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                       3.  กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
 
 

นายธิต ิ สวนแก้ว  รองผู้อ านวยการโรงเรยีน   

ปฏิบัตหิน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารงานบุคคล 

นายวุฒนัินท์   สัจจวาที     ครู  คศ. 3 

ปฏิบัตหิน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล        

นางสนีิพรรณ วานิชเจริญธรรม ครู  คศ. 3 

ปฏิบัตหิน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล       
 

 

รองผู้อ านวยการโรงเรยีน 

นายธิต ิ สวนแก้ว ปฏิบัตหิน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารงานบุคคล 

มีหน้าที่รับผิดชอบ 

1. บรหิารงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล นิเทศ ติดตาม ดูแลรับผิดชอบงานกลุม่บรหิารงาน

บุคคลทุกสายงานให้เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ 

2. เป็นกรรมการบรหิารของโรงเรียน 

3. เป็นประธานคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล        

4. จัดท าแผนปฏิบัตกิารและปฏิทินปฏิบัตงิานประจ าปีของกลุ่มบริหารงานบุคคล       

5. บริหารงานบุคลากร  ในเร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบงานบุคคล และสวัสดิภาพ

ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 

6. บริหารจัดการในการจัดท าข้อมูลการเสนอความดีความชอบของบุคลากรในโรงเรียน 

เพ่ือคณะกรรมการร่วมพิจารณา  

7. ควบคุมดูแลให้นักเรียนให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน  และพิจารณา

ลงโทษนักเรียนที่กระท าความผิด 

8. ประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียน ระดับช้ัน ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว เพ่ือพิจารณา

แก้ไขปัญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมไมเ่หมาะสม 

9. ควบคุมดูแลการปฏิบัตหิน้าที่กจิกรรมหน้าเสาธง การอยู่เวร/ยามรักษาความ 

ปลอดภัย ในวันปฏิบัติราชการ เวรเวลากลางคืนและเวรวันหยุดราชการ  จัดท าโครงการ

พัฒนาบุคลากรของกลุ่มบริหารงานบุคคล        

10.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  ในเพ่ือประกอบการพิจารณาความดี

ความชอบ 

11.  ปฏิบัตงิานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารงานบุคคล        

นายวุฒนัินท์  สัจจวาที       ครู คศ.3      ปฏบิัตหิน้าทีผู่้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล        

นางสนีิพรรณ วานิชเจริญธรรม ครู คศ.3 ปฏิบัตหิน้าทีผู่้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล        

มีหน้าที่รับผิดชอบ 

1. ปฏิบัตหิน้าที่แทนรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลในกรณีที่รองผู้อ านวยการ 

ไมส่ามารถปฏิบัตหิน้าที่ได ้ในเร่ืองดังต่อไปนี ้

     1.1  บรหิารงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล นิเทศ ติดตาม ดูแลรับผิดชอบงานกิจการ 

          นักเรยีน ทุกสายงานให้เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ 

      1.2 เป็นประธานคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

      1.3 จัดท าแผนปฏิบัตกิารและปฏิทินปฏิบัตงิานประจ าปีของกลุ่มบริหารงานบุคคล 

     1.4  ควบคุมดูแลการปฏิบัตหิน้าที่กจิกรรมหน้าเสาธง การอยู่เวร/ยามรักษาความ 

      ปลอดภัยในวันปฏิบัติราชการ เวรเวลากลางคืน และเวรวันหยุดราชการ  

1.5 ประเมินผลการปฏิบัตงิานของบุคลากร ในกลุ่มเพ่ือประกอบการพิจารณา 

      ความดคีวามชอบ 

 2.  ควบคุมดูแลให้นักเรยีนให้ปฏิบัตติามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน และพิจารณา 

      ลงโทษนักเรียนที่กระท าความผิด 

3. ประสานงานกับผู้ปกครองนักเรยีน ระดับช้ัน ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว พิจารณา 

แก้ไขปัญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไมเ่หมาะสม 

4.  ปฏิบัตงิานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

3.1  งานส านักงาน 
นายธีรยุทธ์  นิจสุข   ครู คศ. 1  หัวหน้า 

นายวุฒนัินท์  สัจจวาที   ครู คศ. 3  ผู้ช่วย 

นางสนีิพรรณ วานิชเจริญธรรม  ครู คศ. 3  ผู้ช่วย 

นางสาวศศิวัณย ์ ยินดเีจริญ  ลูกจ้างช่ัวคราว  เลขานุการ 

นางสาววาสนา  เงินอยู่   ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่รับผิดชอบ 

1. จัดท าแผนงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 

2. จัดท างานสารบรรณของกลุ่มบริหารงานบุคคล 

3. ควบคุมดูแลงานการเงินและพัสดุของกลุ่มบริหารงานบุคคล 

4. ปรับปรุงดูแลส านักงานกลุม่บรหิารงานบุคคลให้เรยีบรอ้ยอยู่เสมอ 

 5.  จัดท าคู่มือนักเรียนและผู้ปกครองเพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติของนักเรยีนและผู้ปกครอง 
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6.  จัดท าและรวบรวมเอกสาร แบบบันทึก รายงาน เพ่ือตดิตามการปฏิบัติงาน  

