
 



 



ปฏิทินปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 
โรงเรียนพนมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

พฤษภาคม 2565 – เมษายน 2566 
ท่ี วัน/เดือน/ป ี กิจกรรมการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 17 พ.ค. 65- 

เม.ย. 66 
งานเวรประจ าวัน หัวหน้าระดับ และ ครูที่ปรึกษา ครูอาชิรญาณ์ , 

ครูกนกวรรณ 
 

2 17 พ.ค. 65- 
เม.ย. 66 

งานอนามัยโรงเรียนและส่ิงแวดล้อม 
(ห้องพยาบาล/อย.น้อย) 

ครูคมพยัคฆ์, 
ครูจิรศักดิ์ 

ครูกนกวรรณ 
ครูอังคณา แก้วเล็ก 

 

3 18 พ.ค. 65 ปฐมนิเทศนักเรียนระดับช้ัน ม.1และ ม.4 ครูสุรีวัลย์,  
ครูหทัยทิพย์ 

 

4 พ.ค. 65 ค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับช้ัน ม.1และ ม.4 ครูสุรีวัลย์,  
ครูจักรี 

 

5 17 พ.ค. 65- 
เม.ย. 66 

สถานศึกษาสีขาว ครูหทัยทิพย์, 
ครูสุรีวัลย์ 

 

6 17 พ.ค. 65- 
เม.ย. 66 

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ครูสุรีวัลย์,  
ครูจักรี 

 

7 17 พ.ค. 65- 
เม.ย. 66 

โรงเรียนสุจริต ครูเกริกเกียรติ, 
ครูวริษา 

 

8  27 พ.ค. 65 ประชุมผู้ปกครอง ครูอาชิรญาณ์ , 
ครูสุรีวัลย์และ 

ครูที่ปรึกษาทุกคน 

 

9 27 พ.ค. 65 ประชุมคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ครูจักรี, 
ครูเกริกเกียรต ิ

 

10 27 พ.ค. 65 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน ครูจักรี, 
ครูเกริกเกียรติ 

ครูจิรศักดิ์ 

 

11 17 พ.ค. 65-31 
ส.ค. 65 

เย่ียมบ้านนักเรียนและบันทึกข้อมูลระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน(บันทึกการเยี่ยมบ้าน,EQ,SDQ,
คัดกรองนักเรียน) 

ครูอาชิรญาณ์ , 
ครูสุรีวัลย์และ 

ครูที่ปรึกษาทุกคน 

 

12 มิ.ย. 65-ต.ค. 
65 

งานทุนปัจจัยพื้นฐาน(ทุนเสมอภาค) ครูกนกวรรณ, 
ครูอังคณา แก้วเล็ก

และครูที่ปรึกษา ม.ต้น 

 



13 9 มิ.ย.65 การอบรมนักเรียนเรื่องวินัยจราจร 
 
 

ครูจิรศักด์ิ, 
ครูคมพยัคฆ์ 

 

14 24 มิ.ย. 65 การอบรมนักเรียนเรื่องยาเสพติด ครูหทัยทิพย์, 
ครูคมพยัคฆ์ 

 

15 23-27 พ.ค. 65 การอบรมนักเรียนเรื่องสุขภาพพลานามัย ครูคมพยัคฆ์, 
ครูจิรศักดิ์ 

 

16 17 พ.ค. 65 - 
มี.ค.65 

การจัดท าข้อมูลการแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนและ
เอกสารเพื่อคัดกรองนักเรียน  

ครูวริษา, 
ครูหทัยทิพย์ 

 

17 พ.ย. 65 เลือกตั้งสภานักเรียน ครูหทัยทิพย์, 
ครูคมพยัคฆ์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 

งานกิจการนักเรียนเป็นภาระงานหนึ่งท่ีส าคัญของสถานศึกษาเพื่อส่งเสริม ประสบการณ์ของนักเรียนให้ 
กว้างขวางยิ่งขึ้นและบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรพัฒนานักเรียนให้เกิดความเจริญ งอกงามในทุกด้าน ท้ังทางด้าน 
อารมณ์ สังคม จิตใจ ช่วยให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม อย่างมีความสุข สอดคล้อ งกับ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 โดยให้ความส าคัญกับการ 
พัฒนานักเรียนท่ียึดผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งหวังให้นักเรียนมีพัฒนาการแบบองค์รวม กล่าวคือ ให้เป็นคนดี คนเก่ง คนมี 
ความสุข ดังนั้น ครูทุกคนจึงมีบทบาทหน้าท่ีดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด และมีประสิทธิภาพรู้จักผู้เรียนเป็น 
รายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนท่ีครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เพื่อ ช่วยให้ครู เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา 
นักเรียนโดยผ่านกระบวนการวางแผน และการบริหารจัดการเพื่อสร้าง คุณลักษณะอันพึ งประสงค์ของนักเรียน 
สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจสังคม การเมือง ส่ิงแวดล้อม เทคโนโลยีท่ี เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้มีการ 
ส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัย ภาคภูมิใจ ในความเป็นชาติไทย เกิดการเรียนรู้ระบอบ 
ประชาธิปไตยผ่านกระบวนการและกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน เทิดทูน และจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย์ มีจิตสาธารณะใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ปรับตัวมีเหตุผล และมี ภูมิคุ้มกัน สามารถ เลือกด า เนินชีวิต 
อย่าง มีภูมิรู้ และภูมิธรรม โดยมีมาตรการเช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบ  ครูทุกคนเป็นคณะกรรมการฝ่ายบริหารงาน
กิจการนักเรียน สามารถว่ากล่าว ตักเตือน อบรมนักเรียนหวัง ท่ี จะเห็นนักเรียนเป็นผู้มีความงดงามท้ังทางกายวาจา 
ใจ คือ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ สง่างาม สมวัย ประพฤติปฏิบัติ ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของโรงเรียน พูดจา
ไพเราะ มีจิตใจท่ีเป่ียมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม เป็นท่ีช่ืนชมแก่คนท่ัวไป 

วัตถุประสงค์ของฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนโรงเรียนทุกคนให้มีความเป็นกุลสตรี มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย สุขภาพกาย 

สุขภาพจิตดี เป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว และคนดีของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน สังคมได้อย่างมีความสุข 
นโยบายการบริหารฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 
1. มุ่งพัฒนาระบบการบริหารงานและควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ และส่งผลดีต่อระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน 
2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
3. มุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านความเป็นกุลสตรี มีคุณธรรมจริยธรรมระเบียบวินัย และค่านิยมท่ี พึงประสงค์ 
4. มุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีความประพฤติดี ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย เกิดการเรียนรู้ระบอบ ประชาธิปไตย 
5. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน เพื่อรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติด การ
ทะเลาะวิวาท การพนัน ส่ือลามก ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพจิตท่ีดีของนักเรียน 
6. มุ่งพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆแบบมีส่วนร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครอง 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน (บุคลากรฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียนทั้งหมด)  

