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                      หมายถึง สายการบังคับบัญชา                                     หมายถึง สายการประสานงาน 
 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

1) งานสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
2) งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3) งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
4) งานส่งเสริมระเบียบวินัย 
5) งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
6) งานสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตย 
7) งานหัวหน้าระดับและงานครูเวรประจำวัน 
8) งานภาคีเครือข่ายสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครองและครู  
9) โครงการพิเศษกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

o โครงการชมรมทูบีนัมเบอร์วัน 
o โครงการสถานศึกษาสีขาว 
o โครงการสถานีตำรวจจำลองในโรงเรียน 
o โครงการศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 
o โครงการขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา 

 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

เลขานุการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 



ขอบข่ายการดำเนินการตามภาระงานและอำนาจหน้าที่ 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

  
1. บทบาทหน้าที่ของรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้   
  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
กรณีท่ีผู้อำนวยการไปราชการ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทั้งนี้ให้เป็นตามระเบียบของทางราชการ และทำ
หน้าที ่บริหารงานกิจการนักเรียนตามนโยบายของสถานศึกษา ให้ได้มาตรฐานอย่า งมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน แผนงานและปฏิทินปฏิบัติงาน 
กำกับ นิเทศ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานกิจการนักเรียนให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบ 
กฎหมาย และตามมาตรการของสถานศึกษาเหมาะสม ให้มีอำนาจวินิจฉัยและสั่งการตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย ให้มีการประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสถานศึกษา  มีการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานให้ผู้อำนวยการทราบ 

2. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
ปฏิบัติหน้าที ่เป็นผู ้ช ่วยรองผู ้อำนวยการกลุ ่มบริหารกิจการนักเร ียน รับแนวปฏิบัติจากรอง

ผู้อำนวยการฯ ช่วยกำกับ ดูแลงานในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ให้เป็นไปตามมาตรฐานของโรงเรียนและของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประสานงานกับกลุ่มบริหารต่างๆ เพ่ือให้การดำเนินงานของกลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาในการบริหารงานและ      การ
พัฒนาส่งเสริมการบริหารงานกิจการนักเรียน มีการตรวจสอบติดตามดำเนินการงานเอกสาร หนังสือสั่งการ 
หนังสือคำสั่งต่างๆ ของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ร่วมพิจารณาวางแผนและดำเนินงานโครงการของกลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน จัดทำข้อมูลเชิงสารสนเทศ รายงานผลการบริหารจัดการงานกิจการนักเรียน รวมถึงข้อเสนอแนะ
ต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์และหรือที่เร่งด่วนในการพัฒนาและดำเนินการ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้อำนวยการ 
รองผู้อำนวยการมอบหมาย และให้มีการรายงานให้ทราบ 

3. บทบาทหน้าที่ของเลขานุการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และตามที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร

กิจการนักเรียนมอบหมาย รับแนวปฏิบัติเพื่อดำเนินการดูแล ติดต่อ และติดตามสายงานที่รับผิดชอบ จัดเก็บ
รักษาเอกสารกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนให้เป็นระบบ ประสานงานกับทุกกลุ่มบริหาร กลุ่มงาน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียน ให้ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวมีประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งร่วมพิจารณาวางแผนและดำเนินงานโครงการของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ร่วมกับกรรมการกลุ่มฯ 
ดำเนินการหาวิธีแก้ไข และปฏิบัติงานอื ่นๆ ตามที่รองผู ้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
มอบหมาย และให้มีการรายงานให้ทราบ 

4. ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  มีดังนี ้
  1. งานสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

2. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 



4. งานส่งเสริมระเบียบวินัย 
5. งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
6. งานสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตย 
7. งานหัวหน้าระดับและงานครูเวรประจำวัน 
8. งานภาคีเครือข่ายสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครองและครู  
9. โครงการพิเศษกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

9.1 โครงการชมรมทูบีนัมเบอร์วัน 
9.2 โครงการสถานศึกษาสีขาว 
9.3 โครงการสถานีตำรวจจำลองในโรงเรียน 
9.4 โครงการศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 
9.5 โครงการขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา 

 

5. ขอบข่ายการดำเนินการตามภาระงานและอำนาจในหน้าที่กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  
 1. งานสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1.1 เป็นคณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ในการร่วมบริหารและการจัดการตาม 
ขอบข่าย ภารกิจกลุ ่มบริหารกิจการนักเรียนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของ
สถานศึกษา  
  1.2 จัดทำแผนพัฒนางาน/โครงการ แผนปฏิบัติราชการและปฏิทินปฏิบัติงานเพื่อขอรับการ
จัดสรรงบประมาณ 
  1.3 จัดหา จัดซื้อทรัพยากรที่จำเป็นในสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
  1.4 จัดทำทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือราชการ โดยแยกประเภทของเอกสารและหนังสือของ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนให้เป็นหมวดหมู่ มีระบบการเก็บเอกสารที่สามารถค้นหาเรื่องได้อย่างรวดเร็ว 
  1.5 โต้ตอบหนังสือราชการ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานให้ถูกต้องตาม
ระเบียบของงานสารบรรณอย่างรวดเร็วและทันเวลา 
  1.6 จัดส่งหนังสือราชการ เอกสารของกลุ่มบริหารทั่วไปให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและติดตาม
เรื่องเก็บคืนจัดเข้าแฟ้มเรื่อง 
  1.7 จัดพิมพ์เอกสารและจัดถ่ายเอกสารต่างๆ ของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเช่น บันทึก
ข้อความ แบบสำรวจแบบสอบถาม แบบประเมินผลงาน ระเบียบและคำสั่ง ฯลฯ 
  1.8 ประสานงานด้านข้อมูลและร่วมมือกับกลุ ่มงานหรือหน่วยงานต่างๆ ทั ้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและร่วมมืออันดีต่อกันในการดำเนินงานตามแผน  
  1.9 ประเมินผลการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอสถิติข้อมูล  
  1.10 สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