     กลุ่มบริหารงานบุคคลทุกประเภท 

7.  จัดเวรยามรักษาการณ์ สถานที่ราชการ ในวันปฏิบัติราชการ เวลากลางคืน และ 

     วันหยุดราชการ เพ่ือเสนอผู้อ านวยการแตง่ต้ัง 

8. เก็บรวบรวม บันทึกสถิติข้อมูลต่าง ๆ และจัดท าสารสนเทศของกลุ่มบริหารงานบุคคล

ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

9. เตรียมการและนัดหมาย และอ านวยความสะดวกในการปฏิบัตงิานต่าง ๆ ของงาน  

กลุ่มบริหารงานบุคคล  โดยประสานงานกับกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 10.  จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 11.  บันทึกการประชุมต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารงานบุคคลทุกคร้ัง 

 12.  ประเมินและรายงานผลการปฏิบัตงิานเมื่อสิ้นปีการศึกษา 

 13.  ปฏิบัตหิน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

3.2   งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
นายส าเรงิ  ศรีสิทธิชัยสกุล  ผู้อ านวยการ  หัวหน้า 

นายสมหมาย   โอภาษี            รองผู้อ านวยการ รองหัวหน้า 

นายธิต ิ  สวนแก้ว   รองผู้อ านวยการ รองหัวหน้า 

นางปยิะวดี     ใจคง   รองผู้อ านวยการ รองหัวหน้า 

นางสาวสุรภา  เอ้ือนไธสง  รองผู้อ านวยการ รองหัวหน้า 

นางกชกร  มิ่มกระโทก            ครู คศ.3  ผู้ช่วย 

นางรัตนาวด ี ฉายวิเศษพล  ครู คศ.3  ผู้ช่วย 

นางสาวเกศินี  ริมราง   ครู คศ.1  ผู้ช่วย 

ประธานกลุ่มสาระทุกกลุ่ม     ผู้ช่วย 

นางสนีิพรรณ วานิชเจริญธรรม  ครู คศ.3  เลขานุการ 

นางสาวปานวาด  แมนมาศวิหค     ครู คศ.2  ผู้ช่วยเลขานุการ 

นางสาวภารณิี   จันทรแ์สง                   คร ูคศ.1  ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่รับผิดชอบ 

1. จัดท าเร่ืองการวางแผนอัตราก าลัง   

2. จัดท าเร่ืองการรับรองต าแหน่ง  การขอปรับวฒิุให้สูงขึน้ 

3. จัดท าเร่ืองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

4. ปฏิบัตงิานอื่น ๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมาย 
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3.2.1   งานส่งเสริมการประเมนิวทิยฐานะข้าราชการครู 
นายธิต ิ สวนแก้ว   รองผู้อ านวยการ ที่ปรึกษา 

นายสมหมาย   โอภาษี            รองผู้อ านวยการ ที่ปรึกษา 

นางสนิพีรรณ วานิชเจริญธรรม  ครู คศ.3  หัวหน้า 

นางกชกร  มิ่มกระโทก            ครู คศ.3  รองหัวหน้า 

ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุม่    ผู้ช่วย 

นายฉัตรชัย  สงิห์คราญ   ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วย 

นางสาวจิราพรรณ  แก้วตาด  ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วย 

นางสาวภารณิี  จันทรแ์สง  ครู คศ.1  เลขานุการ 

นางสาวปานวาด  แมนมาศวิหค     ครู คศ.2  ผู้ช่วยเลขานุการ 

นางสาวเกศินี  ริมราง   ครู คศ.1  ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่รับผิดชอบ 

1. เป็นที่ปรึกษาและสง่เสริมการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู 

2. ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ 

3. จัดท าเร่ืองการขอมีและเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึน้          

4. จัดท าเร่ืองการสง่เสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5. ปฏิบัตงิานอื่น ๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมาย 
 

3.3  งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
นางสนิพีรรณ วานิชเจริญธรรม  ครู คศ. 3  ที่ปรึกษา 

นางสาวปานวาด    แมนมาศวิหค     ครู คศ. 2  หัวหน้า 

นางสาวศศิวัณย ์ ยินดเีจริญ  ลูกจ้างช่ัวคราว  ผู้ช่วย 

นายฉัตรชัย  สงิห์คราญ   ครูผู้ช่วย  เลขานุการ 

      นางสาวจิราพรรณ  แก้วตาด  ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่รับผิดชอบ 

1. จัดท าเร่ืองการสรรหาและบรรจุแตง่ต้ังขา้ราชการครู  

2. จัดท าเร่ืองการสรรหา การท าสัญญาจา้ง และค าสั่งจา้งครูอัตราจ้าง พนักงาน

ราชการและลูกจ้างช่ัวคราว  

3. จัดท าเร่ืองการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของ

ข้าราชการครูที่บรรจุใหม่ 

4. จัดท าเร่ืองการขอมีบัตรประจ าตัวของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5. ปฏิบัตงิานอื่น ๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมาย 
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3.4   งานสร้างเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัตงิาน   
นายส าเรงิ ศรีสทิธิชัยสกุล  ผู้อ านวยการ  หัวหน้า 