1. ร่วมให้ค าปรึกษา และรวบรวมจัดท าระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน จัดท าแผนงานฝ่าย
กิจการนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายและเกณฑ์การ ประเมินมาตรฐานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน  

2. จัดท าเอกสารเกี่ยวกับแผนภูมิสายงาน ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ และพรรณนางานของบุคลากรใน
ส่วนท่ีเกีย่วกับงานบริหารกิจการนักเรียน  

3. ร่วมวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีวินยั มีคุณธรรม จริยธรรม  
4. ร่วมวางแผนและจัดกิจกรรมด าเนินงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  
5. ร่วมวางแผนและจัดกิจกรรมด าเนินงานแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนักเรียน  
6. ประสานงานกับบุคลากรในโรงเรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน  
7. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานกิจการนักเรียน  
8. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการด าเนินงาน / โครงการต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  
9. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอบข่ายงานฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน นายเดโชว์  แก้ววิหค   

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 

1. ควบคุมดูแลหน่วยงานต่างๆ ท่ีขึ้นกับฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน ให้ปฏิบัติงานไปตามหน้าท่ี รับผิดชอบ 
           ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนมีประสิทธิภาพ 

2. วางแผนด าเนินงานด้านบริหารกิจการนักเรียน ก าหนดวิธีการด าเนินการ และติดตามผลการ ด าเนินงานให้ 
           เกิดผลต่อส่วนรวม 

3. ให้ค าปรึกษา ช่วยแก้ปัญหาในการด าเนินงานด้านบริหารนักเรียนอย่างจริงจัง เกิดผลดีต่อส่วนรวม 

4.จัดให้มีการดูแลสวัสดิภาพ ความเป็นอยู่ของนักเรียนให้เกิดความสงบ และปลอดภัยจากส่ิงเลวร้ายท้ังปวง 

5. เป็นท่ีปรึกษาให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ผลด้านการบริหารกิจการนักเรียนมี ประสิทธิภาพ 

6. จัดให้มีการวิเคราะห์ ติดตามปัญหานักเรียนรายบุคคล เพื่อประสานงานให้นักเรียนประสบ ความส าเร็จตาม 
           ศักยภาพ 

7. จัดให้มีการวางแผนติดตามนักเรียน เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาส่งเสริมให้งาน บริหารกิจการ 
           นักเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

8. วางแผนและจัดให้มีการรวบรวมข้อมูล สถิติ เกี่ยวกับงานบริหารกิจการ นักเรียน ป้องกัน แก้ปัญหาและน า 
            ข้อมูลไปใช้ในการพัฒนางานต่อไปได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

9. จัดให้มีการประสานงานกับผู้ปกครองและร่วมกันแก้ปัญหาของนักเรียนให้เกิดผลดี  

10. ด าเนินการจัดให้มีครูเวรประจ าวันเพื่อดูแลนักเรียนประจ าวัน  

11. จัดให้มีการประชุมอบรมนักเรียน เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

12. ส่งเสริมการท างานของงานกิจการนักเรียน จัดให้มีคณะกรรมการนักเรียน ตลอดจนจัดกิจการ ต่างๆ ของ 
             นักเรียน 

13. จัดให้มีการดูแลควบคุมความประพฤตินักเรียนอย่างเป็นระบบและเหมาะสม  

14. พิจารณาให้ความเห็นในการขออนุญาตของครูน านักเรียนไปศึกษานอกสถานท่ี  

15. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในการร่วมกันปฏิบัติงานของโรงเรียนให้เกิดผลดีมีประสิทธิภาพ 

16. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 

 

 

 



หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน   นายเกริกเกียรติ จ านง  ต าแหน่งครู  คศ.3 
   มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้

1. เป็นท่ีปรึกษาของผู้อ านวยการเกี่ยวกับฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน  
2. ร่วมจัดท าแผนงาน/โครงการ วางแผนการด าเนินงานและก าหนดปฏิทินฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน  
3. ก ากับ นิเทศ ติดตามงานทุกงานฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียนให้ด าเนินไปอย่างเป็นระบบตามระเบียบ 

             ของทางราชการและตามแผนงาน/โครงการ  
4. ก ากับ ดูแล กล่ันกรองเอกสาร ในส านักงานฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน เสนอความคิดเห็นเพื่อปฏิบัติ 

             หรือส่ังการอนุญาตหรืออนุมัติแล้วแต่กรณี  
5. เป็นกรรมการพิจารณาความผิดของนักเรียนท่ีประพฤติผิดระเบียบวินัยของโรงเรียนกับคณะกรรมการกลุ่ม  

             งานบริหารกิจการนักเรียน  
6. ปกครองดูแล ให้ความอบอุ่น ความปลอดภัยแก่นักเรียนในขณะอยู่โรงเรียนและนอกโรงเรียนในบางโอกาส  
7. ให้ค าแนะน าในด้านความประพฤติของนักเรียน และครู -อาจารย์ให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม และ 

             ระเบียบ วัฒนธรรมประเพณี  
8. วางแผนป้องกัน ควบคุม และการแก้ปัญหา การมาโรงเรียนของนักเรียน และพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมกับ 

             สภาพนักเรียน  
9. วางแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระเบียบวินัย  
10. บริหารและบังคับบัญชาตามสายงานท่ีรับผิดชอบ  
11. วางแผนและจัดให้มีการรวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับงานฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน 

               เพื่อป้องกันและแก้ไข  
12. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง ติดตามแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนักเรียน  
13. ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนท่ีมีปัญหาตามโอกาสอันควร  
14. ช่วยเหลือและให้บริการนักเรียนท่ีมีปัญหาตามโอกาสอันควร  
15. จัดท าสถิติ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อแก้ไขปรังปรุงต่อไป  
16. ติดตามและประเมินผลงานฝ่ายกิจการนักเรียนและรายงานตามสายงาน  
17. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอบข่ายงานฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 

1. งานวางแผนกิจการนักเรียน 
เจ้าหน้าที่    นายเกริกเกียรติ  จ านง  ต าแหน่งครู คศ.3 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ นางวริษา บุญกิจ  ต าแหน่งครู คศ.2 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้
1. รวบรวมข้อมูลละจัดท าระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน 

  2. ดูแลติดตามและประสานงานภายในฝ่ายในการจัดท าแผนงานโครงการกิจกรรมและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  3. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานของฝ่าย 
  4. ร่วมมือและประสานงานกับแผนงานโรงเรียนในการจัดท าโครงการ กิจกรรมและแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 

           ของโรงเรียน 
  5. ดูแล ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนและปฏิทิน  

          ปฏิบัติงานของฝ่าย 
  6. รายงานผลการด าเนินงานของฝ่ายต่อแผนงานโรงเรียน เมื่อส้ินภาคเรียน 
  7. รวบรวมข้อมูลผลส าเร็จและปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการของฝ่ายเพื่อการพัฒนา 
  8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

2. งานส านักงานกิจการนักเรียน 
เจ้าหน้าที่    นางสาวกนกวรรณ  ทองเกตุ  ต าแหน่งครู คศ.1 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่   นางสาวอังคณา แก้วเล็ก   ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้