  1.11 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 



2. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  2.1 วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
  2.2 ร่วมกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียน และจัดทำแผนงาน/โครงการกลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เหมาะสมกับสภาพจริงในการปฏิบัติงานของครูที่ 
ปรึกษา  

2.4 จัดประชุมชี้แจงและจัดการฝึกอบรมพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่เก่ียวกับ 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

2.5 จัดประชุมหัวหน้าระดับ/คณะกรรมการในระดับชั้น คณะกรรมการดำเนินงาน เพ่ือร่วม 
ปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน การปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน และเพ่ือ
ปรึกษาหารือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2.6 จัดหาและพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน ช่วยเหลือครูที่ปรึกษาในการจัดกิจกรรมส่งเสริม 
พัฒนานักเรียน กิจกรรมโฮมรูม เสริมทักษะดำรงชีวิต แบบประเมินนักเรียนในด้านต่างๆ 

2.7 จัดประชุมเพ่ือปรึกษาแก้ไขปัญหารายกรณี  
  2.8 จัดทำเอกสาร คู่มือ การปฏิบัติงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และประสาน
กับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือจัดทำเอกสารพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  2.9 นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 

2.10 บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานและจัดทำรายงานประเมินผลระบบดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียนทุกระดับ ต่อรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
  2.11 ประสานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำเอกสารพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   2.12 ประสานคณะกรรมการดำเนินงาน แผนงาน / โครงการ กิจกรรม เพื่อพัฒนานักเรียน 
ในด้านมีระเบียบวินัยให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนที่กำหนด 
  2.13 รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานต่างๆ สรุปผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2.14 ดำเนินการประเมินทบทวนในการปฏิบัติงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เมื่อ 
สิ้นสุดภาคเรียนทุกภาคเรียน 

2.15 ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปี  
2.16 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3. งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  3.1 จัดทำแผนงาน/โครงการ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและความเสี่ยงภัยด้าน
อ่ืนๆ ภายในโรงเรียน เช่น โครงการโรงเรียนสีขาว  โครงการเพื่อนเตือนเพ่ือน โครงการอบรมเก่ียวกับปัญหายา
เสพติด  
  3.2 กำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 



  3.3 ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง เช่น ครูประจำชั้น ครูที่ปรึกษา ครูเวรประจำวัน หัวหน้าระดับ  
คณะกรรมการชมรมทูบีนัมเบอร์วัน นักเรียน หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ในการเฝ้าระวังนักเรียนให้ห่างไกลยา
เสพติด และเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมและความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
  3.4 ให้คำปรึกษาและให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับยาเสพติดและวิธีการต่อต้านยาเสพติด 
  3.5 จัดประชุมคณะทำงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการบันทึกรายงานผลการประชุม
ทุกครั้ง 
  3.6 จัดกิจกรรมในการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและความเสี ่ยงภัยด้านอื ่นๆ ให้
หลากหลายและมีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และต้านยาเสพติด 
  3.7 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน เช่น  น้ำยาตรวจปัสสาวะ ถุงมือ  ฯลฯ 
  3.8 ควบคุม ดูแล สอดส่องพฤติกรรมของนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงและเสพ หากพบให้
ดำเนินการช่วยแก้ไขโดยเร่งด่วน 
  3.9 แจ้งผู ้ปกครองนักเรียนทราบ ในกรณีที ่นักเรียนมีปัญหาเกี ่ยวกับยาเสพติดเพื ่อขอ         
ความร่วมมือในการช่วยเหลือแก้ไข 
  3.10 จัดตั้งศูนย์ตรวจและป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานศึกษาโดยความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 
  3.11 ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานีตำรวจ โรงพยาบาล สาธารณสุข 
ในการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
  3.12 กรณีท่ีไม่สามารถช่วยเหลือได้ ให้ดำเนินการส่งต่อผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพ่ือบำบัดรักษา 
  3.13 จัดทำข้อมูลสถิติ รวบรวมข้อมูลและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
เป็นระยะ 
  3.14 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4. งานส่งเสริมระเบียบวินัย  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  4.1 ปกครอง  ดูแล ให้ความอบอุ่นและปลอดภัยแก่นักเรียนในขณะที่อยู่ในโรงเรียน 

  4.2 ดูแล ติดตามและตรวจสอบ การปฏิบัติตนของนักเรียน ตามกฎระเบียบของโรงเรียน  
  4.3 ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และผู้ปกครองนักเรียนในการแก้ไขนักเรียนที่มี 

พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เพ่ือการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป 
  4.4 บันทึกข้อมูล สถิติ การรักษาวินัยและการทำผิดวินัยของนักเรียน  
  4.5 ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ขวัญกำลังใจนักเรียนที่มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ และ 

ปฏิบัติตนที่ดีเป็นแบบอย่างแก่ผู้อ่ืน และเพ่ิมคะแนนให้กับนักเรียนที่ประพฤติดี ตัดคะแนนนักเรียนที่ประพฤติ
ผิดระเบียบของโรงเรียน  
  4.6 ให้คำแนะนำด้านความประพฤติของนักเรียนเพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม
ของสังคม ปฏิบัติตามระเบียบประเพณีและกฎระเบียบของโรงเรียน 
  4.7 วางแผนควบคุมและแก้ไขปัญหาความประพฤติที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนทั้งในและนอก
สถานศึกษา 



 