นายธิต ิ สวนแก้ว   รองผู้อ านวยการ รองหัวหน้า 

นายสมหมาย   โอภาษี            รองผู้อ านวยการ รองหัวหน้า 

นางปยิะวดี     ใจคง   รองผู้อ านวยการ รองหัวหน้า 

นางสาวสุรภา  เอ้ือนไธสง  รองผู้อ านวยการ รองหัวหน้า 

นางจรรัีตน์ เจริญสรรพพืช  ครู คศ. 3  ผู้ช่วย 

นางกชกร    มิ่มกระโทก  ครู คศ. 3  ผู้ช่วย 

นายประสิทธิ์    สุนา   ครู คศ. 3  ผู้ช่วย 

นายพันธศักด์ิ   โพธิเกษม  ครู คศ. 3  ผู้ช่วย 

นางสาวอรัญญา  ผลจติต์  ครู คศ. 3  ผู้ช่วย 

นางสาวสมปรารถนา ทองนาค  ครู คศ. 3  ผู้ช่วย 

นายยอดรัก     เชียงใหม ่  ครู คศ. 2  ผู้ช่วย 

นางศิวพร สุขวังไทร   ครู คศ. 1  ผู้ช่วย 

นางสาวศศิวัณย ์ ยินดเีจริญ  ลูกจ้างช่ัวคราว  ผู้ช่วย 

นางสนีิพรรณ วานิชเจริญธรรม  ครู คศ.3  เลขานุการ 

นางสาวปานวาด  แมนมาศวิหค     ครู คศ. 2  ผู้ช่วยเลขานุการ 

นางสาวภารณิี   จันทรแ์สง                  ครู คศ. 1  ผู้ช่วยเลขานุการ 

นายฉัตรชัย  สงิห์คราญ   ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วยเลขานุการ 

นางสาวจิราพรรณ  แก้วตาด  ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่รับผิดชอบ 

1. จัดท าเร่ืองการเลื่อนขั้นเงินเดอืน การประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

2. จัดท าเร่ืองการจัดระบบและท าทะเบียนประวัติ 

3. จัดท าเร่ืองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์      

4. จัดท าเร่ืองการสง่เสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ (ครูดีเดน่ดา้นต่าง ๆ) 

5. จัดท าเร่ืองการสง่เสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

6. ปฏิบัตงิานอื่น ๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมาย 
 

3.5    งานวนิัยและการรักษาวินัย   
นายส าเรงิ ศรีสทิธิชัยสกุล  ผู้อ านวยการ  หัวหน้า 

นายธิต ิ สวนแก้ว   รองผู้อ านวยการ รองหัวหน้า 
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นายสมหมาย   โอภาษี            รองผู้อ านวยการ รองหัวหน้า 

นางปยิะวดี     ใจคง   รองผู้อ านวยการ รองหัวหน้า 

นางสาวสุรภา  เอ้ือนไธสง  รองผู้อ านวยการ รองหัวหน้า 

นางสนีิพรรณ วานิชเจริญธรรม  ครู คศ.3  ผู้ช่วย 

นางสาวภารณิี จันทรแ์สง  คร ูคศ.1  เลขานุการ 

นางสาวเกศินี  ริมราง       ครู คศ.1  ผู้ช่วยเลขานุการ 

นางสาวศศิวัณย ์ ยินดเีจริญ  ลูกจ้างช่ัวคราว  ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่รับผิดชอบ 

1. จัดท าเร่ืองการด าเนนิการทางวินัยและการลงโทษ  การอุทธรณแ์ละการร้องทุกข ์

การออกจากราชการ ส าหรับข้าราชการครูและลูกจ้างที่ปฏิบัตงิานในโรงเรียน 

2. จัดท าเร่ืองการขออนุญาตไปราชการ  การลาทุกประเภท  

3. จัดท าเร่ืองการลงช่ือปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. ปฏิบัตงิานอื่น ๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมาย 
 

3.6 งานกิจกรรมนักเรียน 

นางสาวณิชชากร  สร้อยระย้า  ครู คศ. 3  หัวหน้า 

นายชัยพฤกษ์ ช านาญเท  คร ูคศ. 2  รองหัวหน้า 

นางสาวทิวาร์ ศรนรินทร ์  ครู คศ. 2  ผู้ช่วย 
นายเชิดชาย สารจันทร์  ครู คศ. 3  ผู้ช่วย 

นายประสิทธิ์ สุนา   คร ูคศ. 3  ผู้ช่วย 

นายยอดรัก เชียงใหม่  ครู คศ. 2  ผู้ช่วย 

นายเอกสิทธิ์ วงษ์ษา   คร ูคศ. 2  ผู้ช่วย 

นางสาวธันยภรณ์  วงษ์ษา           คร ูคศ. 1  ผู้ช่วย 

นางสาวศศิวัณย ์ ยินดเีจริญ  ลูกจ้างช่ัวคราว  ผู้ช่วย 

นางสาวรุจลิักษณ์  ปัทมนาวิน  คร ูคศ. 2  เลขานุการ 

มีหน้าที่รับผิดชอบ 

1. จัดท าแผนปฏิบัตกิารและปฏิทินปฏิบัตงิานประจ าปีของงานกิจกรรมนักเรยีน  

(นอกหลักสูตร) 

 2.   จัดนักเรยีนเข้าร่วมกิจกรรม (นอกหลักสูตร  ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 

 3.   จัดกิจกรรมเฉพาะกิจต่าง ๆ (นอกหลักสูตร) ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 

 4.    ควบคุม ดูแล และประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือให้การด าเนนิการจัดนักเรยีน 

                 เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย 
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 5.    ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัตงิานเมื่อสิ้นปีการศึกษา 

