโรงเรียนเสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไปเพื่อ

ตรวจ 
๕. รับผิดชอบสมุดเย่ียม เพื่อเสนอให้ผู้มาเย่ียมชมโรงเรียนได้ลงนาม ในกรณีเป็นการตรวจราชการ

ให้ด าเนินการรายงานให้หน่วยเหนือทราบตามระเบียบฯ 
๖. รายงานการประชุม และเสนอถึงผู้บริหารให้ทราบในวันรุ่งขึน้ 
๗. จัดเก็บ รักษา และท าลายหนังสือราชการ 
๘. จัดท าแบบฟอร์มหนังสือราชการไว้บริการคณะครู 
๙. พัฒนาการปฏิบัติงานธุรการให้เป็นไปตามระบบก าหนด 
๑๐. ด าเนินงานธุรการตามระบบท่ีก าหนดไว้ โดยยึดความถูกต้องรวดเร็ว ประหยัด และคุ้มค่า 
๑๑. ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ 

  ๑๒. จัดเตรียมเอกสารการประชุม ด าเนินการธุรการงานประชุมของหน่วยงาน  
         ๑๓. งานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๒. งานทะเบียน 
  ผู้รับผิดชอบคือ    ๑.  นางสาวอัจฉรา  ขัวจันทร์  ครู  คศ.๓       หัวหน้า    

                   ๒. นางสาวชลธิชา  สุคนธ์ขจร  ครู  คศ.๒       ผู้ช่วย 
        ๓. นางสาวเกศรา  อินทะนนท์   ครู  คศ.๑       ผู้ช่วย     

                             ๔. นางสาวนัทธ์ชนัน  ศรีโพนทัน  ครู ผู้ช่วย        ผู้ช่วย 
          ๕. นายประเสริฐ  เลาประเสริฐสุข  ธรุการ           ผู้ช่วย 
ขอบข่ายและภาระงาน 

๑. ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ และแยกประเภทหนังสือแจ้งฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๒. จัดเก็บเอกสารทางด้านงานธุรการ (รับ-ส่ง ท่ัวไป) 

            ๓. ร่างโต้ตอบหนังสือท่ัวไป ร่าง พิมพ์  ท าส าเนา โต้ตอบหนังสือราชการ 
            ๔. ประสานงานท่ัวไปกับหน่วยงานต่างๆ ท้ังภายในและภายนอก  
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๓. งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

 ผู้รับผิดชอบคือ    ๑.  นางสาวสมงาม  เร่งเจริญรัตน์  ครู  คศ.๓ หัวหน้า 
                             ๒.  นางสาวไปรยา  ประดิพัทธิ์ลาวัณย์ ครู คศ.๒ ผู้ช่วย    

                  ๓.  นายพจน์  ชมภวูิเศษ   ครู  คศ.๒         ผู้ช่วย 
    ๔. นางสาวนัทธ์ชนัน  ศรีโพนทัน  ครู ผู้ช่วย          ผู้ช่วย  
                  ๖. นายพลวัฒน์  จงส าราญ   ครู ผู้ช่วย          ผู้ช่วย 

ขอบข่ายและภาระงาน 

๑. ส ารวจระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และด าเนินการกรอกข้อมูลในโปรแกรมสารสนเทศทาง
การศึกษา DMC 

๒. จัดท าทะเบียนเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
๓. จัดท าระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้สอดคล้อง 

กับระบบฐานข้อมูลของเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยประสานงานกับงานเลขานุการฝ่ายต่างๆ  
๔. จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเช่ือมโยงกับสถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษาและส่วนกลาง 
๕. น าเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร การบริการแลการประชาสัมพันธ์ 
๖. ประเมินผลและประสานงานระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและปรับปรุงพัฒนาเป็นระยะ ๆ 
๗. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๔. การจัดระบบบริหารและการพัฒนาองค์กร 
ผู้รับผิดชอบคือ         ๑.  นางสาวอัจฉรา  ขัวจันทร์  ครู  คศ.๓ หัวหน้า 

                                      ๒. นางสาวสมงาม  เร่งเจริญรัตน์ ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 
                            ๓. นางสาวเกศรา  อินทะนนท์  ครู  คศ.๑         ผู้ช่วย  
         ๔. นายวรรณกร  พรมรักษ์  ครู ผู้ช่วย          ผู้ช่วย    
 
ขอบข่ายและภาระงาน 

๑. ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้าง ภารกิจ การด าเนินงาน ปริมาณ คุณภาพและสภาพของสถานศึกษา 
๒. วางแผนออกแบบการจัดระบบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในระบบการท างานและการ

บริหาร ของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ มาตรฐานการควบคุมภายใน แผนปฏิบัติการประจ าปีของ
โรงเรียน 

๓. น าเสนอคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแบ่งส่วนราชการใน
สถานศึกษา 

๔. ประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการตลอดจนประชาชนท่ัวไปทราบ 
๕. ด าเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการท่ีก าหนด 
๖. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ 
๗. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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๕. งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ผู้รับผิดชอบคือ          ๑. นายพจน์  ชมภูวิเศษ   ครู  คศ.๒ หัวหน้า 
                            ๒. นางสาวสมงาม  เร่งเจริญรัตน ์  ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 
                            ๓. นางศิริพร  ศิริวัฒนกุล   ครู  คศ.๓         ผู้ช่วย 
         ๔.  นางสาวไปรยา  ประดิพัทธิ์ลาวัณย์ ครู  คศ.๒         ผู้ช่วย 
         ๕. นายทินกรรต์ุ  เขยสุข    ครู  คศ.๒         ผู้ช่วย 

๖. นายพลวัฒน์  จงส าราญ   ครู ผู้ช่วย          ผู้ช่วย 
          ๗. นายธนากร  ภูงามดาว   ครู ผู้ช่วย          ผู้ช่วย 
ขอบข่ายและภาระงาน 

๑. ศึกษา วิเคราะห์ ความจ าเป็นในการใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน และการ
บริหารงานวิชาการ 

 ๒. ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาส่ือและนวัตกรรมการเรียนการสอน 
๓. จัดหาส่ือและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนางานด้านวิชาการ 
๔. ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหาพัฒนาและการใช้ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ

เรียนการสอนและการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาบุคคลครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น 
 ๕. ประเมินผลการพัฒนาการใช้ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

๖. ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิตผลิตการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
๗. ติดตามประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อให้เกิดการใช้ท่ีคุ้มค่าและเหมาะสมกับ

กระบวนการเรียนรู ้
๘. ปลูกฝังให้ครูได้มีความรู้ด้าน ICT เพื่อน าไปใช้และจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
๙. จัดระบบการบริหารแนวใหม่ ท่ีมุ่งพัฒนาโรงเรียนทุก ๆ ด้าน ท้ังด้านวิชาการ กระบวนการเรียนรู้ 

สภาพแวดล้อม 
๔. น าเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ 
๖. ประสานชุมชน ภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมจัดการศึกษา จัดหาวัสดุอุปกรณ์และส่ือเทคโนโลยีทุก

ประเภท เพื่อบริการให้แก่นักเรียนอย่างท่ัวถึง 
๗. จัดให้มีคณะกรรมการบริหารจัดการท่ีประกอบขึ้นด้วยหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน ครู 

ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือ อื่น ๆ เข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษา 
๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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๖. การจัดระบบการควบคุมภายใน 
ผู้รับผิดชอบคือ          ๑. นางสาวสมงาม  เร่งเจริญรัตน ์  ครู  คศ.๓ หัวหน้า 
                            ๒. นายทินกรรต์ุ  เขยสุข   ครู  คศ.๒ ผู้ช่วย 
                            ๓.  นางสาวไปรยา  ประดิพัทธิ์ลาวัณย์ ครู  คศ.๒         ผู้ช่วย 
         ๔. นางสาวเกศรา  อินทะนนท์   ครู  คศ.๑         ผู้ช่วย     

                ๕. นางสาวนัทธ์ชนัน  ศรีโพนทัน  ครู ผู้ช่วย         ผู้ช่วย 
          ๖. นายวรรณกร  พรมรักษ์    ครู ผู้ช่วย         ผู้ช่วย 

ขอบข่ายและภาระงาน 

๑. วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาโครงสร้างและภารกิจสถานศึกษา 
๒. วิเคราะห์ความเส่ียงของการด าเนินงาน ก าหนดปัจจัยเส่ียงและจัดล าดับความเส่ียง 
๓. ก าหนดมาตรการในการป้องกันความเส่ียงในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
๔. วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 
๕. เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ามาตรการป้องกันความเส่ียงไปใช้ในการควบคุมการด าเนินงาน

ตามภารกิจ 
๖. ด าเนินการควบคุมตามหลักเกณ์์มาตรการและวิธีการท่ีส านักงานตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
๗. ประเมินผลการด าเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการท่ีก าหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม 
๘. รายงานผลการประเมินควบคุมภายใน 

          ๙. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๗. งานอาคารสถานที่ 
   ผู้รับผิดชอบคือ   ๑. นายสานิตย์  รูปชัยภูมิ  ครู ผู้สอน  หัวหน้า 