  4.8 ควบคุมดูแล แนะนำ อบรมให้นักเรียนปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ศีลธรรมจรรยา  
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ทั้งในและนอกโรงเรียน และพยายามปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหา
ของนักเรียน 
  4.9 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความสะอาด    การ
แต่งกาย การแสดงความเคารพ การเข้าแถว และการตรงต่อเวลา เป็นต้น 
  4.10 เป็นคณะกรรมการงานกิจการนักเรียน  พิจารณาลงโทษนักเรียนที่ประพฤติผิดระเบียบ
ตามสมควรแก่กรณี และไม่ขัดต่อระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ เสนอให้ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจารณาใน
กรณีท่ีเป็นความผิดขั้นร้ายแรง 
  4.11 วิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหาของนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเป็นรายบุคคลเพ่ือ
ประสานกับงานแนะแนว ให้นักเรียนประสบความสำเร็จตามศักยภาพ 
  4.12 ควบคุมดูแลและแก้ไขปัญหาการมาสาย การหนีเรียน ปัญหายาเสพติด ชู้สาว และ อ่ืนๆ 
ของนักเรียน 
  4.13 เชิญผู้ปกครองมาพบปะหรือเยี่ยมเยียนเป็นครั้งคราวในกรณีท่ีนักเรียนมีปัญหา 
  4.14 อบรม ตักเตือน และลงโทษนักเรียนที่ผิดระเบียบโรงเรียนตามแต่กรณี และบันทึกตาม
ขั้นตอนลงในทะเบียนประวัติของนักเรียน 
  4.15 ติดตามและประเมินผลงานการควบคุม/ป้องกัน ความประพฤติและระเบียบวินัยอย่าง
เป็นระบบ 
   4.16 สรุป รายงาน ประเมินผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในการส่งเสริมระเบียบวินัย 
  4.17 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

5. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  5.1 วางแผนปฏิบัติงานหรือโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน  ตลอดจนปฏิทิน
การปฏิบัติงาน 
  5.2 อบรมศีลธรรรมจรรยา  ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทย  แก่นักเรียนตาม
โครงการ ต่างๆ และจัดให้นักเรียนมีส่วนร่วม ในศาสนพิธีกรรมต่างๆ 
  5.3 ประสานงานในการจัดกิจกรรมทางศาสนากับฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
  5.4 จัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่
นักเรียนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
  5.5 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน  เช่น การประกวดมารยาทเป็น
ระดับชั้น การอบรมคุณธรรมจริยธรรมประจำสัปดาห์ เป็นต้น 
  5.6 ส่งเสริมเจตคติและพฤติกรรมของนักเรียนในด้านจริยธรรมวัฒนธรรมและค่านิยมพ้ืนฐาน 
5 ประการ และค่านิยม 12 ประการ 



  5.7 สรุปรายงาน ประเมินผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในด้านการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
  5.8 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

6. งานสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตย  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
6.1 จัดทำเอกสารชี้แจง เผยแพร่หลักการของประชาธิปไตยโรงเรียน  
6.2 จัดให้มีหลักฐานการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย  
6.3 ประสานกับครูของโรงเรียน/ฝ่ายต่างๆ เพ่ือจัดกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ให้ 

สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
6.4 สนับสนุนส่งเสริมให้มีบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างเด่นชัด  
6.5 จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนปีละ 1 ครั้ง  
6.6 ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียน เป็นที่ปรึกษาในการประชุม ตลอดทั้งวางแผนงาน/ 

โครงการ สำหรับปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียน  
6.7 ประสานกับนักเรียนในการทำความเข้าใจในกิจการของโรงเรียน เพ่ือความสามัคคี  

การเคารพนบนอบของนักเรียนต่อครู  
6.8 ส่งเสริม ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการทำกิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียนให้ 

อยู่ในขอบข่ายที่เหมาะสม และไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน  
6.9 จัดทำคู่มือคณะกรรมการสภานักเรียน  
6.10 ส่งเสริมให้นักเรียนจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ/ศาสนา /  

พระมหากษัตริย์ และความเป็นไทย เพ่ือแสดงออกในด้านประชาธิปไตย 
6.11 ให้โอกาสครู นักเรียน แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโรงเรียน  
6.12 ติดตามประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
6.13 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

7. งานหัวหน้าระดับและงานครูเวรประจำวัน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
7.1 งานหัวหน้าระดับ  แนวทางการปฏิบัติ 

  7.1.1 ดูแล อบรม ชี้แจงให้นักเรียนในระดับที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ/มาตรการของโรงเรียน 
  7.1.2 ประชุมวางแผนและจัดทำคู่มือนักเรียน เพื่อควบคุมและดูแลพฤติกรรมที่ไม่ เหมาะสม 
หรือพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน 
  7.1.3 ร่วมกับงานกิจการนักเรียนในการอบรม ส่งเสริมความประพฤติและระเบียบวินัย
นักเรียนในระดับชั้น 
  7.1.4 ประสานงานและให้คำปรึกษากับครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษาในระดับ 
  7.1.5 ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเมื่อมีกิจกรรมพิเศษ 
  7.1.6 จัดการประชุมอบรมนักเรียนในระดับชั้นร่วมกับครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา 



  7.1.7 ประชุมครูในระดับชั้นเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือปรึกษาหารือ แก้ไขปัญหาที่อาจมีขึ้นในระดับ 
  7.1.8 เป็นคณะกรรมการกิจการนักเรียน พิจารณาลงโทษนักเรียนที่ประพฤติผิดระเบียบตาม
สมควรแก่กรณี และไม่ขัดต่อระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ เสนอให้ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจารณาในกรณี
ที่เป็นความผิดขั้นร้ายแรง  
 