 6.    ปฏิบัตงิานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

3.7 งานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

นางสาวสุภาพร  เพิ่มพูล  คร ูคศ. 1  หัวหน้า 

นางพเยีย   โพธิเกษม   คร ูคศ. 3  ผู้ช่วย 

นางสาวรุง้ระวี อังคะนาวิน  ครู คศ. 3  ผู้ช่วย 

นางวาสนา  โอชนานนท์            ครู คศ. 3  ผู้ช่วย 

นางใกล้รุ่ง  เจิมสุวรรณ   ครู คศ. 3  ผู้ช่วย 

นายเชิดชาย  สารจันทร์   ครู คศ. 3  ผู้ช่วย 

นางสาวนาถยา  คงขาว   ครู คศ. 2  ผู้ช่วย 

นายชัยพฤกษ์  ช านาญเท  ครู คศ. 2  ผู้ช่วย 

นายพงษ์พิพัฒน์  นิลผาย  ครู คศ. 1  ผู้ช่วย 

นายเอกสิทธิ์  วงษ์ษา   ครู คศ. 2  ผู้ช่วย 

นางสาวเกศินี  ริมราง       ครู คศ. 1  ผู้ช่วย 

นางสาวปวีณา  อยู่สวัสด์ิ  ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วย 

ครูที่ปรึกษาทุกคน      ผู้ช่วย 

นางสาวพักตร์ศรี เขตต์สาคร  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 

นางศิวพร  สุขวังไทร   คร ูคศ. 1   เลขานุการ 

นางสาวจุฑารัตน์  ไกรยราช  คร ูคศ. 1  ผู้ช่วยเลขานุการ 

นางสาววาสนา  เงินอยู่   ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่รับผิดชอบ 

 1.   จัดท าแผนปฏิบัตกิารและปฏิทินปฏิบัตงิานระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน 

 2.   จัดอบรมบุคลากรในโรงเรียน เพ่ือให้มคีวามรูค้วามเข้าใจ ในการปฏิบัตงิานระบบ 

        ดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน 

 3.   ก ากับ ติดตาม นิเทศ บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานระบบดูแล      

                ช่วยเหลอืนักเรยีน ให้มีประสทิธิภาพ 

 4.   จัดกิจกรรมป้องกัน ช่วยเหลอื หรือสง่เสริมนักเรยีนกลุ่มต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

 5.   จัดเก็บ รวบรวมเอกสารต่าง ๆ ของระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนอย่างเป็นระบบ 

 6.   ประเมินและรายงานผลการปฏิบัตงิานเพ่ือเสนอต่อผู้อ านวยการ โดยผ่านตาม      

                สายงานบังคับบัญชาเป็นรายภาคเรียน 

7. ปฏิบัตหิน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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3.7.1  งานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนออนไลน์  (PS School) 
นายธิต ิ สวนแก้ว   รองผู้อ านวยการ ที่ปรึกษา 

นางสาวเกศินี  รมิราง       ครู คศ. 1  หัวหน้า 

นางใกล้รุ่ง  เจิมสุวรรณ   ครู คศ.3  ผู้ช่วย 

นางวาสนา  โอชนานนท์   ครู คศ.3  ผู้ช่วย 

นายเชิดชาย  สารจันทร์   ครู คศ.3  ผู้ช่วย 

นายพงษ์พิพัฒน์  นิลผาย  ครู คศ.1  ผู้ช่วย 

นายเอกสิทธิ์  วงษ์ษา   ครู คศ.2  ผู้ช่วย 

นายชัยพฤกษ์  ช านาญเท  ครู คศ.2  ผู้ช่วย 

ครูที่ปรึกษาทุกคน      ผู้ช่วย 

นางสาวพักตร์ศรี เขตต์สาคร  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 

นายสมพร  พ่อเพียโคตร  ครู คศ.2  เลขานุการ 

นางสาววาสนา  เงินอยู่   ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่รับผิดชอบ 

 1.   จัดท าแผนปฏิบัตกิารและปฏิทินปฏิบัตงิานระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนออนไลน์       

                (PS School) 

 2.   จัดอบรมบุคลากรในโรงเรียน เพ่ือให้มคีวามรูค้วามเข้าใจ ในการปฏิบัตงิานระบบ 

        ดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนออนไลน์  (PS School) 

 3.   ก ากับ ติดตาม นิเทศ บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานระบบดูแล      

                ช่วยเหลอืนักเรยีนออนไลน์  (PS School) ให้มีประสทิธิภาพ 

4.   สง่เสริม สนับสนุน ประสานงานกับระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน และจัดเก็บ รวบรวม   

เอกสารต่าง ๆ ของระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนออนไลน์  (PS School) อย่างเป็นระบบ 

 5.   ประเมินและรายงานผลการปฏิบัตงิาน สถิติ เพ่ือเสนอต่อผู้อ านวยการ โดยผ่านตาม      

                สายงานบังคับบัญชาเป็นรายเดอืน 

6.   ปฏิบัตหิน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

3.8  งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
นายอาดุน   ช้างแก้วมณี  ครู คศ. 3  หัวหน้า 

นายเอกสิทธิ์   วงษษ์า   ครู คศ. 2        รองหัวหน้า 

นายวุฒนัินท์  สัจจวาที   ครู คศ. 3  ผู้ช่วย 

นางวิชุดา    ช้างแก้วมณ ี  คร ูคศ. 3  ผู้ช่วย 
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นายภัทรพงษ์   โรจน์สวัสด์ิสุข  ครู คศ. 3  ผู้ช่วย 