1. รับหนังสือและจัดลงทะเบียนหนังสือ เข้า-ออก พร้อมประสานงานและติดตามผลการด าเนินงานให้เป็น 
            ปัจจุบัน 

2. จัดท าเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของฝ่าย  
3. ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการฝ่ายในการจัดท าวาระ บันทึกและรายงานการประชุม  
4. จัดท าระบบ 5 ส ของส านักงานฝ่าย  
5. ประสานงานกับบุคลากรในการจัดหา จัดซื้อ ลงทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน  
6. ตรวจสอบ ดูแลบ ารุงรักษา วัสดุครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและพร้อมใช้งาน  
7. ดูแลรับผิดชอบในการใช้งบประมาณและการเบิกจ่ายของฝ่าย  
8. รวบรวมและบันทึกข้อมูลของฝ่ายลงในระบบสารสนเทศทางการศึกษา  
9. รวบรวมข้อมูล สถิติ และวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติงานของฝ่ายเพื่อจัดท าสารสนเทศ 
10. ประสานงานภายในฝ่ายในการให้บริการและตอบข้อมูลของฝ่าย  
11. ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของฝ่าย 
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 



3. งานรักษาวินัยและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
เจ้าหน้าที่         นางวริษา บุญกิจ   ต าแหน่งครู คศ.2 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่  นางสาวหทัยทิพย์  พลายด้วง ต าแหน่งครู คศ.2 

 มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้
1. จัดท าข้อมูลนักเรียนท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสม  
2. จัดให้มีการก าหนดวิธีการแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนักเรียน  
3. จัดท าหลักฐานการแก้ไขพฤติกรรมตามวิธีการท่ีก าหนด  
4. ติดตามเร่งรัดการมาโรงเรียน การเข้าห้องเรียน ของนักเรียน  
5. ควบคุม ก ากับดูแล เอาใจใส่ แก้ไข นักเรียนท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสม  
6. ประสานงานกับฝ่ายแนะแนว ร่วมแก้ไข นักเรียนท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสมของนักเรียน  
7. ประสานกับผู้ปกครอง ครูประจ าช้ัน เพื่อร่วมแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม  
8. จัดท าเอกสารเพื่อคัดกรองนักเรียน  

- กิจกรรมโฮมรูม  
- กิจกรรมบันทึกพฤติกรรมนักเรียนของครูที่ปรึกษา 
- กิจกรรมแบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียนในคาบเรียนของครูประจ าวิชา 
- กิจกรรมควบคุมการมาโรงเรียน/การเข้าแถว/ และสมุดบันทึกนักเรียนมาสาย 
- กิจกรรมเสนอการลงโทษนักเรียน 

9. การติดตามประเมินผลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  
10. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

4. งานเวรประจ าวัน หัวหน้าระดับ และ ครูที่ปรึกษา  
เจ้าหน้าที่    นางสาวอาชิรญาณ์ เกษสุวรรณ์  ต าแหน่งครู คศ.2 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่   นางสาวกนกวรรณ  ทองเกตุ  ต าแหน่งครู คศ.1 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้
1. จัดท าค าส่ังเวรประจ าวัน สมุดบันทึกเวรประจ าวัน สมุดบันทึกนักเรียนมาสาย โดยยึดหลักความเหมาะสม 
2. ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของครูเวรประจ าจุด ครูเวรประจ าช้ัน และครูเวรรักษาความปลอดภัย 

              ประจ าวัน 
3. จัดวางบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจ าจุด ครูเวรประจ าวัน และครูเวรรักษาความปลอดภัย ประจ าวัน 
4. จัดระบบการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรยีนและนอกโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ  
5. ออกค าส่ังแต่งต้ังหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษาประจ าช้ันในแต่ละปีการศึกษา  
6. จัดท าเอกสาร แบบบันทึกการปฏิบัติงาน และการด าเนินงานส าหรับการใช้และการรายงาน  
7. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน  
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
  



      4.1 งานเวรประจ าวัน (ครูเวรประจ าวัน) 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 

1.  เวลามาปฏิบัติงานตอนเช้า ให้มาถึงโรงเรียนก่อนเวลา  07.00  น.  โดยเมื่อมาถึงแล้วให้มารวมตัวกันท่ี 
              บริเวณป้อมยามของโรงเรียน เพื่อรับนักเรียน ตรวจวัดอุณหภูมิ ให้นักเรียนล้างมือให้สะอาด สุ่มตรวจ 
              ส่ิงของท่ีผิดกฎระเบียบของโรงเรียน ตรวจเครื่องแต่งกายของนักเรียน ตรวจหมวกนิรภัยของนักเรียนท่ีน า 
              รถจักรยานยนต์มาโรงเรียน  และเมื่อเพลงเก็บขยะดังให้คุณครูแยกย้ายกันไปตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
 2. เวลา 07.20 คุณครูปฏิบัติหน้าท่ี บริเวณท่ีได้รับมอบหมายและก าหนด ดังนี้ 
 3. ครูเวรท่ีรับหน้าท่ีอบรมนักเรียนหน้าเสาธงให้ก ากับการปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง การเข้าแถวในช่วงเช้า  
             และปล่อยนักเรียนเข้าห้องเรียนก่อนเวลา 08.20 น.  
 4. เวลา 07.45 น. ให้คุณครูท่ีปฏิบัติหน้าท่ี บริเวณท่ีได้รับมอบหมาย  ลงสนามเพื่อช่วยจัดนักเรียนในแถว 
            ร่วมกับคุณครูที่ปรึกษา 
 5. ช่ัวโมงพักกลางวัน ท่ี 4 -5 ให้ครูเวรลงไปดูความเรียบร้อยของนักเรียน บริเวณโรงอาหาร จนหมดช่ัวโมง  
             พักกลางวัน 
 6. ตอนเย็นหลังเลิกเรียนในช่ัวโมงโฮมรูมให้นักเรียนพบคุณครูที่ปรึกษาในบริเวณท่ีนัดหมาย พร้อมกับท า 
             ความสะอาดเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ เมื่อเสร็จส้ินกิจกรรมเรียบร้อย ให้คุณครูเช็คช่ือนักเรียนแล้วให้นักเรียน 
             เดินลงด้านหน้าโรงเรียน โดยคุณครูเวรทุกคนยืนส่งนักเรียนบริเวณป้อมยาม  ส่วนคุณครูเวรท่ีรับผิดชอบ 
             บริเวณโรงรถ ให้นักเรียน เข้าไปน ารถจักรยานยนต์ออกมา หลังจากปล่อยนักเรียนเดินลงหน้าโรงเรียนหมด 
             ทุกคนแล้ว 
  7. ครูเวรท่ีมีหน้าท่ีประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีจราจรดูแลเด็กข้ามถนน ตลอดจนเน้นในเรื่องการท าความเคารพ  
             และระเบียบวินัย 
 8. หัวหน้าเวรรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติหน้าท่ีเวรในแต่ละวัน ให้หัวหน้ากิจการนักเรียนทราบและด าเนิน  
             การต่อไป 

9. ตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยท่ัวไปท้ังภายในและนอกสถานศึกษา  
10. ตรวจตราหรือว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนท่ีกระท าผิดระเบียบของสถานศึกษา และแจ้งให้ครูปรึกษา 

               หรือฝ่ายปกครองหรือผู้ท่ีผู้อ านวยการมอบหมายเพื่อพิจารณาโทษต่อไป  
11. มาปฏิบัติหน้าท่ีครูเวรประจ าวันก่อนเวลาเริ่มต้นท าการปกติ และต้องรออยู่จนกว่านักเรียนจะกลับ 

                หมดหรืออย่างช้าหลังหมดเวลาเลิกเรียน 10 นาที  
12. รับผิดชอบเหตุการณ์ประจ าวันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหาให้รายงานฝ่ายบริหาร 

                งานกิจการนักเรียน  
13. สรุปเหตุการณ์ประจ าวันลงในสมุดบันเวรประจ าวัน 
14. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย  

 
 
 
 



4.2 งานหัวหน้าระดับ (หัวหน้าระดับ) 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 

1. เป็นคณะกรรมการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน และเป็นคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียนในระดับช้ัน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานท่ีก าหนด  
3. ประสานงานกับครูท่ีปรึกษาในการควบคุมป้องกัน และดูแลความประพฤติของนักเรียน ให้ปฏิบัติ 

ถูกต้อง ตามระเบียบของโรงเรียน 
4. ประสานงานกับครูท่ีปรึกษา และผู้ปกครองนักเรียน เพื่อร่วมแก้ ไขพัฒนานักเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีไม่

เหมาะสมกับสภาพนักเรียน  
5. ช้ีแจง กฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนให้นักเรียนในระดับให้เข้าใจและชัดเจน ง่ายต่อการปฏิบัติ  
6. ให้การอบรม ตรวจ ควบคุมดูแล แก้ไข เกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนในระดับ เพื่อสร้างเสริม

ลักษณะนิสัยมารยาทท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้แก่ นักเรียน ในทุกโอกาส 
7. จัดท าระเบียนความประพฤติ ตรวจเช็ค ควบคุม การเข้าร่วมกิจกรรม สถิติการมาสาย การขออนุญาต

ออกนอกบริเวณโรงเรียนเป็นปัจจุบัน  
8. ควบคุม ก ากับดูแลการมาเรียน การลา การมาสายของนักเรียน โดยส่งหนังสือถึงผู้ปกครองเมื่อนักเรียน

ขาดเรียน 3 วันขึ้นไป  
9. วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาของนักเรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในระดับช้ันท่ีได้รับมอบหมาย 
10. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการด าเนินงาน / โครงการต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
11. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย  

    4.3 รองหัวหน้าระดับชั้น (รองหัวหน้าระดับ) 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1. ปฏิบัติหน้าท่ีแทนหัวหน้าระดับ ในกรณีท่ีหัวหน้าระดับไปปฏิบัติราชการนอกสถานศึกษา  
2. เป็นผู้ช่วยหัวหน้าระดับ ในการด าเนินการต่างๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 
3. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 
    4.4 งานครูที่ปรึกษา (ครูที่ปรึกษาทุกคน) 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 

1. ศึกษาประวัตินักเรียนในช้ันเรียน โดยให้นักเรียนกรอกประวัติในระเบียนสะสมซึ่งมีข้อมูลนักเรียน  
             ผู้ปกครองและแผนผังบ้านพักอาศัยของนักเรียนเพื่อสะดวกในการติดต่อประสานงาน กับผู้ปกครอง 

2. ร่วมพิธีกิจกรรมหน้าเสาธง ก ากับดูแล ควบคุมการเข้าแถว สวดมนต์ ร้องเพลงชาติ การเดินแถวเข้าช้ัน  
             เรียนของนักเรียน พร้อมท้ังบันทึกการมาเข้าแถว การเข้าร่วมกิจกรรมท่ีจัดขึ้นในสมุดส ารวจการ  เข้าร่วม 
             กิจกรรมทุกครั้งท่ีมีกิจกรรม  

3. ดูแลเกี่ยวกับการมาสายของนักเรียน โรงเรียนจะมีสัญญาณให้นักเรียนเข้าแถวท าพิธีหน้าเสาธง  
             เวลา 07.45 น. ถ้านักเรียนมาไม่ทันท าพิธีหน้าเสาธง หลังเวลา 08.00 น. ถือว่ามาสาย ให้นักเรียนรายงาน 



             ตัวต่อครูกิจการนักเรียนเพื่อช้ีแจงเหตุผล แล้วรับบัตรเข้าห้องเรียน โดยน าส่งครูท่ีปรึกษา และครูประจ า 
             วิชาท่ีก าลังสอนเพื่อลงช่ือรับทราบและน าส่งคืน ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 

4. จัดท าบันทึก สถิติ การขาด ลา มาสาย ของนักเรียนและเหตุการณ์ประจ าวัน และให้ความเห็นชอบ 
              อนุญาตหรือไม่อนญุาตในการออกนอกสถานศึกษาของนักเรียนในแต่ละวัน  

5. เข้าโฮมรูม อบรมนักเรียน พร้อมท้ังบันทึกการเข้าโฮมรูมของนักเรียน เรื่องท่ีอบรม แนะน านักเรียนทุกวัน  
6. จัดท าระเบียนความประพฤติ และช้ีแจงเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัย ข้อบังคับ ให้นักเรียนเข้าใจและชัดเจน  

             ง่ายต่อการปฏิบัติ  
7. ควบคุม ก ากับดูแล แก้ไข ให้ค าแนะน านักเรียนในช้ันเกี่ยวกับความประพฤติการแต่งกาย การมาเรียน  

             ฯลฯ โดยประสานงานกับหัวหน้าระดับ และ ผู้ปกครองในกรณีท่ีนักเรียนมีปัญหา  
8. ดูแลการท าความสะอาดห้องเรียน ของนักเรียนท่ีเป็นเวรประจ าวัน ตลอดท้ังการจัดโต๊ะ เก้าอี้ให้เป็น  

             ระเบียบ และควบคุม ส่งเสริมการจัดบอร์ด เรื่องท่ีน่าสนใจ มีประโยชน์ต่อการศึกษา หรือ วันส าคัญทาง 
    ราชการ และศาสนา  
9.  อบรมให้นักเรียนรู้จักวิธีใช้ส่ิงของส่วนรวม เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ประตู ห้องน้ า ห้องส้วม ฯลฯ ให้ถูกวิธี  
10. ตรวจตรา ดูแลรักษาพัสดุ เครื่องใช้ประจ าห้องเรียน ถ้าพบส่ิงใดช ารุดเสียหายหรือเป็นอันตรายต่อ  
     นักเรียน ได้ให้รายงานแจ้งหัวหน้าอาคารสถานท่ี หรือรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานท่ัวไปเพื่อแก้ไข 
     ต่อไป 