  7.1.9 ติดต่อผู้ปกครอง เมื่อนักเรียนมีปัญหา ความประพฤติ การเรียน การขาดเรียนและ
เยี่ยมบ้านนักเรียนและผู้ปกครอง 
  7.1.10 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 7.2  งานครูเวรประจำวัน  แนวทางการปฏิบัติ 
  7.2.1 จัดครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน และเวรเฉพาะกิจในการดูแลนักเรียนภายในและ
ภายนอกโรงเรียน และประจำจุดต่างๆ เช่น หน้าเสาธง  อาคารเรียน  โรงอาหาร 
  7.2.2 จัดตารางการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน  
  7.2.3 บันทึกและทำรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน 
  7.2.4 สรุป รายงาน ประเมินผลการดำเนินงาน 
  7.2.5ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

8. งานภาคีเครือข่ายสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครองและครู มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  8.1 ประสานงานกับเครือข่ายชุมชน เครือข่ายสถานศึกษา การร่วมมือในการสรรหา
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
และคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า 
  8.2 สรรหาและแต่งต ั ้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ให ้เป ็นตามระเบียบข้อบังค ับของ
คณะกรรมการแต่ละคณะ 
  8.3 ร่วมกันกำหนดบทบาทหน้าที่การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน             
  8.4 จัดทำทะเบียนข้อมูลของคณะกรรมการแต่ละชุด เพ่ือสะดวกในการประสานงาน 
  8.5 ประสานงานกับคณะกรรมการในการประชุม และบันทึกการประชุม  
  8.6 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา และพัฒนาตามนโยบายของคณะกรรมฝ่ายต่างๆ 
ที่ร่วมกันกำหนดขึ้น 
  8.7 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
   8.8 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

9. โครงการพิเศษกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
9.1 โครงการชมรมทูบีนัมเบอร์วัน   
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมสุขภาพ รณรงค์เผยแพร่ความรู้ 

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชนในสถานศึกษา ชุมชน และ
เครือข่ายในจังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียง 



แนวทางการปฏิบัติ 
   1. วิเคราะห์สภาพ ปัญหา ความต้องการของสมาชิก จากผลการดำเนินงานโครงการ TO BE 

NUMBER ONE 
   2. จัดทำแผนงาน/โครงการ TO BE NUMBER ONE ให้ครอบคลุมการดูแลแก้ไขปัญหา

พฤติกรรมของวัยรุ่น 
 

  3. เป็นที่ปรึกษา ในการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของนักเรียนแกนนำ
ชมรม TO BE NUMBER ONE 

   4. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นในการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE 
   5. ดำเนินการจัดกิจกรรมของชมรมฯให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของ

สมาชิกและกิจกรรมตามโครงสร้างการดำเนินงานของโครงการ TO BE NUMBER ONE 
   6. จัดตั้งชมรมฯ คัดเลือกแกนนำ ให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ เพื่อให้

ขับเคลื่อนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   7. จัดกิจกรรมในศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น โดยให้บริการตามกรอบการดำเนินงานของศูนย์เพ่ือนใจ

วัยรุ่นได้แก่ ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนาอีคิว พร้อมทั้งบันทึกผลการดำเนินงานไว้เป็นหลักฐาน 
   8. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการให้คำปรึกษาและพัฒนาคุณลักษณะด้านจิตอาสา แก่

นักเรียนแกนนำ อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  
   9. จัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือกับนักเรียนแกนนำชมรมฯเกี่ยวกับการดำเนินงาน พร้อม

ทั้งบันทึกการประชุมไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
   10. ให้การนิเทศ กำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของ

นักเรียนแกนนำชมรมฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
   11. รวบรวมข้อมูลเอกสารดำเนินงาน เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานทุกสิ้นปี 

 12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

9.2 โครงการสถานศึกษาสีขาว   
ดำเนินกิจกรรมสอดคล้องกับนโยบายของชาติและเป้าหมายของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดิน  

เอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อเสริมสร้างผู้เรียนให้มี
ภูมิคุ้มกัน ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน เพ่ือป้องกันเฝ้าระวัง แก้ปัญหาไม่ให้มีการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียน และเพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ 

แนวทางการปฏิบัติ 
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ประกอบด้วย กิจกรรมห้องเรียนสีขาว กิจกรรมการเรียนการ

สอน ทักษะชีวิตและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เช่น การ
เล่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม เป็นต้น  



   2. ยุทธศาสตร์ด้านการค้นหา ประกอบด้วย กิจกรรมการสำรวจสภาพการใช้ยาเสพติด ระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา การเยี่ยมบ้าน การรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองผู้เรียนเป็น 5 กลุ่ม 
คือ กลุ่มปลอด กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มค้า 

   3. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษา ประกอบด้วย การดูแลช่วยเหลือ กิจกรรมคลินิกเสมารักษ์ 
กิจกรรมสังคมบำบัดในสถานศึกษา การเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การส่งต่อเข้ารับการบำบัดรักษาจาก
สถานพยาบาล กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการบำบัดรักษาฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 

   4. ยุทธศาสตร์ด้านการเฝ้าระวัง ประกอบด้วย กิจกรรมตู้แดงเสมารักษ์ กิจกรรมตำรวจ
ประสานโรงเรียน โรงพักจำลอง กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สารวัตรนักเรียนห้องเรียนสีขาวและการ
ประสานงานกับผู้นำหน่วยงานในท้องถิ่นและหน่วยงานที่รับผิดชอบการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย การจัดทำแผนการอำนวยการ กำกับ 
ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงาน การนำนโยบายสู่การปฏิบัติและสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติงาน 
พิจารณา จัดทำมาตรการลงโทษและมาตรการเสริมแรง 