นายประสิทธิ์  สุนา   ครู คศ. 3  ผู้ช่วย 

นายชัยพฤกษ์  ช านาญเท  ครู คศ. 2  ผู้ช่วย 

นางสาวจิติภัสร์  โชตินิธธิานันทร์ ครู คศ. 2  ผู้ช่วย 

นายสมพร  พ่อเพียโคตร  ครู คศ. 2  ผู้ช่วย 

นายวรัลลวร  พิสิฐกุลธรกิจ  คร ูคศ. 1  ผู้ช่วย 

นางศิวพร  สุขวังไทร   ครู คศ. 1  ผู้ช่วย 

นางสาวธนาวรรณ  เอี่ยมสอาด  ครู คศ. 1  ผู้ช่วย 

นางสาวสุภาพร  เพ่ิมพูล  คร ูคศ. 1  ผู้ช่วย 

นางสาวธันยภรณ์ วงษ์ษา  คร ูคศ. 1  ผู้ช่วย 

นางสาวปวีณา  อยู่สวัสด์ิ  ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วย 

นางสาวจุฑารัตน์  ไกรยราช  คร ูคศ. 1  เลขานุการ 
 

มีหน้าที่รับผิดชอบ 

 1.   วางแผนการจัดกิจกรรมสง่เสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 2.   ควบคุม ดูแล และให้ค าปรึกษาแก่สภานักเรยีน  

3.   จัดกิจกรรมวันไหว้ครู งานปฐมนิเทศ งานปัจฉมินิเทศ งานวันเยาวชนแห่งชาติ 

       งานท าบุญปีใหม่ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 4.   รณรงค์สง่เสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 5.   ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัตงิานเมื่อสิ้นปีการศึกษา 

 6.   ปฏิบัตงิานอื่น ๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมาย 
 

3.9   งานรักษาความปลอดภัย 

นายธิต ิ สวนแก้ว            รองผู้อ านวยการ ที่ปรึกษา 

นายจักรกฤษณ์  วรรณพยัญ  ครู คศ. 2  หัวหน้า 

นายพุทธชาติ บัวจันทร ์  ครู คศ. 1  รองหัวหน้า 

นายยอดรัก เชียงใหม่  ครู คศ. 2  ผู้ช่วย 

นายโชคพิสฐิ   สุดแท้   ครู คศ. 2  ผู้ช่วย 

นายเอกสิทธิ์   วงษ์ษา   คร ูคศ. 2  ผู้ช่วย 

นายวัชระพงษ์    ธนวนกุล  คร ูคศ. 1  ผู้ช่วย 

นายณรงค์ชัย   ละออภักตร์  คร ูคศ. 1  ผู้ช่วย 

นายวรายุทธ  บุญโยประการ  ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วย 

นายณรงค์ชัย รอดอยู่   คร ูคศ. 1  เลขานุการ  
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มีหน้าที่รับผิดชอบ 

 1.    วางแผนการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยและการจราจรภายในโรงเรียน 

 2.    ควบคุมดูแล ดา้นความปลอดภัยในโรงเรียน เพ่ือไมใ่ห้เกิดความเสยีหายแก่     

                 นักเรยีนโรงเรียนและทางราชการ 

3.    ควบคุม  ดูแลดา้นการจราจรภายในโรงเรียน รวมถึงการเดนิแถวของนักเรยีน          

       ภายในโรงเรียนให้เป็นระบบและมรีะเบียบ 

 4.    ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือความสะดวกปลอดภัยดา้นการจราจร ขณะจัด   

                 กิจกรรมทั้งในและนอกโรงเรียน 

 5.    ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นภาคเรียน และสิ้นปีการศึกษา 

 6.    ปฏิบัตงิานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

3.10  งานป้องกันสารเสพตดิและเอดส์ 

นายธิต ิ สวนแก้ว   รองผู้อ านวยการ ที่ปรึกษา 

นางสาวสมปรารถนา ทองนาค ครู คศ. 3  หัวหน้า  

นางสาวทิวาร ์    ศรนรินทร์  ครู คศ. 2  รองหัวหน้า 

นางธนิษฐ์นันท์  ภัทรพงศ์  ครู คศ. 3  ผู้ช่วย  

 นางสาวรุง้ระวี   อังคะนาวิน  ครู คศ. 3  ผู้ช่วย 

นางพเยีย   โพธิเกษม  ครู คศ. 3  ผู้ช่วย 

นายสมัย   เพ่ิมผล   ครู คศ. 3  ผู้ช่วย 

นายวุฒนัินท์   สัจจวาที  ครู คศ. 3  ผู้ช่วย 

นายเชิดชาย สารจันทร์  ครู คศ. 3  ผู้ช่วย   

นางวาสนา โอชนานนท์  ครู คศ. 3  ผู้ช่วย   

นางใกล้รุ่ง เจิมสุวรรณ  ครู คศ. 3  ผู้ช่วย 

นายสมพร       พ่อเพียโคตร  ครู คศ. 2  ผู้ช่วย 

นางสาวนาถยา   คงขาว         ครู คศ. 2  ผู้ช่วย 

นายเอกสิทธิ์ วงษ์ษา   ครู คศ. 2  ผู้ช่วย 

นายชัยพฤกษ์ ช านาญเท  ครู คศ. 2  ผู้ช่วย 

นายพงษ์พิพัฒน์  นิลผาย  ครู คศ. 1  ผู้ช่วย 

นายณรงค์ชัย รอดอยู่   ครู คศ. 1  ผู้ช่วย 

นางสาวสุภาพร  เพ่ิมพูล  คร ูคศ. 1  ผู้ช่วย 

นางสาวปวีณา  อยู่สวัสด์ิ  ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วย 