๒. นายทินกรรต์ุ  เขยสุข  ครู  คศ.๒  ผู้ช่วย  
                        ๓. นางสาวสมงาม  เร่งเจริญรัตน์ ครู  คศ.๓  ผู้ช่วย 
                        ๔. นายพจน์  ชมภูวิเศษ  ครู  คศ.๒  ผู้ช่วย 
     ๕. นายธนากร  ภูงามดาว  ครู ผู้ช่วย  ผู้ช่วย 
     ๖. นายสุริยง  ทองมีค่า   ครู ผู้ช่วย  ผู้ช่วย 
     ๗. นายพลวัฒน์  จงส าราญ  ครู ผู้ช่วย  ผู้ช่วย 

   ๘. นายวรรณกร  พรมรักษ ์  ครู  ผู้ช่วย          ผู้ช่วย 
   ๙. นายพร้อมพงศ์  รูปชัยภูมิ    ครู ผู้สอน  ผู้ช่วย 
  ๑๐. นายอ านาจ  ภาคศัพท์  ครู ผู้สอน  ผู้ช่วย 

                       ๑๑.  นายบุญส่ง  ถนอมผล  ภารโรง             ผู้ช่วย 
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ขอบข่ายและภาระงาน 

๑. บริหารจัดการอาคารสถานท่ี และสภาพแวดล้อม ตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   ๑.๑ ก าหนดแนวทางวางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานท่ี และสภาพแวดล้อมของสถานท่ี  

และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
        ๑.๒  บ ารุง ดูแล  และพัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาเพื่อให้เกิดคุ้มค่า

และเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
       ๑.๓  ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารและสถานท่ีและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาเพื่อให้เกิด

ความคุ้มค่าและเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
        ๑.๔  สรุป ประเมินผลและรายงานการใช้อาคารสถานท่ีของสถานศึกษา 
    ๒. เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการขอเข้าพักอาศัยบ้านพัก 
   ๓. ซ่อมบ ารุงอาคารสถานท่ีท่ีมีอยู่เดิมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัยสภาพสวยงามน่าอยู่ น่าดู น่าใช้ 
   ๔. ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม ท าแผนพัฒนาระยะยาว ระยะกลาง ระยะส้ัน   
   ๕. งานฉุกเฉิน เป็นงานเร่งด่วนไม่มีแผนงานล่วงหน้า เช่น ซ่อมไฟฟ้า ประปา 
   ๖. งานเฉพาะกิจ เป็นงานท่ีท าร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน มีค าส่ังให้ท าเป็นงานๆ เช่น การจัด
สถานท่ีในงานกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน 
    ๗. งานตามโครงการ เป็นงานท่ีทางอาคารสถานท่ีก าหนดไว้ในแผนด าเนินงานประจ าปี 
    ๘. ก าหนดนักการภารโรง ให้รับผิดชอบอาคารสถานท่ีประจ าอาคาร 
   ๙. มีครูดูแลรับผิดชอบประจ าอาคารต่างๆ ร่วมกับนักเรียนในแต่ละห้องเรียน ดูแลรับผิดชอบห้องเรียน
ของตนเอง โดยมีคุณครูท่ีปรึกษาควบคุมดูแล 
    ๑๐. มีการแบ่งเขตรับผิดชอบให้นักเรียนดูแล 
    ๑๑. การดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบริเวณโรงเรียน 
    ๑๒. ดูแลตกแต่งบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ีรวมทั้งพัสดุครุภัณ์์ประกอบอาคารสถานที 
    ๑๓. การให้บริการด้านสาธารณูปโภค 
    ๑๔. การให้บริการด้านอาคารสถานท่ี วัสดุ ครุภัณ์์ แก่ชุมชน 
    ๑๕. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและการจัดบรรยากาศในโรงเรียน 
    ๑๖. การซ่อมแซม บ ารุง วัสดุ ครุภัณ์์ และอาคารสถานท่ี 
    ๑๗. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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๘. การพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบคือ         ๑. นางสาวกนกอร  ชาติชนะ   ครู  คศ.๓ หัวหน้า 
                           ๒. นางสาวอัจฉรา  ขัวจันทร์   ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 
                           ๓. นางศิริพร  ศิริวัฒนกุล   ครู  คศ.๓         ผู้ช่วย 
         ๔.  นางสาวไปรยา  ประดิพัทธิ์ลาวัณย์ ครู  คศ.๒         ผู้ช่วย  
          ๕. นางสาวชลธิชา  สุคนธ์ขจร  ครู  คศ.๒         ผู้ช่วย 
         ๖. นางสาวนัทธ์ชนัน  ศรีโพนทัน  ครู ผู้ช่วย         ผู้ช่วย 

          ๖. นายวรรณกร  พรมรักษ์    ครู ผู้ช่วย         ผู้ช่วย 

ขอบข่ายและภาระงาน 

๑. วิเคราะห์ส ารวจแหล่งเรียนรู้ภายนอกท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีให้ความรู้รอบด้าน
กับผู้เรียน 

๒. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภารรัฐและเอกชนท่ีไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา 
๓. การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาจ าแนกเป็น ๓ ประเภท คือ 

(๑) การพาไปนอกสถานศึกษาไม่ค้างคืน 
(๒) การพาไปนอกสถานศึกษาค้างคืน 
(๓) การพาไปนอกราชอาณาจักร 

 ๔. การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาทุกประเภทให้ปฏิบัติดังนี้ 
(๑) ต้องได้รับอนุญาตก่อน  โดยขออนุญาตตามแบบท่ีก าหนดท้ายระเบียบนี้ 
(๒)  ให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ควบคุม และจะต้องมีครูเป็น

ผู้ช่วยผู้ควบคุมดูแลในการเดินทาง  โดยครูหนึ่งคนต่อนักเรียนหรือนักศึกษาไม่เกิน ๓๐ คนถ้านักเรียนและ
นักศึกษาเป็นหญิงไปด้วย ให้มีครูหญิงควบคุมไปด้วยตามเหมาะสม 

(๓) ผู้ควบคุมและผู้ช่วยผู้ควบคุม ต้องด าเนินการให้นักเรียนและนักศึกษาอยู่ในระเบียบ
วินัยเพื่อให้การเดินทางเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย 

(๔) ห้ามผู้ควบคุม ผู้ช่วยผู้ควบคุมเสพหรือชักชวนให้พนักงานขับรถ 
(๕) ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเลือกเส้นทางท่ีจะเดินทาง เลือกยานพาหนะท่ีอยู่ใน 

สภาพมั่นคง แข็งแรงในการเดินทาง รวมถึงให้พิจารณาเลือกพนักงานขับรถหรือผู้ขับเรือท่ีมีความรู้ ความ
ช านาญด้วย 

(๖) ในการเดินทางให้พิจารณาขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อขอ
ค าแนะน าหรือขอความร่วมมืออื่นๆ เท่าท่ีจ าเป็น รวมถึงจัดให้มีป้ายข้อความแสดงให้เห็นว่ายานพาหนะนั้น
บรรทุกนักเรียนและนักศึกษา 

(๗) ให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาและอนุญาตให้พานักเรียนและนักศึกษาไปนอก
สถานศึกษาตามข้อ ๕ (๑) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมายหรือ ผู้มีอ านาจ
เหนือสถานศึกษาขึ้นไปอีกช้ันหนึ่งแล้วแต่กรณี เป็นผู้พิจารณาและอนุญาตตามข้อ ๕ (๒) และหัวหน้าส่วน
ราชการหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาและอนุญาตตามข้อ ๕ (๓) 
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  ๕. ให้ส่งค าขออนุญาตพร้อมโครงการท่ีจะไปนอกสถานศึกษา ไปให้ผู้มีอ านาจพิจารณาก่อน
วันออกเดินทาง เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงออกเดินทางได้ 

   ๖. การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาให้เป็นความสมัครใจเพื่อไปท ากิจกรรม
การเรียนการสอน หรือทัศนศึกษา มิใช่พาไปเพื่อทดสอบสมรรถภาพหรือจัดกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเป็นการวัดผลให้
คะแนน 

  ๗. เมื่อพานักเรียนและนักศึกษากลับจากการพาไปนอกสถานศึกษาแล้ว ให้รายงานให้ผู้ส่ัง
อนุญาตทราบ 

 

๙. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ผู้รับผิดชอบคือ    ๑.  นางสาวสมงาม  เร่งเจริญรัตน์ ครู  คศ.๓ หัวหน้า  
       ๒. นางสาวอัจฉรา  ขัวจันทร์  ครู  คศ.๓         ผู้ช่วย 

   ๓. นางสาวชลธิชา  สุคนธ์ขจร  ครู  คศ.๒         ผู้ช่วย 
   ๔. นางสาวเกศรา   อินทะนนท์  ครู  คศ.๑         ผู้ช่วย 

         ๕. นางสาวนัทธ์ชนัน  ศรีโพนทัน ครู ผู้ช่วย          ผู้ช่วย 

ขอบข่ายและภาระงาน 
 ๑. รวบรวมประมวลวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลท่ีจะใช้ในการประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
          ๒. สนับสนุนข้อมูล รับทราบหรือด าเนินการตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๓.  ด าเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
           ๔. จดรายงานการประชุมและแจ้งมติท่ีประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบด าเนินการหรือถือ

ปฏิบัติแล้วแต่กรณี 
          ๕. ประสานการด าเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เร่งรัดการ

ด าเนินการและรายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานทราบ 
               ๖. จัดท ารายงานการประชุม  และแจ้งมติท่ีประชุมให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อรับทราบด าเนินการ  