11. จัดแบ่งนักเรียนเป็นเวรรักษาความสะอาดของห้องเรียนและเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ โดยดูแลกวดขัน ให้  
               นักเรียนร่วมกันจัดบรรยากาศในห้องโฮมรูม มีบรรยากาศเชิงวิชาการและส่ิงแวดล้อมท่ีดี ตามโครงการ  
               ห้องเรียนสีขาว โดยยึดประโยชน์ใช้สอยอย่างคุ้มค่าและประหยัด 

12. ติดตามผลการเรียนของนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนท่ีติด 0 , ร , มส. , มผ. ท้ังต้องประสานงาน 
                กับฝ่ายวัดผล ฝ่ายแนะแนว และผู้ปกครอง  

13. ช้ีแจงและท าความเข้าใจเกี่ยวกับการตัดสินผลการเรียน การจบหลักสูตร การเลือกกลุ่มการเรียนการท า 
               กิจกรรมในคาบอิสระ กิจกรรมชุมนุม ฯลฯ ให้นักเรียนทราบอย่างชัดเจน  

14. อบรม ตักเตือน และท าโทษนักเรียนตามระเบียบบทลงโทษท่ีโรงเรียนก าหนด เมื่อนักเรียนประพฤติผิด 
               ระเบียบวินัยของโรงเรียน  

15. เป็นท่ีปรึกษานักเรียนให้กับนักเรียนในความรับผิดชอบ เพื่อป้องกัน แก้ไข และส่งเสริมให้นักเรียนมี  
               พฤติกรรมท่ีดี  

16. ตรวจตราดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยของนักเรียนเช่น ความสะอาดของนักเรียน ความสะอาดของเครื่อง 
                แต่งกาย ห้องเรียน การรับประทานอาหาร สุขภาพ อนามัย ความเป็นระเบียบอื่นๆ  

17. อบรมและกวดขันดูแลนักเรียนในด้านการเรียน เครื่องแต่งกาย เครื่องหมาย ทรงผม อุปกรณ์การ เรียน  
              กิริยามารยาท ระเบียบวินัย การเข้าเรียน และความประพฤติของนักเรียนโดยใกล้ชิด อีกท้ังรับทราบ  
              ปัญหาของนักเรียนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง หรือปัญหาอื่นๆ ของนักเรียนได้ทันเวลา 

18. ตรวจค้น ตรวจหา ส่ิงของต้องห้าม ผิดกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนนักเรียนในท่ีปรึกษา  
              สม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการกระท าผิดหรือไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน  



19. ดูแลเกี่ยวกับการมาเรียน การขาดเรียนของนักเรียนและการออกนอกบริเวณโรงเรียน 

20. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง ในกรณีท่ีนักเรียนมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ ได้แก่ การขาดเรียน 
               ติดต่อกัน การมาสาย หรือปัญหาอื่นๆ 

21. จัดให้มีการเลือกตั้งหัวหน้าช้ันเรียน รองหัวหน้าช้ันเรียน และต าแหน่งอื่นๆ ตามความเหมาะสม จ าเป็น 
               แล้วมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

22. ก ากับดูแลนักเรียนให้ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยข้อบังคับต่างๆของโรงเรียนและระเบียบของห้องเรียน 
               อย่างเคร่งครัด ดูแลการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง โดยประสานกับ  
               ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียนและผู้ปกครอง รวมท้ังส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมดีงามให้ 
               ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและให้คะแนนความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรม  

23. ก ากับดูแลนักเรียนให้ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยข้อบังคับต่างๆของโรงเรียนและระเบียบห้องเรียนอย่าง 
              เคร่งครัด 

24. ก ากับดูแลนักเรียนในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่าน บันทึกการอ่าน และโครงการอื่น ๆ ของ 
                โรงเรียนตามนโยบายของโรงเรียน 

25. รับทราบค าส่ัง หรือประกาศต่างๆ ของโรงเรียนเพื่อช้ีแจงเรื่องต่างๆ ของโรงเรียนท่ีนักเรียนควรทราบ  
                และเตือนให้นักเรียนปฏิบัติตามโดยพร้อมเพรียงกนั 

26. ร่วมมือกับครูผู้สอนประจ าวิชาและครูแนะแนวในการแก้ไขปัญหาด้านการเรียนและความ ประพฤติตาม 
               ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

27. เมื่อมีเหตุการณ์อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเหตุการณ์ร้ายแรงท่ีสามารถจัดการเองได้ให้ รายงาน 
               หัวหน้าระดับช้ัน หรือรองผู้อานวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียนตามล าดับทันที 

28. เย่ียมบ้านของนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนกลุ่มเส่ียงตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

29. ให้ความร่วมมือกับหัวหน้าระดับช้ันการดูแลนักเรียนในการเข้าอบรมนักเรียนประจ าสัปดาห์และ ร่วมมือ 
               กับหัวหน้าคณะในการดูแลนักเรียนท ากิจกรรมของนักเรียน 

30. ติดต่อผู้ปกครอง รายงานความประพฤติ ผลการเรียนของนักเรียน และข่าวสารต่างๆ ของ โรงเรียน  
               อย่างสม่ าเสมอ 

31. ประสานงานการเลือกเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาและพัฒนา คุณภาพ 
               นักเรียน 

32. จัดท าสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียนให้เรียบร้อยถูกต้อง และส่งผู้ปกครองให้ทันเวลา 
33. เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่นักเรียนด้านการแต่งกาย ประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสม วางตัวเป็นครูที่ดีตลอดเวลา  
34. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียนตามจรรยาบรรณครู 

35. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการด าเนินงาน 
              โครงการต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

36. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 



5. งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน 
เจ้าหน้าที่    นางสาวหทัยทิพย์  พลายด้วง  ต าแหน่งครู คศ.2 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่   นายคมพยัคฆ์   ไทยนิวัฒน์วิไล  ต าแหน่งครู คศ.1 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้

1. ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม ให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนในเรื่องส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย  
2. จัดท าเอกสารชี้แจง เผยแพร่หลักการของประชาธิปไตยโรงเรียน 
3. จัดโครงการ และกิจกรรมหลากหลายท่ีส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย 
4. จัดให้มีหลักฐานการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
5. ประสานกับครูของโรงเรียน/ฝ่ายต่างๆเพื่อจัดกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ให้สอดคล้องกับนโยบาย 
      ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