นางสาววาสนา  เงินอยู่   ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
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นายศิริมงคล  สทิธิกาล   ครูผู้ช่วย  เลขานุการ 

นางสาวพักตร์ศรี  เขตต์สาคร  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่รับผิดชอบ 

1. จัดท าแผนปฏิบัตกิารและปฏิทินปฏิบัตงิานในการจัดกิจกรรมป้องกันสารเสพติด และ

เอดส์ในโรงเรียน 

 2.    ด าเนนิการให้ความรูแ้ก่นักเรยีน เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดและเอดส์ 

 3.    จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์ในโรงเรียน 

 4.    ร่วมมือกับชุมชนในการรณรงค์ต่อตา้นยาเสพติดและเอดส์ทั้งภายในและภายนอก 

        โรงเรียน 

 5.    ด าเนนิการจัดต้ังกลุม่นักเรยีนอาสาสมัครป้องกันการติดยาเสพติด 

 6.    ด าเนนิการกิจกรรมศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น (To Be Number One) 

7.    จัดศูนย์การเรียนรู้ด้านยาเสพติดเพ่ือให้ความรูแ้ละค าปรึกษาและช่วยเหลอื   

       นักเรยีนที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด การพ่ึงยาในทางที่ผิดและเอดส์ 

 8.    จัดท าแฟม้ประวัตนัิกเรยีนที่ใช้หรือเสพยาเสพติดชนิดต่าง ๆ 

 9.    ควบคุม ดูแล ช่วยเหลอืนักเรยีนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงด้านยาเสพติดและเอดส์ 

 10.  จัดท ารายงานผลการปฏิบัตงิาน เสนอต่อผู้อ านวยการ โดยผ่านตามสายงาน 

        บังคับบัญชาเป็นรายภาคเรียน 

 11.   ประเมินและรายงานผลการปฏิบัตงิานเมื่อสิ้นปีการศึกษา 

 12.   ปฏิบัตงิานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

3.11  งานส่งเสริมคุณธรรมและจรยิธรรม 

นางทองใบ   สารจันทร์     ครู คศ. 2         หัวหน้า 

นางสาวรุจลิักษณ์  ปัทมนาวิน  ครู คศ. 2  รองหัวหน้า 

นางใกล้รุ่ง เจิมสุวรรณ  ครู คศ. 3  ผู้ช่วย 

นางวาสนา   โอชนานนท์  ครู คศ. 3         ผู้ช่วย 

นางสุทธิลักษณ์   ฉัตรเงิน  ครู คศ. 3  ผู้ช่วย 

นางสุจติรา   เมฆเวียน      ครู คศ. 3         ผู้ช่วย 

นางสาวจิรพรรณ  จันทร  ครู คศ. 2         ผู้ช่วย 

นายเอกสิทธิ์ วงษ์ษา   ครู คศ. 2         ผู้ช่วย 

นายชัยพฤกษ์ ช านาญเท  ครู คศ. 2         ผู้ช่วย 

นางอ าพร ศรีครินทร์ คร ูคศ. 2  ผู้ช่วย 

นายธีรยุทธ์   นิจสุข   ครู คศ. 1  ผู้ช่วย 
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นายพงษ์พิพัฒน์  นิลผาย  คร ูคศ. 1  ผู้ช่วย 

นายพิสุทธิ์ เฮมสกุล คร ูคศ. 1  ผู้ช่วย 

นายเชิดชาย สารจันทร์  ครู คศ. 3         เลขานุการ  

มีหน้าที่รับผิดชอบ 

 1.   จัดท าแผนและปฏิทินการปฏิบัตงิาน งานสง่เสริมคุณธรรม จริยธรรม และ  

               ค่านยิมที่ดงีาม ให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน ส านักงานคณะกรรมการ          

               การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศกึษาธิการ 

 2.   ก าหนดการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในการสง่เสริม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ  

                ค่านยิมที่ดีงามให้แก่นักเรยีน 

3.   ควบคุมดูแลงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย 

       และมีประสทิธิภาพ 

4. ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ในการจัดกิจกรรมเพ่ือ

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดงีาม 

 5.  จัดท า  เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

 6.  ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัตงิาน เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

7.  ปฏิบัตงิานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

3.12   งานส่งเสริมวนิัยนักเรยีน 

นายธิต ิ สวนแก้ว   รองผู้อ านวยการ ที่ปรึกษา  

นายวุฒนิันท์   สัจจวาท ี  ครู คศ. 3  ที่ปรึกษา 

นายสมพร   พ่อเพยีโคตร  คร ูคศ. 2  หัวหน้า 

นายชัยพฤกษ์   ช านาญเท  ครู คศ. 2  รองหัวหน้า 

นางวาสนา   โอชนานนท์  ครู คศ. 3  ผู้ช่วย 

นางใกล้รุ่ง    เจิมสุวรรณ  ครู คศ. 3  ผู้ช่วย 

นายเชิดชาย สารจันทร์  ครู คศ. 3  ผู้ช่วย 

นายประสิทธิ์   สุนา   ครู คศ. 3  ผู้ช่วย 

นายจักรกฤษณ์  วรรณพยัญ  ครู คศ. 2  ผู้ช่วย 

นายโชคพิสฐิ    สุดแท้   ครู คศ. 2  ผู้ช่วย 

นางสาวสุภาภรณ์  รุ่งโรจน์  ครู คศ. 2  ผู้ช่วย 

นายเอกสิทธิ์ วงษ์ษา   ครู คศ. 2  ผู้ช่วย 

นายอภิเดช   แสงหงษ์       ครู คศ. 1  ผู้ช่วย 

นายพุทธชาติ บัวจันทร ์  ครู คศ. 1  ผู้ช่วย 
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นายพงษ์พิพัฒน์  นิลผาย  ครู คศ. 1  ผู้ช่วย 