                                9.3  โครงการสถานีตำรวจจำลองในโรงเรียน 
ปฏิบัติการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด ทะเลาะวิวาท ชู้สาว และพฤติกรรมที่ไม่พึง 

ประสงค์ท้ังปวงแก่นักเรียน และดูแลงานจราจรภายในและภายนอกโรงเรียน 
แนวทางการปฏิบัติ 

  1. จัดทำแผนงานโครงการและแนวปฏิบัติงานในการดำเนินงานกิจกรรมสถานีตำรวจจำลอง
ในโรงเรียน 
  2. เป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียนที่เป็นเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจจำลอง 
  3. ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ้านโฮ่ง ร่วมมือในการดำเนินงานกิจกรรม 
  4. อบรมและให้ความรู้ การปฏิบัติหน้าที่ของนักเรียนที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจำลองในโรงเรียน  
   5. การดำเนินกิจกรรมสถานีตำรวจจำลอง โดยการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ 
ฝ่ายการป้องกัน ฝ่ายปราบปราม ฝ่ายสืบสวนสอบสวน ฝ่ายจราจร มีข้ันตอนการดำเนินงานดังนี้ 
          5.1 ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยง เช่น ห้องน้ำ มุมอับ ห้องเรียน อาคารเรียน ช่วงเช้า ช่วงพัก
กลางวัน และหลังเลิกเรียน 
           5.2 สังเกตนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่เข้าค่ายกลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา และ เข้าตรวจ 
          5.3 ส่งตัวให้กับสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจจำลองในโรงเรียน ร่วมกับ เจ้ าที่
ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ้านโฮ่ง สืบหาข้อเท็จจริง และบันทึกผลการสอบสวน 
          5.4 ส่งตัวไปยังกลุ่มงานกิจการนักเรียน พร้อมบันทึกคำสารภาพและหลักฐานการกระทำ
ผิด เพ่ือบันทึกประวัติเป็นข้อมูลของกลุ่มกิจการนักเรียนต่อไป 
  6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมาย 

9.4  โครงการศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 
เฝ้าระวัง เรื่องการแต่งกายให้ถูกต้องตามวัฒนธรรมไทย การใช้โทรศัพท์มือถือของนอกราคา 



แพง การเข้าสถานเริงรมย์ การเที่ยวเตร่กลางคืนของนักเรียน การฝักใฝ่สินค้าของนอกราคาแพง การไม่เคารพ
ผู้ใหญ่ การเข้าสังคม 

แนวทางการปฏิบัติ 
1. บริหารจัดการและดำเนินการตามแนวทาง/วัตถุประสงค์ของแต่ละงาน/โครงการให้เกิด 

ประสิทธิภาพสูงสุด 
2. จัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ 
3. จัดทำแผนหรือโครงการ 
4. วางแผนและดำเนินการตามแผนโครงการ  
5. กำกับ ติดตาม การใช้งบประมาณ และการดำเนินการตามแผนโครงการอย่างเป็นระบบ  

เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ 
6. สรุปและรายงานผลงาน/โครงการให้ผู้อำนวยการทราบ  
7. จัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน  

  8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

9.5 โครงการขับข่ีปลอดภัยในสถานศึกษา 
รณรงค์ให้นักเรียนสวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียนทุกวัน และประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ  

พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประกันภัยจากรถให้รถทุกคนมีประกันภัย 
แนวทางการปฏิบัติ 
1. บริหารจัดการและดำเนินการตามแนวทาง/วัตถุประสงค์ของแต่ละงาน/โครงการ 

ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  2. จัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ 

3. จัดทำแผนหรือโครงการ 
4. วางแผนและดำเนินการตามแผนโครงการ  
5. กำกับ ติดตาม การใช้งบประมาณ และการดำเนินการตามแผนโครงการอย่างเป็นระบบ  

เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ 
6. สรุปและรายงานผลงาน/โครงการให้ผู้อำนวยการทราบ  
7. จัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน  

  8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 

คำสั่งโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
ที่ 198 / ๒๕๖3 

เรื่อง  แต่งตั้งมอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ 
      ตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ปีการศึกษา ๒๕๖3 

……………………..………………………… 
  ด้วยโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ขอแต่งตั้งและมอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อการบริหารสอดคล้องกับนโยบาย แผนงานทางราชการและประสิทธิผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๒๗(๑) (๔)  และมาตรา ๘๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๔๗ คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่  ๑๗๖๐/๒๕๕๖ เรื่อง การมอบอำนาจการ
ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ 
เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงแต่งตั้งมอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ปีการศึกษา ๒๕๖3 ดังนี้ 

ฝ่ายบริหาร 
 ๑. นายจรัส  คำอ้าย       ผู้อำนวยการโรงเรียน     
 ๒. นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ    รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคลและกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 ๓. นายถวิล  ชัยยา      ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 ๔. นายเมธา  ศรีประทีป      ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 ๕. นายคมสันต์ พิพัฒน์วุฒิกุล   ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

กลุ่มบริหารวิชาการ  
๑. รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นายถวิล     ชัยยา   
๒. หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  นางพิชยา    ชูมก 
๓. เลขานุการกลุ่มบริหารวิชาการ  นางลาวัลย์   ขยันขาย 
๔. งานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ   นางสาวอำไพพรรณ  วรรณภิระ   
๕. งานส่งเสริมและจัดการศึกษา 

๑. นายถวิล  ชัยยา    หัวหน้างาน 
๒. นางพิชยา  ชูมก     
๓. นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม   
๔. นางฉวรัตน์   คำธัญ     
๕. นางศรีเริญ  มีพิมพ์    
๖. นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร     
๗. นางพันนภา  วลีดำรงค์      
๘. นางสาวชลิดา  โอดบาง    