6. สนับสนุนส่งเสริมให้มีบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างเด่นชัด  
7. จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีละ 1 ครั้ง  
8. ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียน เป็นท่ีปรึกษาในการประชุม ตลอดท้ังวางแผนงาน/โครงการส าหรับ 
      ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียน  
9. ประสานกับนักเรียนในการท าความเข้าใจในกิจกรรมของโรงเรียนเพื่อความสามัคคี การเคารพของ 
     นักเรียนต่อครู  
10. ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับการท ากิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียนให้อยู่ในขอบข่ายท่ี 
       เหมาะสม และไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน  
11. จัดท าคู่มือคณะกรรมการสภานักเรียน  
12. ส่งเสริมให้นักเรียนจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญของชาติ/ศาสนา / พระมหากษัตริย์ 
       และความเป็นไทย เพื่อแสดงออกในด้านประชาธิปไตย  
13. เป็นตัวแทนของนักเรียนในการร่วมท ากิจกรรมของโรงเรียนชุมชน 
14. ประสานงานระหว่างนักเรียนกับครูในโรงเรียนในกิจการงานของโรงเรียน 
15. ริเริ่มและจัดท าโครงการอันเป็นประโยชน์ต่อโรงเรยีน นักเรียน และชุมชนตามความเห็นชอบ ของ 
       ผู้บริหารโรงเรียน  
16. เผยแพร่หลักการประชาธิปไตยให้นักเรียนทราบโดยท่ัวกัน โดยมีหลักการปฏิบัติและต่อเนื่อง 
17. ร่วมกับกิจการนักเรียนของโรงเรียนในการเสนอปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับท่ีไม่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับ 
       ของทางโรงเรียน  
18. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีท้ังในด้านการเรียน การเสียสละ การเข้าร่วมกิจกรรมการ ให้ความ 
      ร่วมมือ การเคารพกฎระเบียบข้อบังคับ ฯลฯ  
19. ให้ความร่วมมือกับฝ่ายกิจการนักเรียนเกี่ยวกับการควบคุมการเข้าแถวการสอดส่องนักเรียนท่ีมีความ 
       ประพฤติไม่เหมาะสม  
20. ร่วมกับฝ่ายวิชาการและงานแนะแนวเพื่อช่วยเผยแพร่การศึกษาต่อ กระตุ้นเตือนเพื่อนๆ ท่ีติด "O","ร",  
       "มส", "มผ" ให้รีบแก้เพื่อผลการจบการศึกษา  



21. ระเบียบข้อบังคับต่างๆท่ีคณะกรรมการนักเรียนร่างขึ้น และปรับปรุงออกใช้ในเรื่องต่างๆจะต้องเสนอ 
       ผ่านครูที่ปรึกษา คณะกรรมการนักเรียน รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน ท้ังนีโ้ดย 
       ความเห็นชอบ ของผู้อ านวยการอนุมัติก่อน จึงประกาศใช้ได้  
22. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการด าเนินงาน / โครงการต่อผู้บริหารและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
23. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 

6. งานสถานศึกษาสีขาว (ป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด) 
เจ้าหน้าที่    นางสาวหทัยทิพย์  พลายด้วง  ต าแหน่งครู คศ.2 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่  นางสุรีวัลย์ วรรณรัศมี   ต าแหน่งครู คศ.2 

  มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้

1. จัดท าสถิติข้อมูลนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติดชนิดต่างๆ  
2. ประสานงานกับครูประจ าช้ันและผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเส่ียง  
3. การวางแผน สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง  
4. การตรวจค้นหาสารเสพติดและส่ิงผิดกฎหมาย  
5. การสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเส่ียง  
6. ร่วมมือกับชุมชนในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  
7. ด าเนินการอบรมนักเรียนกลุ่มเส่ียง  
8. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมเวลาว่างให้เกิดประโยชน์เช่น กิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพติด  
9. การให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล  
10. การรายงานข้อมูลยาเสพติดให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
11. การติดตามประเมินผลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  
12. จัดท าข้อมูลสถิตินักเรียนกลุ่มมีพฤติกรรมเส่ียงต่อสารเสพติด 
13. ประสานงานกับครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเส่ียง  
14.  การให้ค าปรึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล  
15. ด าเนินการป้องกันแก้ไขปัญหานักเรียนกลุ่มเส่ียง 
16. ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 
17. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  
18. เสริมสร้างสุขภาพกายและจิตท่ีดี 
19. เสริงสร้างบคุลากรในโรงเรียนปลอดจากสารเสพติด การพนัน ส่ือไม่เหมาะสมและการทะเลาะวิวาท 
20. ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการแสดงออกในทางท่ีสร้างสรรค์ และมีความห่วงใยเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน 
21. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย   
 
 

 



7. งานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (งานส่งเสริมคุณธรรมนักเรียน)  
เจ้าหน้าที่    นางสุรีวัลย์ วรรณรัศมี  ต าแหน่งครู คศ.2 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่      นายจักรี ภูมา   ต าแหน่งครูอัตราจ้าง 

 มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้

1. สร้างขวัญและก าลังใจแก่นักเรียนท่ีมีความประพฤติดี และมีความสามารถในด้านวิชาการและกิจกรรม  
             เช่น เกียรติบัตรยกย่องชมเชยนักเรียนท่ีท าความดีด้านต่าง ๆ  

2. จัดค่ายคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนทุกระดับช้ันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
3. ปลูกฝัง สร้างจิตส านึก ดูแล นักเรียน รับผิดชอบในหน้าท่ีการพัฒนา และดูแลบริเวณโรงเรียน เรื่อง  

             ความสะอาด การพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน  
4. ให้ความร่วมมือในกิจกรรม/การพัฒนา ของชุมชน เช่น วันส าคัญทางศาสนา และวันส าคัญของชาติ  
5. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม ด้านคุณธรรมและจริยธรรม/ความรับผิดชอบต่อสังคม 
6. ส่งเสริมพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
7. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 
8. จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเพื่อแสดงออกถึงความรักความผูกพันระหว่างครูและนักเรียน และเป็นการ 

              สร้างขวัญก าลังใจให้นักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษา  
9. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
10. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย  
 

8. งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
เจ้าหน้าที่    นางสาวอาชิรญาณ์  เกษสุวรรณ์  ต าแหน่งครู คศ.2 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่      นางสุรีวัลย์ วรรณรัศมี   ต าแหน่งครู คศ.2 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่      นางสาวอังคณา แก้วเล็ก   ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้

1. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน  
2. จัดท าเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ 

             นักเรียนให้กับครูที่ปรึกษา  
 - กิจกรรมบันทึกสมุดประจ าตัวนักเรียน 
 - กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน 
 - กิจกรรมการประเมิน EQ, SDQ 
 - กิจกรรมเย่ียมบ้านนักเรียน 
3. ประสานงานกับคณะกรรมการทุกฝ่ายจัดท ากรอบการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของ 

             โรงเรียน 
4. ประสานงานและอ านวยความสะดวกแก่ครูอาจารย์ในการดาเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 



5. รวบรวมผลการด าเนินงานจากหัวหน้าระดับช้ันรายงานผลการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ 
               โรงเรียน 

6. ตรวจสอบการโฮมรูมของครูที่ปรึกษาประจ าช้ันเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
7. จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในช้ันเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
8. ประสานงานกับหัวหน้าระดับช้ัน ในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา  
9. ประสานครูที่ปรึกษาเพื่อออกเย่ียมบ้านนักเรียนตามความเหมาะสม  
10. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานรายงานผลการปฏิบัติงาน / โครงการต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  
11. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