นายณรงค์ชัย  รอดอยู่   ครู คศ. 1  ผู้ช่วย 

นายตรรก  จันทวิสูตร   คร ูคศ. 1  ผู้ช่วย 

นางสาวจุฑารัตน์  ไกรยราช  คร ูคศ. 1  ผู้ช่วย 

นางสาวปวีณา  อยู่สวัสด์ิ  ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วย 

นายศิริมงคล  สทิธิกาล   ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วย 

นายอลงกต  หร่ีจนิดา   ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วย 

นายอดศัิกด์ิ  มุงคุณแสน  ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วย 

นางสาวศศิวัณย ์ ยินดเีจริญ  ลูกจ้างช่ัวคราว  ผู้ช่วย 

นางสาวศิริกาญจน์   เรืองเดช  ครู คศ. 1  เลขานุการ 

นางสาวพัชรี   แถวเนิน  ครู คศ. 2  ผู้ช่วยเลขานุการ 

นางสาวเพชรประภาร์ ชุมสาย  ครู คศ. 2  ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่รับผิดชอบ 

 1.  จัดท าแผนและปฏิทินปฏิบัตงิานของงานส่งเสริมวินัยนักเรยีน 

 2.  จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนา สง่เสริมระเบียบวินัยและความประพฤติของนักเรยีน 

3.  ควบคุมดูแลให้นักเรยีนให้ปฏิบัตติามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน พิจารณาแก้ไข 

     พฤติกรรมและลงโทษนักเรียนที่กระท าความผิด 

4. ท าหน้าที่สืบสวน  สอบสวนหาข้อเท็จจรงิ ของนักเรยีนที่มีพฤติกรรมที่ไมเ่หมาะสมอย่าง

ร้ายแรง เพ่ือประกอบการพิจารณาลงโทษ 

5. ประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนและบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือป้องกันและ

แก้ไขพฤติกรรมที่ไมเ่หมาะสมของนักเรยีน 

 6.  ตรวจระเบียบเครื่องแตง่กายนักเรยีนอย่างสม่ าเสมอ 

 7.  ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนให้แก่นักเรยีน   

               และผู้ปกครอง 

 8.  จัดท าสถิติ ข้อมูลเกี่ยวกับวินัยนักเรยีน 

 9.  จัดท าระเบียนพฤติกรรมนักเรยีนให้สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันตรวจสอบได้ 

               ตลอดเวลา 

10. จัดกิจกรรมอบรมนักเรยีน, โฮมรูม 

 11.  ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัตงิานต่อผู้อ านวยการ โดยผ่านตามสายงาน 

      บังคับบัญชา เป็นรายภาคเรียน 

12.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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3.13   งานหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา 

ระดับช้ัน ม.1  นางใกลรุ่้ง  เจิมสุวรรณ    ครู คศ. 3 

ระดับช้ัน ม.2  นายพงษ์พิพัฒน์  นิลผาย  คร ูคศ. 1 

ระดับช้ัน ม.3  นางวาสนา  โอชนานนท์   ครู คศ. 3 

ระดับช้ัน ม.4  นายเอกสิทธิ์  วงษ์ษา   ครู คศ. 2          

ระดับช้ัน ม.5  นายชัยพฤกษ์  ช านาญเท  ครู คศ. 2   

ระดับช้ัน ม.6  นายเชิดชาย  สารจันทร์         ครู คศ. 3 

 

มหีน้าที่รับผิดชอบ 

 1.    เป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 2.    เป็นคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 3.    อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบของโรงเรียนแก่นักเรยีน 

 4.    ควบคุมดูแลให้นักเรยีนปฏิบัตติาม กฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน และ 

                พิจารณา ลงโทษนักเรียนที่กระท าความผิด 

5.   ท าหน้าที่สืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจรงิของนักเรยีน ที่มีพฤติกรรมไมเ่หมาะสม 

      ร้ายแรงต่าง ๆ เพ่ือประกอบการพิจารณา 

6.   ตรวจระเบียบเครื่องแตง่กายนักเรยีนอย่างสม่ าเสมอ 

7.   ดูแล ตรวจสอบ การจัดท าขอ้มูลประจ าตัวนักเรยีน ของครูที่ปรึกษาในระดับช้ัน   

      ให้เป็นปัจจุบัน และครบถ้วน 

8. จัดและควบคุม ดูแลนักเรยีนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายนอก และภายในโรงเรียน 