๙. นายเอกดน  อินต๊ะปัน                                                 
๑๐. นางสาวอำภา   เขียวด ี
๑๑. นางอรพินธ์   กันทะรัน      
๑๒.  นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ                                  
๑๓. นางจันทร์เพ็ญ  ยอดยา      
๑๔.  นางสาววัชรินทร์  แก้วมูล     
๑๕. นางลำดวน  ติดทะ                  
๑๖.  นางศิริญญา   หล้าเต็น 
๑๗. นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ 

๖. งานหลักสูตรสถานศึกษา 
๑. นางลาวัลย์  ขยันขาย    หัวหน้างาน 
2. นางฉวรัตน์  คำธัญ     
3. นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม    
4. นางศรีเริญ  มีพิมพ์      
5. นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร     
6. นางพันนภา  วลีดำรงค ์    
7. นางสาวชลิดา  โอดบาง    
8. นายเอกดน  อินต๊ะปัน    
9. นางสาวอำภา  เขียวดี     
๑0.  นางศิริญญา  หล้าเต็น 
11. นายประสงค์   เลิศสมบัติพลอย 
๑2. นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ     

7. งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑. นายพินิจ  ทังสุนันท์   หัวหน้างาน 
๒. นายบรรจบ  ชูมก      
๓. นายนิพล  ปลุกเสก     
๔. นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม    
๕. นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน์     

8. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
๑. นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย  หัวหน้างาน 
๒. นางสาวสุภาพร  เป็งปิง      

9. งานทะเบียนนักเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน 
๑. นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ   หัวหน้างาน   
๒. นายประสงค์   เลิศสมบัติพลอย 
3. นางสาวอำไพพรรณ  วรรณภิระ    

๑0. งานวัดผลและประเมินผลการเรียน 
๑. นางสาววัชรินทร์  แก้วมูล   หัวหน้างาน 



๒. นางอุมาพร  แก้วปวน           
๓. นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย 
4. นายประสงค์   เลิศสมบัติพลอย     

๑1. งานนิเทศการศึกษา 
๑. นายถวิล  ชัยยา    หัวหน้างาน 
๒. นางพิชยา  ชูมก      
3. นางสาวอำภา  เขียวดี 
4. นางฉวรัตน์   คำธัญ    
5. นางศรีเริญ  มีพิมพ์     
6. นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร     
7. นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม    
8. นางพันนภา  วลีดำรงค ์    
9. นางสาวชลิดา  โอดบาง     
๑0. นายเอกดน  อินต๊ะปัน       

๑2. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑. นางสาวอำภา  เขียวดี   หัวหน้างาน 
๒. นางอุมาพร   แก้วปวน     
๓. นายพินิจ  ทังสุนันท์      
๔. นางอรพินธ์  กันทะรัน      
๕. นางลำดวน   ติดทะ    
๖. นายกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง      
๗. นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย     
๘. นายเอกดน  อินต๊ะปัน      

๑3. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
๑3.๑  แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 

๑. ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒. ห้องเรียน E-Classroom   นายพินิจ  ทังสุนันท์  
๓. ห้องเรียน World Class   นายถวิล  ชัยยา   
๔. ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล 
๕. ห้องเรียนไร้พรมแดน   นายบรรจบ  ชูมก 
๖. ศูนย์อาเซียนศึกษา   นางสาวอำภา  เขียวดี  
๗. ศูนย์เรียนรู้พระราชกรณียกิจฯ  ๗.๑ นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล    หัวหน้า  

                    ๗.๒ นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่    เจ้าหน้าที ่

 ๑3.๒  แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๑4. งานห้องสมุด 
๑. นางลำดวน  ติดทะ   หัวหน้างาน 
๒. นางญาดา   ตรีเนตร     



๓. นางสาวกนกวรรณ  จันทร์ลอย                             

๑5. งานแนะแนวการศึกษา 
๑. นางจันทร์เพ็ญ  ยอดยา   หัวหน้างาน 
๒. นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร 
๓. นางสาวปาณิสรา   พิมพิรัตน ์     
๔. นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ   
๕. ครูท่ีปรึกษาทุกระดับ      

๑6. งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๑. นางอรพินธ์   กันทะรัน   หัวหน้างาน 
๒. นางลำดวน   ติดทะ     
๓. คณะกรรมการตามคำสั่งฯ  

๑7. งานธนาคารโรงเรียน  
๑. นางเสาวนีย์   แสงหงษ์   หัวหน้างาน 
๒. นางสาวนิรมล  พิมพ์ทอง     

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
๑. รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ 
๒. หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล   นายสุทน  คุ้มเสม 
๓. เลขานุการกลุ่มบริหารงานบุคคล  นางสาวนัยนา  หมื่นจำปา 
๔. งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล  นางสาวนิตยา  แปงชัย 
๕. งานบุคคล 

๑. นายสุทน  คุ้มเสม    หัวหน้างาน 
๒. นางสาวนัยนา  หมื่นจำปา     
๓. นางพันนภา  วลีดำรงค ์
๕. นางสาววรัญญา  เป็งปิง   

     ๖. นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร 
     ๗. นางสาวนิตยา  แปงชัย    

6. งานธุรการและงานสารบรรณ 
      ๑. นางสาวนัยนา  หมื่นจำปา   หัวหน้างาน 
      ๒. นางสาววรัญญา  เป็งปิง 
      ๓. นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร      
      ๔. นางสาวนิตยา  แปงชัย     
      ๕. นางสาวเกศราวรรณ  กันทายวง    

7. งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     ๑. นายสุทน  คุ้มเสม    หัวหน้างาน 

           ๒. นางพันนภา  วลีดำรงค์      
 

8. งานเวรรักษาการณ์ 



      ๑. นายสุทน  คุ้มเสม    หัวหน้างาน 
      ๒. นายสุรัตน์  จี้ฟู      
      ๓.  นางสาวเกศราวรรณ  กันทายวง    