 
9. งานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน  

เจ้าหน้าที ่  นายจักรี ภูมา  ต าแหน่งครูอัตราจ้าง 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่      นายเกริกเกียรติ   จ านง ต าแหน่งครู คศ.3 
   นายจิรศักด์ิ  ชูทัพ ต าแหน่งครู คศ.1 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้
1. จัดต้ังเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน เครือข่ายผู้ปกครองระดับช้ันเรียน เครือข่ายผู้ปกครองระดับ  

             คณะกรรมการบริหารเครือข่าย  
2. ก ากับ ติดตาม และประสานงาน เครือข่ายผู้ปกครอง ท้ังด้านการท างานและระดมทรัพยากร สนับสนุน 

              การศึกษา  
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย  
 

10. งานโรงเรียนวิถีพุทธ 
เจ้าหน้าที่    นางสุรีวัลย์ วรรณรัศมี  ต าแหน่งครู คศ.2 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่      นายจักรี ภูมา   ต าแหน่งครูอัตราจ้าง 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้

1. จัดท าแผนงาน โครงการ และปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนวิถีพุทธ  
2. รับผิดชอบและด าเนินการจัดกิจกรรมท่ีลานธรรม ท้ังเช้าและเย็น  
3. จัดกิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรมส าหรับนักเรียนช้ัน ม.1- ม.6 และนักเรียนท่ีเข้าใหม่  
4. ร่วมกับฝ่ายระเบียบวินัยและครูที่ปรึกษาแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของนักเรียน  
5. ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
6. บริการและประสานสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆ ท่ีมาขอใช้สถานท่ีลานปฏิบัติธรรม 
7. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของงานโรงเรียนวิถีพุทธต่อผู้อ านวยการโรงเรียน  

              ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 



11. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม (ห้องพยาบาล / อย. น้อย) 
เจ้าหน้าที่   นายคมพยัคฆ์   ไทยนิวัฒน์วิไล  ต าแหน่งครู คศ.1 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่   นายจิรศักด์ิ ชูทัพ   ต าแหน่งครู คศ.1 
   นางสาวกนกวรรณ  ทองเกตุ  ต าแหน่งครู คศ.1 
   นางสาอังคณา  แก้วเล็ก   ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

 มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 

1. จัดท าแผนการด าเนินงานอนามัยและโภชนาการโรงเรียน 

2. จัดท าระเบียนสุขภาพของนักเรียนทุกคน บันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
3. จัดบริการสุขภาพนักเรียน เช่นจัดให้มีห้องพยาบาล บริการเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆบริการตรวจ

สุขภาพนักเรียน ดูแลและตรวจสุขภาพน้ าด่ืม น้ าใช้ บริการวัดตรวจสายตา บริการด้านทันตสุขภาพ 
บริการช่ังน้ าหนักและวัดส่วนสูงของนักเรียน ฯลฯ 

4. จัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นใช้ในการพยาบาลให้พร้อมและสามารถให้บริการได้ตลอดเวลาและ
จัดสถานท่ีรักษาพยาบาลให้มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ 

5. ประสานงานกับสถานีอนามัย หรือโรงพยาบาลใกล้เคียงเพอขอความอนุเคราะห์เกี่ยวกับการขอรับบริการ
ด้านต่างๆ 

                 5.1 เชิญวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆท่ีเกี่ยวกับสาธารณสุข มาให้ความรู้แก่นักเรียน 
                 5.2 ให้ค าปรึกษาแก่ครู อาจารย์ นักเรียนในการป้องกันโรคต่างๆ และส่งเสริมให้สุขภาพอนามัยสมบูรณ์ 
                      แข็งแรง  
                 5.3 จัดท าบัตรสุขภาพนักเรียน 
                 5.4 บริการรับ-ส่งนักเรียนท่ีเจ็บป่วย ไปยังสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลใกล้เคียงพร้อมท้ังท าเรื่องจาก 
                      โรงเรียนเพื่อขอรับบริการและแจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบ 

6. ให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับโรคเอดส์ และสารเสพติด 
7. จัดท างบประมาณในการซื้อยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็น ในการให้บริการสุขภาพอนามัยเบื้องต้น 
8. จัดท าสถิติผู้ป่วย 
9. ร่วมมือกับฝ่ายปกครองเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และโรคเอสดื 
10. ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการสุขาภิบาลในโรงเรียน 
11. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบต่อผู้อ านวยการสถานศึกษาโดยผ่านหัวหน้าฝ่ายบริหารงาน

ท่ัวไป 
12. ก ากับ และจัดโภชนาการในการโรงเรียนให้มีความสะอาดถูกหลักอนามัย 
13. ตรวจสอบคุณภาพอาหาร น้ า เครื่องด่ืม ท่ีจัดบริการในโรงเรียนให้ปลอดภัยและถูกต้องตามหลัก

โภชนาการ 
                 13.1 มีระบบระบายน้ าท่ีดี ไม่มีน้ าขัง 
                 13.2 มีระบบน าน้ าท่ีใช้แล้วมาใช้ได้อีก 
                 13.3 ส้วมใช้งานได้ดีไม่มีกล่ินเหม็น 



                 13.4 จัดโรงอาหารให้ถูกหลักสุขาภิบาล และจัดอุปกรณ์การประกอบอาหารอย่างมีระบบ 
                        - จัดท าแผนการด าเนินงานโภชนาการ 
                        - ก ากับ และจัดการโภชนาการในโรงเรียนให้มีความสะอาดถูกหลักอนามัย 
                        - ตรวจสอบคุณภาพอาหาร น้ า เครื่องด่ืม ท่ีจัดบริการในโรงเรียนให้ปลอดภัย และถูกต้องตาม 
                          หลักโภชนาการ 
                        - ด าเนินการให้มีการประมูลการจ าหน่ายอาหารแก่นักเรียน 
                        - ดูแลการจ าหน่ายอาหารในโรงเรียน การแต่งกายของผู้จ าหน่ายความ สะอาดและคุณค่าของ 
                          อาหารตามหลักโภชนาการ การใช้สาร การปรุงแต่ง 
 
12. งานป้องกันอุบัติเหตุนักเรียนและจราจรในโรงเรียน  

เจ้าหน้าที่   นายจิรศักด์ิ ชูทัพ   ต าแหน่งครู คศ.1 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ นายคมพยัคฆ์   ไทยนิวัฒน์วิไล  ต าแหน่งครู คศ.1 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้

1. จัดท าข้อมูลผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในโรงเรียน  
2. รวบรวมข้อมูลนักเรียนท่ีเดินทางมาด้วยรถโดยสาร  
3. ดูแลการเดินทางมาโรงเรียนท้ังไปและกลับของนักเรียน  
4. ให้ความรู้ในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องตามกฎจราจร  
5. จัดระเบียบการใช้ยานพาหนะของนักเรียนและครูบุคลากรในสถานศึกษา  
6. รณรงค์และอ านวยความสะดวกประสานกับเจ้าหน้าท่ีส านักงานขนส่งจัดท าใบอนุญาตขับขี่ 