หรือถือปฏิบัติแล้วแต่กรณี  ประสานการด าเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ  อนุญาต  ส่ังการ  
เร่งรัดการด าเนินการ  และรายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานทราบ 

           ๗. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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๑๐. การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบคือ    ๑.  นางไพรลดา  ศรีภา  เร่งเจริญรัตน ์ ครู  คศ.๓ หัวหน้า   
๒.  นางสาวสมงาม เร่งเจริญรัตน์  ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย           
๓. นางสาวอัจฉรา  ขัวจันทร์   ครู  คศ.๓         ผู้ช่วย 

       ๔. นายสานิตย์  รูปชัยภูมิ   ครู ผู้สอน ผู้ช่วย 
       ๕. นางสาวนัทธ์ชนัน  ศรีโพนทัน  ครู ผู้ช่วย          ผู้ช่วย 

 
ขอบข่ายและภาระงาน 
       ๑. ประสาน ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ ในสิทธิและหน้าท่ี ในการจัดการศึกษาของบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ ฯลฯ 
      ๒.  ประสานให้ความร่วมมือกับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ในการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถใน
การจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ เป็นต้น 
      ๓.  สนับสนุนให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองมีความรู้ ความสามารถ ในการอบรมเล้ียงดู และให้การศึกษา
แก่บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในการปกครองดูแล  
     ๔.  ให้ความร่วมมือกับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ติดตามผลการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ  
 

๑๑. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบคือ        ๑. นางสาวสมงาม  เร่งเจริญรัตน์  ครู  คศ.๓ หัวหน้า 

                                ๒. นางไพรลดา  ศรีภา    ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 
                           ๓. นางสาวอัจฉรา  ขัวจันทร์   ครู  คศ.๓         ผู้ช่วย 
        ๔.  นางสาวไปรยา  ประดิพัทธิ์ลาวัณย์  ครู  คศ.๒         ผู้ช่วย 
        ๕. นางสาวเกศรา  อินทะนนท์   ครู  คศ.๑         ผู้ช่วย     

      ๖. นายวรรณกร  พรมรักษ์   ครู  ผู้ช่วย         ผู้ช่วย 
                                     ๗. นางสาวนัทธ์ชนัน  ศรีโพนทัน  ครู ผู้ช่วย          ผู้ช่วย  
ขอบข่ายและภาระงาน 

๑. ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในสถานศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบ 
รายการสินทรัพย์ของสถานศึกษาเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

     ๒. วางระบบการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับบุคคลและหน่วยงานท้ังภาครัฐ และ เอกชน 
๓. สนับสนุนให้บุคลากรและสถานศึกษาร่วมมือกันใช้ทรัพยากรในชุมให้เกิดประโยชน์ ต่อระบวนการ

จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
 ๑๑.๑ งานจดัการทรัพยากร  

        ๑. ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในสถานศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบ 
รายการสินทรัพย์ของสถานศึกษาเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
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      ๒. วางระบบการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับบุคคลและหน่วยงานท้ังภาครัฐ และ 
เอกชน 

        ๓. สนับสนุนให้บุคลากรและสถานศึกษาร่วมมือกันใช้ทรัพยากรในชุมให้เกิดประโยชน์ ต่อ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

 
๑๑.๒  งานจัดหารายได้และผลประโยชน์  
        ๑. วิเคราะห์ศักยภาพของสถานศึกษาท่ีด าเนินการจัดหารายได้และสินทรัพย์ในส่วนท่ีจะน ามา 

ซึ่งรายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษาท่ีด าเนินการจัดหายได้และบริหารรายได้และผลประโยชน์ของ
สถานศึกษาเพื่อจัดท าทะเบียนข้อมูล 

         ๒. จัดท าแนวปฏิบัติหรือระเบียบของสถานศึกษาเพื่อจัดหารายได้และหารายได้และ  
ผลประโยชน์ตามแต่ละสภาพของสถานศึกษา โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

        ๓. จัดหารายได้และผลประโยชน์และจัดท าทะเบียนคุม เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายให้เป็นไป
ตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

๑๑.๓  งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
           ๑.  ส ารวจประเภทกองทุน และจัดท าข้อมูลยอดวงเงินและหลักเกณ์์ของแต่ละกองทุน 
           ๒.  ส ารวจความต้องการของนักเรียนและคัดเลือกเสนอให้กู้ยืมตามหลักเกณ์์ท่ีก าหนด 
           ๓.  ประสานการกู้ยืมกับหน่วยปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง 
           ๔.  สร้างความตระหนักแก่ผู้ยืม 
           ๕.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๑๒. งานส่งเสริมและประสานการจัดการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย 
ผู้รับผิดชอบคือ         ๑. นางสาวสมงาม  เร่งเจริญรัตน ์ ครู  คศ.๓ หัวหน้า 

                                 ๒. นางไพรลดา  ศรีภา  ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 
                                 ๓ . นางสาวอัจฉรา  ขัวจันทร์ ครู  คศ.๓         ผู้ช่วย 
                   ๔. นางศิริพร  ศิริวัฒนกุล   ครู  คศ.๓         ผู้ช่วย 
                ๕. นายทินกรรต์ุ  เขยสุข  ครู  คศ.๒         ผู้ช่วย 
                   ๖. นางสาวไปรยา  ประดิพัทธิ์ลาวัณย์ ครู  คศ.๒         ผู้ช่วย 

                 ๗. นางสาวเกศรา  อินทะนนท์  ครู  คศ.๑         ผู้ช่วย     
                                      ๘. นางสาวนัทธ์ชนัน  ศรีโพนทัน ครู ผู้ช่วย          ผู้ช่วย  
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ขอบข่ายและภาระงาน 

๑. เพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาท้ังในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย ให้ เป็น
การศึกษาตลอดชีวิตภายใต้ความร่วมมือของบุคคล ครอบครัว  ชุมชน  สถาบันทางศาสนา และองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

๒. เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต  ผู้รับบริการทางการศึกษา  ให้สมบูรณ์โดยส่งเสริมให้
สถานศึกษาจัดอาหารกลางวัน  อาหารเสริม  และเพื่อส่งเสริมให้มีจริยธรรม คุณธรรม วินัย โดยเน้นกีฬา 
นันทนาการ  ลูกเสือ-เนตรนารี  และการปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

๓. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการแก่ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และผู้รับบริการด้วย
การระดมทรัพยากรจากทุกฝ่าย 

๔. เพื่อส่งเสริมกิจการพิเศษ ท่ีเป็นการสร้างความมั่นคงและประสานเครือข่ายทุกระดับไปสู่การจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐาน   

 

๑๓.  งานเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบคือ               ๑.นางสาวสมงาม  เร่งเจริญรัตน ์ ครู  คศ.๓ หัวหน้า 
                                  ๒. นางไพรลดา  ศรีภา   ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 
      ๓. นางสาวกัญญาภัค  แข็งแอ  ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 
                                  ๔ .นางศิริพร  ศิริวัฒนกุล   ครู  คศ.๓         ผู้ช่วย 

   ๕. นางสาวเกศรา  อินทะนนท์   ครู  คศ.๑         ผู้ช่วย    
   ๖. นางสาวนนตรา  เทียมตรี  ครู   คศ.๑ ผู้ช่วย  

                                  ๗. นางสาวนัทธ์ชนัน  ศรีโพนทัน ครู ผู้ช่วย          ผู้ช่วย 
       ๘. นายวรรณกร  พรมรักษ์  ครู  ผู้ช่วย         ผู้ช่วย 

      ๙. นายสานิตย์  รูปชัยภูมิ  คร ูผู้สอน ผู้ช่วย 
ขอบข่ายและภาระงาน 

๑. ส่งเสริมให้ครูน าความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้และบูรณาการจัดการเรียนรู้ท่ี
เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 

๒. ปลูกฝังให้นักเรียนได้มีความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๓. เป็นต้นแบบและสร้างเครือข่ายในด้านการพัฒนาและน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ 

น าไปใช้และบูรณาการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ให้กับโรงเรียนอื่น ๆ  
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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๑๔. งานจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 

   ผู้รับผิดชอบคือ        ๑. นางสาวอัจฉรา  ขัวจันทร์  ครู  คศ.๓ หัวหน้า 
                        ๒. นางสาวสมงาม  เร่งเจริญรัตน์ ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 

                             ๓. นางไพรลดา  ศรีภา   ครู คศ.๓         ผู้ช่วย 
   ๔. นางสาวไปรยา  ประดิพัทธิ์ลาวัณย์ ครู  คศ.๒         ผู้ช่วย 

                             ๕. นางสาวเกศรา  อินทะนนท์   ครู  คศ.๑         ผู้ช่วย     
    ขอบข่ายและภาระงาน 

๑.  ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้าง ภารกิจ การด าเนินงาน ปริมาณ คุณภาพและสภาพของสถานศึกษา 
๒. วางแผนออกแบบการจัดระบบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในระบบการท างานและการ

บริหารงานของสถานศึกษา 
๓. น าเสนอคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแบ่งส่วนราชการใน

สถานศึกษา 
๔. ประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการตลอดจนประชาชนท่ัวไปทราบ 
๕. ด าเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการท่ีก าหนด 
๖ ติดตามประเมินผลและปรับปรุงการจัดระบบบริหารให้ประสิทธิภาพ 
การพัฒนาองค์กร 