๙. งานประชาสัมพันธ์   
      ๑. นางสาวชลิดา  โอดบาง   หัวหน้างาน 
      ๒.  นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร    
      ๓. นางสาวอัมพร  นามณี    
      ๔. นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์    
      ๕. นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน์     

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
๑. รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ 
๒. หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ  นายนิพล   ปลุกเสก 
๓. เลขานุการกลุ่มบริหารงบประมาณ  นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล 
๔. งานสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ  นางสาวอรนุช  เรือนคำ  
๕. งานนโยบายและแผน 

๑. นายนิพล  ปลุกเสก   หัวหน้างาน 
๒. นางญาดา   ตรีเนตร     
๓. นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม    
๔. นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล 
๕. นางสาววรัญญา  เป็งปิง     
๖. นางสาวอรนุช  เรือนคำ    

๖. งานการเงิน 
     ๑. นางสาวสุภาพร  เป็งปงิ   หัวหน้างาน 
     ๒. นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล    

๗. งานการบัญชี  
     ๑. นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว   หัวหน้างาน 

           ๒. นางสาวนิรมล  พิมพ์ทอง     
     ๓. นางสาวสุภาภรณ์   ชมภูแก้ว    

๘. งานพัสดุและสินทรัพย์ 
      ๑. นางสาวอำไพ  สิทธิกาน   หัวหน้างาน 
              ๒. นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล 
      3. นางสาวพิมพ์ชนก  กันทะวัง       
      4. นางจีราพรรณ  เป็งเมืองลอง     

๙. งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
      ๑. นายพงศ์นรินทร์ อินกองงาม  หัวหน้างาน 
      ๒. นายนิพล  ปลุกเสก     



      ๓. นางสาววรัญญา  เป็งปิง    
     ๔. นางสาวอรนุช  เรือนคำ  

           ๕. นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน์                                   
๑๐. งานเอกสารสิ่งพิมพ์ 

     ๑. นางญาดา   ตรีเนตร   หัวหน้างาน 
     ๒. นางจันทร์วัน  รั่วรู้      

๑๑. งานควบคุมภายใน 
     ๑. นางสาวอรนุช  เรือนคำ   หัวหน้างาน 
     ๒. นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม    

๑๒. งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
     ๑. นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล  หัวหน้างาน 
     ๒. นางสาวสุภาภรณ์  ชมภูแก้ว    
     ๓. นางสาวสุภาพร  เป็งปงิ 

๑๓.  งานปฏิคมโรงเรียน 
      ๑. นางนพผกามาศ สายนุวงค ์  หัวหน้างาน 
      ๒. นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล 
      3. นางเสาวนีย์  แสงหงษ์ 
      4. นางญาดา  ตรีเนตร  
      5. นางสาวกนกวรรณ  จันทร์ลอย    
      6. นางจีราพรรณ  เป็งเมืองลอง    
      7. นางสาวสภุาภรณ์   ชมภูแก้ว    
      8. นางจันทร์วัน  รั่วรู้   
      9.  นางสาวอำไพพรรณ  วรรณภิระ  

14. งานร้านค้าสวัสดิการ 
        1. นายเรืองฤทธิ์   พินิจพรรณ  หัวหน้างาน 
        2.  นางจันทร์เพ็ญ   ยอดยา   

      3. นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ 
        4. นางลำดวน   ติดทะ 
        6. นางหรรษการณ์  ดวงแก้ว   

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
๑.  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นายเมธา  ศรีประทีป 
๒.  หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการ   นายกฤษฏิ์ชาญ  รุ่นบาง   
๓.  เลขานุการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  นางกาญจนา  เหลืองทา   
๔.  งานสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นายบัญชา  บังคมเนตร  
๕.  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๑. นางศรีเริญ  มีพิมพ์   หัวหน้างาน 



๒. นายพินิจ  ทังสุนันท์   
๓. นายกฤษฏิ์ชาญ  รุ่นบาง     
๔. นางกาญจนา  เหลืองทา                   
๕. นางพันนภา  วลีดำรงค ์
๖. นางสาวปทุมพร  อภิวงศ์   
๗. ครูที่ปรึกษาทุกระดับ        

๖. งานส่งเสริมพฤติกรรมและพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน 
๑. นายเมธา  ศรีประทีป   หัวหน้างาน 
๒. นายพินิจ  ทังสุนันท์     
๓. นายกฤษฏิ์ชาญ  รุ่นบาง    
๔. นางกาญจนา  เหลืองทา    
๕. นางพันนภา  วลีดำรงค ์
6. นางสาวปทุมพร  อภิวงศ ์   
7. นายเอกดน  อินต๊ะปัน     
8. นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง 
9. นายธนวัฒน์  สิทธิตัน 

๗. งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
๑. นางสาวอำภา  เขียวดี      หัวหน้างาน 

       ๒. นายสุรัตน์  จี้ฟู     
๓. นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่     
๔. นางสาวอำไพ  สิทธิกาน    
๕. นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล 

๘. งานสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตย 
๑. นางกาญจนา  เหลืองทา  หัวหน้างาน 
๒. นายสุรัตน์  จี้ฟู     
๓. นางสาวอำไพ  สิทธิกาน    
๔. นายเอกดน  อินต๊ะปัน     
๕. นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล 
๖. นางสาวปทุมพร  อภิวงค ์    
๗. นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง  

๙. งานครูเวรประจำวัน 
๑. นางศรีเริญ  มีพิมพ์   หัวหน้างาน 
๒. นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง    
๓. นายเอกดน  อินต๊ะปัน   