              รถจักรยานยนต์และรถยนต์  
7. ก ากับดูแลรณรงค์ นักเรียน ครู และบุคลากรให้สวมใส่หมวกนิรภัยและรักษาวินัยจราจร  
8. ควบคุมการออกนอกบริเวณโรงเรียนของนักเรียนร่วมกับครูประจ าช้ัน หัวหน้าระดับ และครูเวรประจ าวัน  
9. กิจกรรมเขตพื้นท่ีสวยด้วยมือเรา 
10. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

 
13. งานทุนปัจจัยพื้นฐานยากจนพเิศษแบบมีเง่ือนไข (ทุนเสมอภาค) 

เจ้าหน้าที่   นางสาวกนกวรรณ  ทองเกตุ  ต าแหน่งครู คศ.1 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่   นางสาวอังคณา  แก้วเล็ก  ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้

1. ด าเนินการติดตามการบันทึกข้อมูลแบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน (แบบ นร.01) ของครูประจ าช้ัน 
และส่ือสารสร้างความเข้าใจแนวทางและปฏิทินการด าเนินงานโครงการ 

2. เมื่อ กสศ. ประกาศรายช่ือนักเรียน ท่ีผ่านเกณฑ์ “ยากจนพิเศษ” ให้สถานศึกษาด าเนินการจัดประชุม 



   คณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อรับรองผลการบันทึกข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาคของสถานศึกษาเป็น  
            ขั้นตอนสุดท้าย (แบบ นร.05) 

3. เมื่อ กสศ. จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข “นักเรียนทุนเสมอภาค” ผ่านบัญชีธนาคารสถานศึกษา(ตาม 
             หลักเกณฑ์ท่ี กสศ. ก าหนด) และ/หรือบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ของนักเรียนทุนเสมอภาคตามท่ีสถานศึกษา 
             ด าเนินการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ ให้ด าเนินการตรวจสอบสถานการณ์โอนเงินผ่านระบบปัจจัยพื้นฐาน 
             นักเรียนยากจน เพื่อแจ้งข้อมูลไปยังครูประจ าช้ัน และเตรียมการแจ้งผลการจัดสรรเงินอุดหนุนไปยัง 
             นักเรียนทุนเสมอภาค/ผู้ปกครอง (แบบ นร.08) 

4. ด าเนินการติดตามแบบรายงานการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ส าหรับครูประจ าช้ัน ในการจัดสรร  
             เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข กรณี นักเรียนขอรับเงินสดผ่านสถานศึกษาให้ครบถ้วน ถูกต้องและตรวจสอบได้ 

5. ตรวจสอบข้อมูลแบบรายงานการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ส าหรับแอดมินโรงเรียน เพื่อด าเนินการ 
             คืนเงินค่าครองชีพที่ไม่สามารถจ่ายได้ 

6. กรณีท่ีมีการคืนเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ส่วนค่าครองชีพของนักเรียนทุนเสมอภาคให้ด าเนินการผ่าน 
             ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการท่ีกสศ. ก าหนด 

ขอบข่ายงานของครูคัดกรองหรือครูที่ปรึกษา (ครูที่ปรึกษา ม.ต้น) 
 

1. ลงพื้นท่ีเยี่ยมบ้านหรือสอบถามข้อมูลจากผู้ปกครอง เพื่ อบันทึกข้อมูลแบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียน 
             ยากจน (แบบ นร.01) โดยด าเนินการ คัดกรองความยากจน ข้อมูลรายได้ของสมาชิกครัวเรือนสถานะของ 
             ครัวเรือน 8ด้าน ถ่ายภาพที่พักอาศัย เช็คอินพิกัดบ้าน 

2. น าข้อมูลการคัดกรองความยากจนให้นักเรียนและ/หรือผู้ปกครอง รับรองข้อมูลและรับทราบการเก็บ  
             รวบรวม ใช้ เปิดเผย เผยแพร่ หรือกระท าการใดต่อข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว กสศ. ได้กระท าโดยชอบด้วย 
             กฎหมายเพื่อการด าเนินงานตาม พ.ร.บ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 

3. น าแบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน (แบบ นร.01) ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
             ตามประกาศของ กสศ. “รับรองสถานะครัวเรือนของนักเรียนยากจน” 

4. ครูผู้เย่ียมบ้านหรือส ารวจข้อมูล ลงลายมือช่ือเพื่อเป็นหลักฐานตามแบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน 
             (แบบ นร.01) 

5. เมื่อ กสศ. ด าเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ให้ด าเนินการแจ้งผลการรับเงินอุดหนุนนักเรียนทุน 
             เสมอภาค (แบบ นร.08) ไปยังผู้ปกครองนักเรียนทุนเสมอภาค โดยมีการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 
             2 ช่องทาง คือ ผ่านพร้อมเพย์ของนักเรียนทุนเสมอภาคท่ีผูกกับเลขประจ าตัวประชาชน และ ผ่านบัญชี  
             ธนาคารของสถานศึกษา กรณีนักเรียนขอรับเป็นเงินสด 

6. นัดหมายเวลาในการมารับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (เฉพาะกรณี นักเรียนขอรับเงินสดผ่านสถานศึกษา) 
             รวมท้ังเบิกจ่ายเงินอดหนุนแบบมีเงื่อนไขให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาค 

7. จัดท าเอกสารตามรายละเอียดแบบหลักฐานการจ่ายเงินนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุน  
             เสมอภาค) พร้อมลงลายมือช่ือผู้รับเงิน และด าเนินการบันทึกข้อมูลแบบรายงานการจัดสรรเงินอุดหนุน 
             แบบมีเงื่อนไข ส าหรับครูประจ าช้ัน ผ่านระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

8. บันทึกการมาเรียน และน้ าหนัก-ส่วนสูง “นักเรียนทุนเสมอภาค” 



14. งานประเมินผลกิจกรรมนักเรียน 
เจ้าหน้าที่   นางสาวอังคณา  แก้วเล็ก  ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่   นางสาวอาชิรญาณ์  เกษสุวรรณ์  ต าแหน่งครู คศ.2 

   มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้

1. จัดท าแผนงาน โครงการ และปฏิทินการปฏิบัติงานกิจกรรมนักเรียน  
2. นิเทศและติดตาม การปฏิบัติงานของคระกรรมการฝ่ายต่างๆท่ีรับผิดชอบงานตามค าส่ังต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

              กับงานกิจกรรม 
3. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของงานกิจกรรมนักเรียนต่อผู้อ านวยการโรงเรียน ภาคเรียนละ 

              1 ครั้ง 
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
15. งานโรงเรียนสุจริต 

เจ้าหน้าที่   นายเกริกเกียรติ  จ านง  ต าแหน่งครู คศ.3 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่   นางวริษา บุญกิจ  ต าแหน่งครู คศ.2 

 มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 

1. จัดท าหรือรวบรวมเอกสาร งานโรงเรียนสุจริต 
2. วางแผนและประสานงานกับฝ่ายต่างๆของโรงเรียนและโรงเรียนเครือข่ายเพื่อขับเคล่ือนงานโรงเรียนสุจริต  
3. จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตให้กับนักเรียน  
4. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน และรณรงค์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  
5. งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