๑.  ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาองค์กรของ
สถานศึกษา 

๒. ก าหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรให้ครอบคลุมโครงสร้าง ภารกิจ บุคลากรเทคโนโลยี และกลยุทธ์
ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องกาจ าเป็นของสถานศึกษา 

๓. ด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ ความสามารถท่ีเหมาะสมกับโครงสร้าง
ภารกิจเทคโนโลยีและกลยุทธของสถานศึกษา 

๔. ก าหนดเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
๕. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนาองค์กรเป็นระยะ ๆอย่างต่อเนื่องและ

สม่ าเสมอ 
๖. น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรและกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 
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๑๕.  งานจัดท าส ามะโนผู้เรียน  

ผู้รับผิดชอบคือ         ๑. นางสาวสมงาม  เร่งเจริญรัตน ์  ครู  คศ.๓ หัวหน้า 
                           ๒.  นางไพรลดา  ศรีภา   ครู คศ.๓          ผู้ช่วย 

 ๓. นางสาวไปรยา  ประดิพัทธิ์ลาวัณย์  ครู คศ.๒          ผู้ช่วย 
         ๔. นายพจน์  ชมภูวิเศษ   ครู  คศ.๒ ผู้ช่วย 
                            ๕. นางสาวเกศรา  อินทะนนท์   ครู  คศ.๑         ผู้ช่วย 

       ๖. นางสาวนัทธ์ชนัน  ศรีโพนทัน  ครู ผู้ช่วย          ผู้ช่วย 

      ๗. นายวรรณกร  พรมรักษ์   ครู  ผู้ช่วย ผู้ช่วย 
ขอบข่ายและภาระงาน 

        ๑. ประสานงานกับชุมชนและท้องถิ่นในการส ารวจข้อมูล จ านวนนักเรียนท่ีจะเข้ารับบริการ
ทางการศึกษาในเขตบริการสถานศึกษา 

        ๒. จัดท าส ามะโนผู้เรียนท่ีจะเข้าบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา 
             ๒.๑ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศจากการส ามะโนผู้เรียน เพื่อให้สามารถน าข้อมูลมาใช้ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
            ๒.๒ เสนอข้อมูลสารสนเทศการส ามะโนผู้เรียนให้เขตพื้นท่ีการศึกษารับทราบ 
            ๒.๓ ช่วยงานพัสดุ สารสนเทศ และแผนงาน 

๓. จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศส าหรับการบริหารและจัดระบบรวบรวมฐานข้อมูลท่ีส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ก าหนด 

๔. จัดเก็บข้อมูลและรักษาข้อมูลให้ถูกต้อง เหมาะสมเป็นปัจจุบัน 
        ๕. เก็บรวบรวมผลงานของโรงเรียน ของคร ูและของนักเรียน 
        ๖. สรุปผลงานของโรงเรียน ของครู และของนักเรียน แต่ละปีเป็นรูปเล่มทุกส้ินปีการศึกษา 
        ๗. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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๑.๖ งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน 
ผู้รับผิดชอบคือ          ๑. นางไพรลดา  ศรีภา   ครู  คศ.๓ หัวหน้า 
                            ๒. นางสาวสมงาม  เร่งเจริญรัตน ์  ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 
                            ๓.  นางสาวชลธิชา  สุคนธ์ขจร  ครู  คศ.๒         ผู้ช่วย 
         ๔. นางสาวไปรยา  ประดิพัทธิ์ลาวัณย์  ครู  คศ.๒         ผู้ช่วย 

                                       ๕. นางสาวนนตรา   เทียมตรี  ครู  คศ.๑        ผู้ช่วย  
         ๖. นางสาวเกศรา  อินทะนนท์   ครู  คศ.๑         ผู้ช่วย    
         ๗. นายธนากร  ภูงามดาว   ครู  ผู้ช่วย        ผู้ช่วย 
         ๘. นายพลวัฒน์  จงส าราญ   ครู  ผู้ช่วย        ผู้ช่วย 

  ๙. นายวรรณกร  พรมรักษ์   ครู  ผู้ช่วย         ผู้ช่วย 
  ๑๐. นายสานิตย์  รูปชัยภูมิ    ครู  ผู้สอน         ผู้ช่วย 

         ๑๑. นายอ านาจ  ภาคศัพท์   พนักงานราชการ ผู้ช่วย  
ขอบข่ายและภาระงาน 

   ๑. ก าหนดนโยบาย  วางแผนงานโครงการ  การด าเนินงานของงานอนามัยโรงเรียนให้สอดคล้องกับ
นโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
             ๒. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ในการด าเนินงานด้านอนามัย
โรงเรียน 

        ๓. ควบคุม  ดูแล ห้องพยาบาลให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
        ๔. จัดเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลรักษาพยาบาลให้พร้อมและใช้การได้ทันที 
        ๕. จัดหายาและเวชภัณ์์  เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นไว้บริการให้เพียงพอและจัดท า

หลักฐานการจ่ายยาให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
        ๖. จัดปฐมพยาบาลนักเรียน ครู – อาจารย์ และคนงานภารโรงในกรณีเจ็บป่วย และน าส่ง

โรงพยาบาลตามความจ าเป็น 
        ๗. จัดบริการตรวจสุขภาพนักเรียน ครู – อาจารย์ นักการภารโรงและชุมชนใกล้เคียง 

   ๘. จัดท าบัตรสุขภาพนักเรียน ท าสถิติ บันทึกสุขภาพ สถิติน้ าหนักและส่วนสูงนักเรียน 
        ๙. ติดต่อแพทย์หรือเจ้าหน้าท่ีอนามัยให้ภูมิคุ้มกันแก่บุคลากรของโรงเรียนหรือชุมชนใกล้เคียง 

  ๑๐. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในกรณีนักเรียนเจ็บป่วย 
  ๑๑. ให้ค าแนะน าปรึกษาด้านสุขภาพนักเรียน 
  ๑๒. ประสานงานกับครูแนะแนว ครูท่ีปรึกษาหรือครูผู้สอนเกี่ยวกับนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านสุขภาพ 
 ๑๓. ให้ความร่วมมือด้านการปฐมพยาบาลแก่หน่วยงานอื่นหรือกิจกรรมของโรงเรียนตามควรแก่โอกาส 
  ๑๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย เช่น จัดนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย จัดต้ังชมรม 

ชุมชน  อาสาสมัครสาธารณสุข ตลอดจนกิจกรรมต่อต้านโรคเอดส์และส่ิงเสพติดท้ังหลาย 
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            ๑๕. จัดท าสถิติ ข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามัยและจัดท ารายงานประจ าภาคเรียน ประจ าปีของงาน
อนามัย  สถิติผู้ใช้ห้องพยาบาลและรวบรวมค าเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ(ถ้ามี) เสนอผู้อ านวยการสถานศึกษา
ทราบเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงต่อไป 

   ๑๖. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๑๗. งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ    คือ         ๑.  นายพจน์  ชมภูวิเศษ   ครู  คศ.๒ หัวหน้า 
                               ๒.   นายทินกรรต์ุ  เขยสุข   ครู  คศ.๒         ผู้ช่วย 
                               ๓. นางสาวสมงาม  เร่งเจริญรัตน์  ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 

๔. นางสาวนนตรา  เทียมตรี  ครู  คศ.๑         ผู้ช่วย 
            ๕.  นางศิริพร  ศิริวัฒนกุล    ครู  คศ.๓         ผู้ช่วย 
         ๖. นางสาวไปรยา  ประดิพัทธิ์ลาวัณย์ ครู  คศ.๒         ผู้ช่วย 

                    ๗. นางสาวเกศรา  อินทะนนท์   ครู  คศ.๑         ผู้ช่วย     
                                         ๘. นางสาวนัทธ์ชนัน  ศรีโพนทัน  ครู ผู้ช่วย          ผู้ช่วย  

๙. นายธนากร  ภูงามดาว   ครู  ผู้ช่วย        ผู้ช่วย 
           ๑๐. นายพลวัฒน์  จงส าราญ  ครู  ผู้ช่วย        ผู้ช่วย 

   ๑๑. นายวรรณกร  พรมรักษ์  ครู  ผู้ช่วย        ผู้ช่วย 
    ๑๒.นายสานิตย์  รูปชัยภูมิ   ครู  ผู้สอน         ผู้ช่วย 

                       ๑๓. นายอ านาจ  ภาคศัพท์  พนักงานราชการ ผู้ช่วย 

ขอบข่ายและภาระงาน 

           ๑. วางแผน ก าหนดแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนักเรียนของสถานศึกษา โดย
สนับสนุนให้นักเรียน ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการนวางแผน 
 ๒. ด าเนินการจัดกิจกรรมและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
อย่างหลากหลาย ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 
 ๓. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้คิดเป็นท าเป็น 
รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
          ๔. สรุปและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมกิจการนักเรียน เพื่อให้การจัดกิจกรรมเกิด
คุณค่าและประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง 

           ๕.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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๑๘. งานวินัยและความประพฤติ 
ผู้รับผิดชอบ    คือ       ๑.  นายพจน์  ชมภูวิเศษ   ครู  คศ.๒ หัวหน้า 
                              ๒.  นายทินกรรต์ุ  เขยสุข   ครู  คศ.๒      ผู้ช่วย 
           ๓. นางสาวไปรยา  ประดิพัทธิ์ลาวัณย์ ครู  คศ.๒         ผู้ช่วย 
           ๔. นางสาวนนตรา  เทียมตรี  ครู  คศ.๑ ผู้ช่วย 