๑๐. งานคณะสี   
๑. นายเมธา  ศรีประทีป   หัวหน้างาน 
๒. นายกฤษฏิ์ชาญ  รุ่นบาง 



๓. นายพินิจ  ทังสุนันท์ 
๔. นางสาวอำภา  เขียวดี 
5. นางพันนภา  วลีดำรงค์                                         
6. นางกาญจนา  เหลืองทา 
7. นางสาวปทุมพร  อภิวงศ ์
8. นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง 
9. นายธนวัฒน์  สิทธิตัน 

๑๐. งานสมาคมผู้ปกครองและครู  
๑. นางสาวอำไพ  สิทธิกาน  หัวหน้างาน 

    ๒. นางสาวอัมพร  นามณี     
๓. นางกาญจนา  เหลืองทา    

 ๔. คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู  

กลุ่มบริหารทั่วไป 
๑.  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล 
๒.  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป   นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่  
๓.  เลขานุการกลุ่มบริหารทั่วไป   นางสาวอัมพร  นามณี  
๔. งานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป  นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง  
๕. งานพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

๑. นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่  หัวหน้างาน 
๒. นายเรืองฤทธิ์   พินิจพรรณ 
3. นายบุญเลิศ  มูลศรี    

 4. นายสมาน  จันทร์ธง     
5. นางจันทร์วัน  รั่วรู้     
6. นายผจญ  ภิระแก้ว     

 7. พนักงานทำความสะอาด    

๖. งานสาธารณูปโภค 
    ๑. นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่  หัวหน้างาน 
    ๒. นายเรืองฤทธิ์   พินิจพรรณ 

3. นายบุญเลิศ  มูลศรี     
 4. นายสมาน  จันทร์ธง     

๗. งานพัฒนาความสะอาด 
      ๑. นายชัยพิชิต  อุดคำมี   หัวหน้างาน 
  ๒. นางจันทร์วัน  รั่วรู้     
      ๓. นางนภาพร  เขื่อนตา    
  4. นางสาวทัศนีย์  พุทธกาล    

5. นางสาววันเพ็ญ  เป็งปิง  
6. นางอนัญญา  ธรรมใจ    



  7. นางนาตยา  ทาศรี  

๘. งานพัฒนาทั่วไป  
   ๑. นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่  หัวหน้างาน 

    ๒. นายชัยพิชิต  อุดคำมี     
    ๓. นายสมาน  จันทร์ธง     
     ๔. นายบุญเลิศ  มูลศรี     
     ๕. นางจันทร์วัน  รั่วรู้     

                ๖. นายผจญ  ภิระแก้ว     
  ๗. นายสุทิศ  มณีทอง     
  8. นางนภาพร  เขื่อนตา 

9. นางสาวทัศนีย์  พุทธกาล    
10. นางสาววันเพ็ญ  เป็งปิง  
11. นางอนัญญา  ธรรมใจ    

  12. นางนาตยา  ทาศรี  

๙. งานยานพาหนะ 
    ๑. นางสาวอัมพร  นามณี   หัวหน้างาน 

๒. นายสมาน  จันทร์ธง    
     ๓. นายสุทิศ  มณีทอง      

๑๐. งานโภชนาการ  
     ๑. นางนพผกามาศ  สายนุวงค์  หัวหน้างาน 
     ๒. นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ     
 ๓. นางจันทร์เพ็ญ  ยอดยา    
      ๔. นางลำดวน  ติดทะ     

๑๑. งานอนามัยและประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
  ๑. นางฉวรัตน์  คำธัญ   หัวหน้างาน 
  ๒. นางศรีเริญ   มีพิมพ์ 

3. นางสาวประทุมพร  อภิวงค์ 
 4. นายธนวัฒน์   สิทธิตัน     
 5. นางสาวอำไพพรรณ  วรรณภิระ    

๑๒. งานชุมชนสัมพันธ์       
      ๑. นางเสาวนีย์  แสงหงษ์   หัวหน้างาน 
      ๒. นายสุรัตน์  จี้ฟู     

  ๓. นายเรืองฤทธิ์  พินิจพรรณ 
  4. นายสุทน  คุ้มเสม     

      5. นางนพผกามาศ   สายนุวงค์ 
  6. นางอรพินธ์   กันทะรัน 
  7. นางศรีเริญ   มีพิมพ์ 



  8. นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ                                        
  9. นายเอกดน  อินต๊ะปัน  

  10. นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง 
  11. นางสาวพิมพ์ชนก  กันทะวัง    

 12. นางสาวอำไพพรรณ  วรรณภิระ    
                13. นางสาวกนกวรรณ   จันทร์ลอย 
   14. นายบัญชา  บังคมเนตร     

๑๓. งานบ้านพักครู 
    ๑. นายชาญณรงค์   สมบัติใหม่  หัวหน้างาน 

๒. นายชัยพิชิต  อุดคำมี     
๓. นายสุรัตน์  จี้ฟู  

14. งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
๑. นายบรรจบ  ชูมก   หัวหน้างาน 
๒. นายนิพล  ปลุกเสก     
๓. นายบัญชา  บังคมเนตร     
4. นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน์     

๑5. งานสมาคมศิษย์เก่า 
๑. นางสาววัชรินทร์  แก้วมูล  หัวหน้างาน 

    ๒. นางสาวชลิดา  โอดบาง    
       3. ครูและบุคลากรที่เป็นศิษย์เก่า  

 ทั้งนี้ ให้ผู ้ที ่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งฯ ศึกษาภาระงานแต่ละงาน และปฏิบัติหน้าที่ที ่ได้ รับ
มอบหมายอย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน องค์กร และทาง
ราชการ  
 
             สั่ง  ณ  วันที่  14  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖3 
 
 
 

                                                (นายจรัส  คำอ้าย) 
                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
 
 