 ๕. นายธนากร  ภูงามดาว   ครู  ผู้ช่วย        ผู้ช่วย 
   ๖. นายพลวัฒน์  จงส าราญ   ครู  ผู้ช่วย        ผู้ช่วย 
   ๗. นายวรรณกร  พรมรักษ์   ครู  ผู้ช่วย        ผู้ช่วย 

            ๘. นายสุริยง  ทองมีค่า   ครู  ผู้ช่วย        ผู้ช่วย 
        ๙. นายอ านาจ  ภาคศัพท์   พนักงานราชการ ผู้ช่วย 

           ๑๐. นายสานิตย์  รูปชัยภูมิ   ครู  ผู้สอน ผู้ช่วย 
         ๑๑. นายพร้อมพงศ์  รูปชัยภูมิ   พนักงานราชการ ผู้ช่วย 

ขอบข่ายและภาระงาน 

๑. จัดรวบรวมทะเทียนประวัตินักเรียน 
          ๒. ด าเนินการควบคุมนักเรียนให้ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนช้ีแจงแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
              ๓. ประสานงานกับครูท่ีปรึกษา ครูแนะแนว เมื่อพบปัญหาเรื่องความประพฤติของนักเรยีน 

         ๔. ประสานงานกับผู้ปกครองของนักเรียนในเรื่องความประพฤติเสนอแนวทางการลงโทษ
นักเรียนแก่ผู้บริหาร 
         ๕. จัดระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียน 
        ๖. วางแผนการจัดกิจกรรมประจ าวัน 
        ๗. จัดใหม้ีผู้ช่วยสารวัตรนักเรียน 
        ๘. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๑๙. งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
ผู้รับผิดชอบคือ          ๑.  นางสาวอัจฉรา  ขัวจันทร์ ครู  คศ.๓ หัวหน้า 
                            ๒.  นางไพรลดา  ศรีภา  ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 
                            ๓.  นายทินกรรต์ุ  เขยสุข  ครู  คศ.๒          ผู้ช่วย 
         ๔. นางสาวชลธิชา  สุคนธ์ขจร ครู  คศ.๒         ผู้ช่วย 

       ๕. นายสานิตย์  รูปชัยภูมิ   ครู  ผู้สอน        ผู้ช่วย 
       ๖.  นางสาวนนตรา  เทียมตรี ครู  คศ.๑ ผู้ช่วย 

          ๗. นายอ านาจ  ภาคศัพท์  พนักงานราชการ ผู้ช่วย  
 ๘. นายธนากร  ภูงามดาว  ครู  ผู้ช่วย        ผู้ช่วย 
 ๙. นายพลวัฒน์  จงส าราญ  ครู  ผู้ช่วย        ผู้ช่วย 
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 ๑๐. นายวรรณกร  พรมรักษ ์ ครู  ผู้ช่วย        ผู้ช่วย 
          ๑๑. นายสุริยง  ทองมีค่า  ครู  ผู้ช่วย        ผู้ช่วย 

        ๑๒. นายอ านาจ  ภาคศัพท์  พนักงานราชการ ผู้ช่วย 
           ๑๓. นายพร้อมพงศ์  รูปชัยภูมิ พนักงานราชการ ผู้ช่วย 

ขอบข่ายและภาระงาน 

 ๑. จัดอบรมจริยธรรมประจ าสัปดาห์ให้นักเรียนแต่ละระดับช้ัน 
 ๒.  ติดตามความประพฤติ การปฏิบัติตนของนักเรียนท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
 ๓.  แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามความประพฤตินักเรียน 
 ๔. ประสานงานกับชุมชนในวันส าคัญทางศาสนา และวันส าคัญของชาติ 
 ๕.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๒o. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    ผู้รับผิดชอบคือ      ๑.นายทินกรรต์ุ  เขยสุข  ครู  คศ.๒ หัวหน้า 
                            ๒. นางไพรลดา  ศรีภา  ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 
                            ๓. นางสาวสมงาม  เร่งเจริญรัตน ์ ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 

          ๔.  นายพจน์  ชมภูวิเศษ  ครู  คศ.๒         ผู้ช่วย 
       ๕. นางสาวศิริพร  ศิริวัฒนกุล ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 
       ๖. นางสาวชลธิชา  สุคนธ์ขจร ครู  คศ.๒         ผู้ช่วย 

         ๗.  นางสาวเกศรา  อินทะนนท์  ครู  คศ.๑          ผู้ช่วย     
          ๘. นางสาวนนตรา  เทียมตรี  ครู  คศ.๑ ผู้ช่วย 

๙. นายธนากร  ภูงามดาว  ครู  ผู้ช่วย        ผู้ช่วย 
  ๑๐. นายพลวัฒน์  จงส าราญ ครู  ผู้ช่วย        ผู้ช่วย 
 ๑๑. นายวรรณกร  พรมรักษ ์ ครู  ผู้ช่วย        ผู้ช่วย 

           ๑๒. นายสุริยง  ทองมีค่า  ครู  ผู้ช่วย        ผู้ช่วย 
        ๑๓. นายอ านาจ  ภาคศัพท์  พนักงานราชการ ผู้ช่วย 

           ๑๔. นายพร้อมพงศ์  รูปชัยภูมิ พนักงานราชการ ผู้ช่วย 
  ๑๕. นางสาวนัทธ์ชนัน  ศรีโพนทัน ครู ผู้ช่วย          ผู้ช่วย  
 ๑๖. นายสานิตย์  รูปชัยภูมิ   ครู  ผู้สอน         ผู้ช่วย 
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ขอบข่ายและภาระงาน 

           ๑.  ก ากับดูแลการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

   ๒.  ก าหนดหน้าท่ีของคณะกรรมการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ๓.  ประสานงานกับงานและ/หรือฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   ๔. วางแผนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของครูท่ีปรึกษาในด้านการปกครองนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
   ๕. วางแผนแก้ปัญหานักเรียนในด้านต่างๆเช่น การมาเรียน ระเบียบวินัย กฎข้อบังคับ ฯลฯ 
   ๖. ประสานงานกับครูเวรประจ าวัน  เพื่อช่วยดูแล  ควบคุมนักเรียนประจ าวันตามความเหมาะสม 
    ๗. จัดท าคู่มืออบรมนักเรียนในคาบโฮมรูมให้แก่ครูปรึกษา 
    ๘. ร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน  
    ๙. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๒o.  งานประชาสัมพันธ์ 
ผู้รับผิดชอบคือ          ๑. นางสาวอัจฉรา  ขัวจันทร์   ครู  คศ.๓ หัวหน้า 
                            ๒. นางไพรลดา  ศรีภา   ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 
                            ๓.  นางศิริพร  ศิริวัฒนกุล   ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 
         ๔.  นางสาวชลธิชา  สุคนธ์ขจร  ครู  คศ.๒         ผู้ช่วย 

       ๕. นางสาวไปรยา  ประดิพัทธิ์ลาวัณย์  ครู  คศ.๒         ผู้ช่วย 
         ๖. นายพจน์  ชมภูวิเศษ   ครู  คศ.๒ ผู้ช่วย 
         ๗. นายสานิตย์  รูปชัยภูมิ    ครู  ผู้สอน         ผู้ช่วย 
ขอบข่ายและภาระงาน 

๑. ก าหนดนโยบาย วางแผน งานโครงการ การด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับนโยบาย
และจุดประสงค์ของโรงเรียน 

๒. ประสานงาน ร่วมมือกับกลุ่มสาระฯ และงานต่าง ๆ ของโรงเรียนในการด าเนินงานด้าน
ประชาสัมพันธ์ 

๓. ต้อนรับและบริการผู้มาเย่ียมชมหรือดูงานโรงเรียนและบริการผู้ปกครองหรือแขกผู้มาติดต่อกับ
นักเรียนและทางโรงเรียน 

๔. ประกาศข่าวสารของกลุ่มสาระฯ หรือข่าวทางราชการให้บุคลากรในโรงเรียนทราบ 
๕. ประสานงานด้านประชาสัมพันธ์ทั้งในและนอกโรงเรียน 
๖. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีการหรือพิธีกรในงานพิธกีารต่าง ๆ ของโรงเรียน 
๗. เผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ และช่ือเสียงของโรงเรยีนทางส่ือมวลชน 
๘. จัดท าเอกสาร – จุลสารประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร  รายงานผลการปฏิบัติงานและ

ความเคล่ือนไหวของโรงเรียนให้นักเรียนและบุคลากรท่ัวไปทราบ 
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๙. รวบรวม  สรุปผลและสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์และจัดท ารายงานประจ าปีของ
งานประชาสัมพันธ ์

๑๐. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๒๑. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ผู้รับผิดชอบคือ          ๑. นายทินกรรต์ุ  เขยสุข   ครู  คศ.๒ หัวหน้า 
                            ๒. นางไพรลดา  ศรีภา   ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 
                            ๓.  นางสาวมงาม  เร่งเจริญรัตน์  ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 

๔. นายพจน์  ชมภูวิเศษ   ครู  คศ.๒         ผู้ช่วย 
                                      ๕. นางสาวไปรยา  ประดิพัทธิ์ลาวัณย์  ครู  คศ.๒         ผู้ช่วย 
          ๖.  นางสาวนนตรา  เทียมตรี  ครู  คศ.๑ ผู้ช่วย 
         ๗. นายสานิตย์  รูปชัยภูมิ    ครู  ผู้สอน         ผู้ช่วย 

         ๘. นางสาวเกศรา  อินทะนนท์   ครู  คศ.๑          ผู้ช่วย     
         ๙. นายพลวัฒน์  จงส าราญ   ครู  ผู้ช่วย        ผู้ช่วย 

 ๑๐.นางสาวนัทธ์ชนัน  ศรีโพนทัน  ครู ผู้ช่วย          ผู้ช่วย 
  ๑๑.นายสุริยง  ทองมีค่า   ครู  ผู้ช่วย        ผู้ช่วย 

๑๒. นายธนากร  ภูงามดาว   ครู  ผู้ช่วย        ผู้ช่วย 
  ๑๓. นายวรรณกร  พรมรักษ์  ครู  ผู้ช่วย        ผู้ช่วย 
  ๑๔. นายอ านาจ  ภาคศัพท์   พนักงานราชการ ผู้ช่วย 

           ๑๕. นายพร้อมพงศ์  รูปชัยภูมิ  พนักงานราชการ ผู้ช่วย 
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 ขอบข่ายและภาระงาน 

        ๑. แต่งต้ังคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
             ๒. วางแผนการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนให้เหมาะสม 
             ๓. ก าหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  ตลอดจนการควบคุมดูแลให้เกิดผลดีต่อ
นักเรียน 

        ๔. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนตามโอกาสเพื่อร่วมกันแก้ปัญหา  หรือป้องกัน
ตามเห็นสมควร 

        ๕. จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามโอกาสท่ีเหมาะสมเพื่อประสานความร่วมมือท้ังในด้าน
ป้องกัน  และแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง 

        ๖. จัดต้ังชมรม To be  number one  ภายในโรงเรียน 
        ๗. ด าเนินการจัดท าสถานศึกษาสีขาว 
        ๘. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๒๒. ครูที่ปรึกษา 
  ผู้รับผิดชอบคือ         ๑. นางศิริพร  ศิริวัฒนกลุ  ครู  คศ.๓          หัวหน้า 
                            ๒. นางไพรลดา  ศรีภา  ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 
                            ๓.  นางสาวสมงาม  เร่งเจริญรัตน์ ครู  คศ.๓         ผู้ช่วย 
         ๔.  นางสาวอัจฉรา  ขัวจันทร์ ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 
         ๕. นายพจน์  ชมภูวิเศษ  ครู  คศ.๒ ผู้ช่วย 

       ๖. นางสาวเกศรา  อินทะนนท์  ครู  คศ.๑ ผู้ช่วย 
       ๗.   นางสาวนนตรา  เทียมตรี ครู  คศ.๑ ผู้ช่วย 
       ๘. นายสานิตย์  รูปชัยภูมิ   ครู  ผู้สอน         ผู้ช่วย 
       ๙. นายอ านาจ  ภาคศัพท์  พนักงานราชการ ผู้ช่วย  

ขอบข่ายและภาระงาน 

         ๑. จัดเตรียมเครื่องมือเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล หาข้อมูลเพิ่มเติมโดยน าเครื่องมือไปใช้ใน
การเก็บข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

 ๒. ด าเนินการจัดท าเอกสารคัดกรองนักเรียนตามเกณ์์ท่ีก าหนด สรุปผลการจ าแนกนักเรียน
เป็นกลุ่ม 

 ๓. จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนา โดย 
           ๓.๑ เย่ียมบ้าน 
  ๓.๒ จัดกิจกรรมโฮมรูม 
  ๓.๓ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
  ๓.๔ ประชุมผู้ปกครอง 
  ๓.๕ จัดกิจกรรมพัฒนาให้เหมาะสม กับกลุ่มนักเรียน 



23 
 

          ๔. จัดกิจกรรมป้องกัน แก้ไข ช่วยเหลือ ประสานความร่วมมือผู้ปกครองในการช่วยเหลือแก้ไข 
 ๕. ด าเนินการส่งต่อภายในไปยังบุคคลหรือฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๖. รายงานผลระหว่างด าเนินงาน / รายงานผลเมื่อส้ินสุด 
 ๗. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
๒๓. งานส่งเสริมประชาธิปไตย 

ผู้รับผิดชอบคือ         ๑. นางสาวไปรยา  ประดิพัทธ์ลาวัณย์ ครู  คศ.๒ หัวหน้า 
                           ๒. นางไพรลดา  ศรีภา  ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 
                           ๓. นายทินกรรต์ุ  เขยสุข  ครู  คศ.๒         ผู้ช่วย 

      ๔. นางสาวชลธิชา  สุคนธ์ขจร ครู  คศ.๒         ผู้ช่วย 
                ๕. นางสาวเกศรา  อินทะนนท์  ครู  คศ.๑          ผู้ช่วย     
         ๖. นางสาวนนตรา  เทียมตรี  ครู  คศ.๑ ผู้ช่วย  

      ๗. นายพจน์  ชมภูวิเศษ  ครู  คศ.๒ ผู้ช่วย 
        ๘. นายสานิตย์  รูปชัยภูมิ   ครู  ผู้สอน         ผู้ช่วย 
        ๙. นายอ านาจ  ภาคศัพท์  พนักงานราชการ ผู้ช่วย  

      ๑๐. นายวรรณกร  พรมรักษ์   ครู ผู้ช่วย          ผู้ช่วย 
๑๑. นางสาวนัทธ์ชนัน  ศรีโพนทัน ครู ผู้ช่วย          ผู้ช่วย  

ขอบข่ายและภาระงาน 

๑. จัดการเลือกต้ังคณะกรรมการนักเรียนตามระบอบประชาธิปไตยท่ีเห็นสมควร 
๒. เป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการนักเรียน  หรือสภานักเรียน  พร้อมท้ังก ากับดูแล

เสนอแนะให้การด าเนินงานของคณะกรรมการนกัเรียนเกิดผลดีในการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในระดับ
โรงเรียนเกิดประโยชน์ต่อการพฒันาโรงเรียนและสังคมตามสมควร 

 ๓. ก าหนดหน้าท่ีของคณะกรรมการนักเรียนและคณะกรรมการคณะสี 
๔. จัดกิจการส่งเสริมประชาธิปไตยตามโอกาสท่ีเหมาะสม  เพื่อพัฒนานักเรียน 
๕. ติดตามผลและสรุปผลรายงานภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง เสนอผู้อ านวยการ 
๖. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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๒๔. ครูเวรประจ าวัน 
ผู้รับผิดชอบคือ         ๑. นางศิริพร  ศิริวัฒนกุล   ครู  คศ.๓ หัวหน้า 
                            ๒. นางไพรลดา  ศรีภา   ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 
                            ๓. นางสาวไปรยา  ประดิพัทธ์ลาวัณย์  ครู  คศ.๒ ผู้ช่วย 
         ๕. นายสานิตย์  รูปชัยภูมิ    ครู  ผู้สอน         ผู้ช่วย 
          ๖. นายอ านาจ  ภาคศัพท์   พนักงานราชการ ผู้ช่วย 
         ๗. นายพร้อมพงศ์  รูปชัยภูมิ   พนักงานราชการ ผู้ช่วย 
 

ขอบข่ายและภาระงาน 

          ๑. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังครูเวรประจ าวัน เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีในแต่ละวัน 
 ๒. จัดเตรียมเครื่องมือ ไปใช้ในการเก็บข้อมูลการปฏิบัติหน้าท่ีในแต่ละวัน เช่น แบบตรวจ

ความเรียบร้อยนักเรียนประตูท่ี ๑ และประตูท่ี ๒ ,แบบตรวจการท าความสะอาดห้องเรียน แต่ละอาคารเรียน 
 ๓. จัดท าเอกสารการขออนุญาตเข้า-ออก ของนักเรียนโรงเรียนชุมแพวิทยายน 
 ๔. จัดท าแบบตรวจการท าความสะอาดเขตรับผิดชอบของนักเรียน ตามแผนผังท่ีวางไว้ 
 ๕. รายงานผลระหว่างด าเนินงาน / รายงานผลเมื่อส้ินสุด 
 ๖. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๒๕. งานโสตทัศศึกษา 
  ผู้รับผิดชอบคือ         ๑. นายพจน์  ชมภูวิเศษ   ครู  คศ.๒ หัวหน้า 
                             ๒. นางศิริพร  ศิริวัฒนกุล   ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 

        ๓. นายทินกรรต์ุ  เขยสุข   ครู  คศ.๒ ผู้ช่วย 
                             ๔. นายธนากร  ภูงามดาว   ครู  ผู้ช่วย ผู้ช่วย   
                             ๕. นางสาวไปรยา  ประดิพัทธิ์ลาวัณย์     ครู  คศ.๒ ผู้ช่วย 
ขอบข่ายและภาระงาน 

             ๑. จัดท าแผนงาน โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย
และวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 

       ๒.ประสานและร่วมงานกับหมวดวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ ของโรงเรียนในการด าเนินงานโสตฯ 
       ๓. จัดซื้อ  จัดหาโสตทัศนูปกรณ์ให้เพียงพอกับความต้องการ 
       ๔. จัดระบบและจัดสถานท่ีในการเก็บรักษาให้เหมาะสม  สะดวก  ปลอดภัย 
       ๕. จัดระเบียบการใช้และการให้บริการโสตทัศนอุปกรณ์ 
       ๖. จัดกิจกรรมส่งเสริม ให้ค าแนะน าวิธีการและเทคนิคการใช้โสตทัศนอุปกรณ์ 
       ๗. จัดให้มีสถานท่ีส าหรับให้บริการใช้โสตทัศนูปกรณ์โดยเฉพาะ เช่น ห้องโสตฯ  ห้องฉาย

ภาพยนตร์  ห้องควบคุมเสียง 
      ๘. จัดท าระเบียบวัสดุ  ครุภัณ์์เกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์โดยเฉพาะ 
      ๙. จัดให้มีการบ ารุงรักษา ซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์อยู่ตลอดเวลา 
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      ๑๐. จัดและด าเนินการเกี่ยวกับระบบเสียงภายในโรงเรียน 
      ๑๑. บริการระบบเสียงภายในโรงเรียนและชุมชนตามโอกาสอันควร 
      ๑๒. ให้บริการด้านโสตทัศนศึกษาทุกประเภทในวาระพิเศษต่าง ๆ 
      ๑๓. บริการบันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
      ๑๔. จัดระบบรวบรวมภาพกิจกรรมให้เป็นปัจจุบันและง่ายต่อการน าออกไปเผยแพร่ 

           ๑๕. ส ารวจและจัดท าทะเบียนส่ือการสอนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันโดยการประสานกับกลุ่มสาระ 
           ๑๖. ช่วยงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 

            ๑๗. จัดท า  รวบรวมข้อมูล  สถิติเกี่ยวกับงานโสตฯ  และจัดท ารายงานประจ าปีของงาน โสต
ทัศนศึกษา 

 

๒๖.   การส่งเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กรหน่วยงาน 
       และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบคือ          ๑. นางสาวกัญญาภัค  แข็งแอ ครู  คศ.๓ หัวหน้า 
                            ๒. นางไพรลดา  ศรีภา  ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 
                            ๓. นางสาวสมงาม  เร่งเจริญรัตน ์ ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 

                                      ๔. นางสาวอัจฉรา  ขัวจันทร์  ครู คศ.๓          ผู้ช่วย 
       ๖.นางสาวเกศรา  อินทะนนท์  ครู  คศ.๑          ผู้ช่วย     

๗. นางสาวนัทธ์ชนัน  ศรีโพนทัน ครู ผู้ช่วย          ผู้ช่วย  
ขอบข่ายและภาระงาน 

๑. ก าหนดแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน 
องค์กรและหน่วยงานอืน่ 

๒. ให้ค าปรึกษา แนะน า ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษา
ร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา 

          ๓. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจต่อบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรชุมชน  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน     
สังคมอื่นในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานการศึกษา 

         ๔.  จัดให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ   การเพิ่มความพร้อมให้กับบุคคล    ครอบครัว   
ชุมชน  องค์กรชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา        
สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น  ท่ีร่วมจัดการศึกษา 

     ๕.  ร่วมกับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นท่ีร่วมจัดการศึกษา ทรัพยากร 

และใช้ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
     ๖.  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษากับบุคคล  ครอบครัว  

ชุมชน องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น   
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     ๗.  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล  ครอบครัว ชุมชน  องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น  ได้รับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการตามความเหมาะสมและจ าเป็น 
      ๘. ส่งเสริม และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ท้ังด้านคุณภาพและปริมาณ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างมี  
ประสิทธิภาพ 
 

๒๗. งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและท้องถ่ิน 
ผู้รับผิดชอบคือ          ๑. นางสาวสมงาม  เร่งเจริญรัตน ์ ครู  คศ.๓ หัวหน้า 

        ๒. นางสาวกัญญาภัค  แข็งแอ ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 
                             ๓. นางไพรลดา  ศรีภา  ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 
                             ๔. นางสาวอัจฉรา  ขัวจันทร์ ครู คศ.๓          ผู้ช่วย 
                             ๕. นางสาวเกศรา  อินทะนนท์ ครู คศ.๓ ผู้ช่วย  

        ๖. นายสานิตย์  รูปชัยภูมิ   ครู  ผู้สอน         ผู้ช่วย 
ขอบข่ายและภาระงาน 

๑. ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อ
เสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน  รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

          ๒. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรท้ัง
ภาครัฐ และเอกชน  เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการ
ของชุมชน และมีส่วนในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

          ๓.  ให้บริการด้านวิชาการท่ีสามารถเช่ือมโยงหรือแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการ
ในท่ีอื่นๆ 

          ๔.  จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่า  
การประชุม ผู้ปกครองนักเรียน การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน  การร่วมกิจกรรมกับสถาบันการศึกษาอื่น เป็นต้น 

 

๒๘. การจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลงโทษนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบคือ          ๑. นายทินกรรต์ุ  เขยสุข   ครู  คศ.๒ หัวหน้า 
                            ๒. นางไพรลดา  ศรีภา   ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 
                            ๓.  นางศิริพร  ศิริวัฒนกุล   ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย       
                            ๔. นายพจน์  ชมภูวิเศษ   ครู  คศ.๒         ผู้ช่วย 
         ๕.  นางสาวไปรยา  ประดิพัทธ์ลาวัณย์ ครู  คศ.๒ ผู้ช่วย 
         ๖.   นายธนากร  ภูงามดาว   ครู  ผู้ช่วย ผู้ช่วย  

       ๗.  นายพลวัฒน์  จงส าราญ   ครู  ผู้ช่วย ผู้ช่วย  
                                      ๘. นายวรรณกร  พรมรักษ ์   ครู  ผู้ช่วย ผู้ช่วย 

       ๙. นายอ านาจ  ภาคศัพท์   พนักงานราชการ ผู้ช่วย 
        ๑๐.นายสานิตย์  รูปชัยภูมิ   ครู  ผู้สอน         ผู้ช่วย  
        ๑๑. นายพร้อมพงศ์  รูปชัยภูมิ  พนักงานราชการ ผู้ช่วย 
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ขอบข่ายและภาระงาน 

๑. ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าส่ังท่ีเกี่ยวข้อง การลงโทษนักเรียนตาม 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ มีข้อก าหนดไว้ 
ดังนี้ 

        โทษท่ีจะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีกระท าผิด มี ๕ สถาน ดังนี้ 
        ๑)  ว่ากล่าวตักเตือน 
        ๒)  ท าทัณ์์บน   

          ท าทัณ์์บน ใช้ในกรณีท่ีประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนหรือนักศึกษา 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือกรณีท าให้เส่ือมเสียช่ือเสียงและ
เกียรติศักด์ิของสถานศึกษา หรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้ว 
แต่ยังไม่เข็ดหลาบ การท าทัณ์์บนให้ท าเป็นหนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึก
รับทราบความผิดและรับรองการท าทัณ์์บนไว้ด้วย 
        ๓)  ตัดคะแนนความประพฤติ  ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการตัดคะแนน
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษาก าหนด และให้ท าบันทึกข้อมูลไว้เป็น
หลักฐาน 
                 ๔)  ท ากิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม ใช้ในกรณีท่ีกระท าความผิดท่ีสมควรต้อง
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม  
             การด าเนินการเพื่อให้ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ให้ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
             ๔.๑)  ท าคุณประโยชน์ต่อสาธารณะ เช่น ท าความสะอาดโรงเรียน ฯลฯ 
             ๔.๒)  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เช่น เข้าค่ายอบรมหลักสูตรคุณธรรม 
             ๔.๓)  ส่งจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาเพื่อการบ าบัดฟื้นฟู ซึ่งการด าเนินการในส่วนนี้
จ าเป็นต้องท าร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับบิดามารดา ผู้ปกครองนักเรียน 
        ๕)  พักการเรียน 
             การพักการเรียน ให้ท าได้ในกรกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
             ๕.๑)  แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวเกินกว่าปกติ อันมีผลกระทบต่อร่างกายหรือจิตใจ

ของผู้อื่น 
             ๕.๒)  แสดงพฤติกรรมท่ีขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอย่างร้ายแรง 
             ๕.๓)  แสดงพฤติกรรมรุนแรงท่ีอาจละเมิดสิทธิของผู้อื่น 
             ๕.๔)  กระท าการท่ีเส่ียงต่อการเกิดอาชญากรรม 
             การให้พักการเรียนจะส่ังพักการเรียนครัง้หนึ่งได้ไม่เกิน ๗ วัน โดยให้เป็นอ านาจ

ของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้พิจารณา โดยความเห็นชอบของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือ
หน่วยงานท่ีก ากับดูแล แล้วแต่กรณี 

การด าเนินการเพื่อให้ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ให้ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
๑. ท าคุณประโยชน์ต่อสาธารณะ เช่น ท าความสะอาดโรงเรียน ฯลฯ 
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๒. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เช่น เข้าค่ายอบรมหลักสูตรคุณธรรม 

๓. ส่งจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาเพื่อการบ าบัดฟื้นฟู ซึ่งการด าเนินการในส่วนนี้จ าเป็นต้องท าร่วมกัน
ระหว่างสถานศึกษากับบิดามารดา ผู้ปกครองนักเรียน 

              การท่ีครูลงโทษนักเรียนก็เพื่อให้เข็ดหลาบ ไม่ท าผิดระเบียบกติกาของโรงเรียน และประพฤติตนให้
เหมาะสมกับสถานการณ์เป็นนักเรียน แต่ก็ยอมรับว่า มีครูหลายคนท าใจไม่ได้เมื่อเห็นนักเรียนท าความผิดซ้ า
แล้วซ้ าอีก ไม่รู้จะท าอย่างไร ถ้าครูคนนั้น สามารถข่มใจไว้ได้หรือใช้เทคนิคการว่ากล่าวตักเตือนให้นักเรียนได้
เข้าใจเรื่องการท าความผิดนั้น ก็จะดีมากถ้าไม่ลงโทษด้วยการเฆี่ยนตี 

 

๒๙. งานโภชนาการ 
ผู้รับผิดชอบคือ          ๑. นางไพรลดา  ศรีภา   ครู  คศ.๓ หัวหน้า 
                            ๒.  นางปราณี  ไมลคามิ   ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 
                            ๓.  นางสาวชลธิชา  สุคนธ์ขจร  ครู  คศ.๒         ผู้ช่วย 
         ๔. นางสาวไปรยา  ประดิพัทธ์ลาวัณย์  ครู  คศ.๒ ผู้ช่วย 
         ๔. นางสาวนนตรา  เทียมตรี   ครู  คศ.๑ ผู้ช่วย 
         ๕. นายอ านาจ  ภาคศัพท์   พนักงานราชการ ผู้ช่วย 
         ๖.  นายวรรณกร  พรมรักษ์   ครู  ผู้ช่วย         ผู้ช่วย 
         ๗.  นายสานิตย์  รูปชัยภูมิ    ครู  ผู้สอน         ผู้ช่วย 
 

ขอบข่ายและภาระงาน 

     ๑. ก าหนดนโยบาย  วางแผนงานโครงการ  การด าเนินงานของงานโภชนาการให้สอดคล้องกับ
นโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 

     ๒. ประสานงานกับกลุ่มสาระฯ และงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ในการด าเนินงานด้านโภชนาการ 
     ๓. จัดบริการสถานท่ี จ าหน่าย ท่ีนั่งรับประทานอาหารแก่บุคลากรในโรงเรียน 

๔. ดูแล ควบคุมความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงอาหารให้ถูกตามหลักอนามัย 
๕. ควบคุมและดูแลครุภัณ์์ของโรงอาหารให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ตลอดเวลา 
๖. ควบคุมดูแลรักษาสถานท่ี เครื่องมือ เครื่องใช้ในการประกอบการของแม่ค้าให้ถูกสุขลักษณะ 

       ๗. รับสมัครและพิจารณาคัดเลือกผู้จ าหน่ายอาหารในโรงเรียน 
     ๘. ก าหนดประเภทของอาหาร  ปริมาณและจ านวนแม่ค้าให้เพียงพอแก่บุคลากรในโรงเรียน 

               ๙.  ก าหนดระเบียบควบคุมผู้จ าหน่ายอาหาร 
               ๑๐. ควบคุม ก าหนดราคาปริมาณและคุณภาพอาหารตามสภาพเศรษฐกิจ 

๑๑. ให้ค าแนะน าเบ้ืองต้นในการประกอบอาหารท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการแก่ผู้ประกอบการและ
นักเรียน 

๑๒. ดูแล ควบคุม ตรวจสุขภาพของอาหาร เครื่องด่ืม ให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 
๑๓. ให้ความรู้ทางโภชนาการแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ 
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๑๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางด้านโภชนาการภายในโรงเรียน 
๑๕. เป็นกรรมการจัดท าและจ าหน่ายอาหารราคาถูกแต่มีคุณค่าแก่นักเรียนท่ีขาดแคลน 
๑๖. ประสานกับงานแนะแนว  งานอนามัยโรงเรียนในการช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านสุขภาพ 
๑๗. อ านวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการในโรงอาหาร 
๑๘. อบรมมารยาท ควบคุม ดูแลระเบียบในการซื้อขายอาหาร เครื่องด่ืมและขายอาหารให้อยู่ใน 

ระเบียบวินัยและวัฒนธรรมอนัดีงามของสังคม 
๑๙. เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับงานโภชนาการและจัดท ารายงานประจ าปีของงาน

โภชนาการ 
๒๐. จัดบริการน้ าด่ืมให้เพียงพอและตรวจสภาพของน้ าด่ืมใช้ให้สะอาดอย่างสม่ าเสมอ 
๒๑. ควบคุมดูแลเกี่ยวกับน้ าด่ืม น้ าใช้ให้เพียงพอ และให้อยู่ในภาพท่ีจะสะดวกถูกสุขลักษณะ 

     ๒๒. ให้ความรู้และข้อปฏิบัติในการใช้น้ าในโรงเรียน 
๓o. การรับนักเรียน 

ผู้รับผิดชอบคือ        ๑. นางสาวกัญญาภัค  แข็งแอ  ครู  คศ.๓ หัวหน้า 
                           ๒. นางไพรลดา  ศรีภา   ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 
                           ๓. นางสาวสมงาม  เร่งเจริญรัตน ์  ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 
                           ๔. นางสาวอัจฉรา  ขัวจันทร์   ครู คศ.๓          ผู้ช่วย 
        ๕. นางสาวไปรยา  ประดิพัทธ์ลาวัณย์  ครู  คศ.๒ ผู้ช่วย  
        ๖. นายพจน์  ชมภูวิเศษ   ครู คศ.๒          ผู้ช่วย 
        ๗. นางสาวเกศรา  อินทะนนท์  ครู คศ.๑          ผู้ช่วย 

      ๘. นายวรรณกร  พรมรักษ์   ครู  ผู้ช่วย         ผู้ช่วย 
ขอบข่ายและภาระงาน 
          ๑. ก าหนดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงานรับนักเรียนตามนโยบายของ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
          ๒. ประสานงานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน  
          ๓. ประสานงานกับคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนเพื่อทราบข้อมูล และรายละเอียด

การรับ นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และ ๔ ของปีการศึกษานั้นๆ  
               ๔. ก าหนดแนวปฏิบัติ ขั้นตอนและวิธีการรับนักเรียนของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบาย

การรับนักเรียน จากหน่วยงานต้นสังกัด  
          ๕. จัดท าคู่มือการรับนักเรียนพร้อมใบสมัครเพื่อประชาสัมพันธ์และอ านวยความสะดวกแก่

นกัเรียนและผู้ปกครองท่ีสนใจ  
          ๖. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ  ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์การ

รับนักเรียน  
          ๗.  ร่วมเป็นคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน  
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          ๘. ประสานงานกับฝ่ายบริหาร จัดท าค าส่ังแต่งต้ังกรรมการรับนักเรียนในหน้าท่ีต่างๆ ตามท่ี
ก าหนด  

          ๙. จัดนักเรียนเข้าช้ันเรียนตามศักยภาพของนักเรียน  และตามความเหมาะสม 
          ๑๐. รายงานผลการรับนักเรียนเสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา  ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานตามระยะเวลาท่ีก าหนด  
 ๑๑. รายงานผลการรับนักเรียนและการมอบตัวตามระยะเวลาท่ี สพฐ.ก าหนด  
          ๑๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 

๓๑. การรักษาความปลอดภัย 
ผู้รับผิดชอบคือ          ๑. นางสาวสมงาม  เร่งเจริญรัตน ์  ครู คศ.๓           หัวหน้า 
                            ๒. นายทินกรรต์ุ  เขยสุข   ครู  คศ.๒ ผู้ช่วย 
                            ๓. นางศิริพร  ศิริวัฒนกุล   ครู  คศ.๓         ผู้ช่วย 
         ๔. นางสาวไปรยา  ประดิพัทธิ์ลาวัณย์  ครู  คศ.๒         ผู้ช่วย 
         ๕. นางสาวเกศรา  อินทะนนท์  ครู  คศ.๑         ผู้ช่วย 

       ๖. นายสานิตย์  รูปชัยภูมิ   ครู  ผู้สอน         ผู้ช่วย 
 

ขอบข่ายและภาระงาน 

๑. วางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการด าเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับงานรักษาความปลอดภัย 
                   ๒. ก าหนด จัดแบ่งบุคลากรปฏิบั ติหน้าท่ีเวร ยาม ผู้ตรวจเวร ต่างๆ เช่น เวรวั นหยุด                    
เวรกลางคืน เวรประจ าวันให้เหมาะสม เพื่อเสนอผู้บริหารอนุมัติ 

          ๓. จัดท า จัดเก็บเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีเวรต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน
ตลอดจนเอกสารบันทึกข้อความการแลกเปล่ียนเวรของบุคคลากรและสรุปผลประจ าปี 

  ๔. ดูแลความสะอาด เรียบร้อย ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเหมาะสม ของห้องพักครูเวรให้มี
บรรยากาศท่ีน่าใช้หรือน่าพักผ่อน 

๕. ควบคุม  ดูแลการจัดเวรของครู-อาจารย์  นักการภารโรงและยาม  ในช่วงเวลากลางวันวัน
เสาร์ -  อาทิตย์  และวันหยุดต่าง ๆ  ตามระเบียบติดตามการปฏิบัติหน้าท่ีของเวรและยาม  ให้ดูแลความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของสถานศึกษาและน าบันทึกของครูเวร ยาม เสนอ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
           ๖.  ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ  ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื่อขอรับการ
สนับสนุนในการอบรมบรรเทาสาธารณภัยให้แก่บุคลากรของสถานศึกษา 
           ๗.  ประเมินผลการปฏิบัติงาน  ปัญหา  อุปสรรค  และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา 

 ๘. สรุป สถิติ ข้อมูลและรายงานผลประจ าทุกเดือน (วันประชุมประจ าเดือน) 