9.  จัดประชุมผู้ปกครองนักเรยีน 

10. ดแูล ตรวจสอบ การอบรมนักเรยีน , โฮมรูม 

11.  ร่วมมือกับฝ่ายวิชาการเพ่ือตดิต่อกับผู้ปกครองในการป้องกันและแก้ไขด้านการ 

     เรียนของนักเรยีน 

12. จัดครูที่ปรกึษา และห้องโฮมรูมของระดับช้ัน 

13. ประสานงานกับงานสถิติกลุม่บรหิารงานบุคคลในการจัดท าขอ้มูลต่าง ๆ  

     ของระดับช้ัน 

14. ติดตามดูแลระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนในระดับช้ัน 

15. ประเมินผลการปฏิบัตงิานของครูที่ปรึกษา ภายในระดับช้ัน เพ่ือพิจารณาความดี 

     ความชอบ 

16. สรุปผล  ประเมินผลและรายงานผลเมื่อสิ้นปีการศึกษา 

17. ปฏิบัตงิานอื่น ๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมาย 
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ครูที่ปรึกษา 
มีหน้าที่รับผิดชอบ 

1. ควบคุม ดูแล ด าเนนิการจัดแถวนักเรยีนในพิธหีน้าเสาธง การเดนิแถวเข้า      

ห้องเรียนความมีระเบียบขณะเข้าห้องประชุม และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ                 

ของนักเรยีนที่รับผิดชอบ 

2. ควบคุม ดูแลให้นักเรยีนปฏิบัตติามระเบียบ วินัย ข้อบังคับของโรงเรียนโดย 

เครง่ครัด 

3. อบรม ดูแล ปลูกฝัง และเสริมสร้างพัฒนาการด้านคุณธรรม จริยธรรม และ 

ค่านยิมที่ดีงามแก่นักเรยีน ในเวลาโฮมรูม 

4. ควบคุม ดูแลนักเรยีนให้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างครบถว้น และ 

      มีประสทิธิภาพ 

5. ส ารวจจ านวนนักเรยีนในห้องที่มาเรียนในแตล่ะวันและบันทึกให้เป็นระบบ 

6. ควบคุม ดูแล และจัดเวรนักเรียนท าความสะอาดห้องโฮมรูมทุกวัน ในเวลาเช้า 

      ก่อนเข้าแถวเคารพธงชาตแิละตอนเย็นหลังเลกิเรยีน 

7. เป็นที่ปรึกษา ให้ค าแนะน า ดูแล ช่วยเหลอืนักเรยีนตลอดปีการศึกษา 

8. จัดท าเอกสาร ข้อมูลประจ าตัวนักเรยีน เพ่ือประกอบการให้ค าปรึกษา และแนะ 

                 แนว ได้แก่ ร.บ. 4 (สมุดรายงานประจ าตัวนักเรยีน) หรือ ป.พ. 6 

- ใบแจ้งผลการเรียนของนักเรยีน 

- ระเบียนประวัตนัิกเรยีน 

- เอกสารอื่น ๆ จากงานแนะแนว และกลุ่มบริหารงานบุคคล 

9. ติดต่อประสานงานผูป้กครองของนักเรยีนและบุคลากรในโรงเรียน เพ่ือรว่มมือ 

แก้ไขปัญหาของนักเรยีน เช่น ติดตามการขอสอบแก้ตัวในรายวิชาที่นักเรียนสอบไม่ผ่าน 

ติดตามแก้ไขปัญหาการขาดเรยีนติดต่อกันเกิน 3 วัน 

10. ลงนามรับทราบการลาของนักเรียนสมุดใบลา 

11. เตรียมรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของนักเรยีน เพ่ือสง่ต่อให้ครูที่ปรกึษาในปีการศึกษาต่อไป 

12. ปฏิบัตงิานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ครูเวรพิธีหน้าเสาธง 
มีหน้าที่รับผิดชอบ 

1. ดูแลการจัดแถวให้เป็นระเบียบเรียบรอ้ยก่อนประกอบพธิีหนา้เสาธง 

2. ดูแลการเชิญธงชาต ิการน าไหว้พระสวดมนต์และควบคุมให้พิธหีน้าเสาธงด าเนนิ 

               ไปด้วยความเรียบรอ้ย 
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3. ประสานกับกลุ่มบริหารงานบุคคล  เกี่ยวกับการแจ้งเร่ืองและขา่วสารต่าง ๆ 

4. ด าเนนิการเกี่ยวกับพิธีการมอบเกียรติบัตร วุฒบิัตรหรือรางวับตา่ง ๆ ตามวันที่ 

               ก าหนด 

5. อบรมนักเรยีนตามที่เห็นสมควรโดยประสานกับกลุ่มบริหารงานบุคคล 

6. บันทึกการปฏิบัตงิานลงในสมุดบันทึกเวรประจ าวัน  ที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล 

ครูเวรประจ าห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล 
มีหน้าที่รับผิดชอบ 

1. ดูแลประสานงานกับผู้ที่มาตดิต่องานกับกลุ่มบริหารงานบุคคล 

2. รับแจ้งเรื่องของนักเรยีน ลงในสมุดบันทึกเวรประจ าวัน  และติดต่อประสานงาน 

                กับครูหัวหน้าระดับช้ันหรือครูผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาด าเนินการ 

3. พิจารณาอนุญาตให้นักเรยีนออกนอกบริเวณโรงเรียน  เฉพาะรายที่มีความจ าเป็น   

       โดยมีหลักฐาน และมีผู้ปกครองที่ถูกต้องมารับเท่านัน้ 

4. ดูแลทุกข์สุขของนักเรียนในเร่ืองต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร 

5. ปฏิบัตหิน้าที่งานกิจการนักเรยีนและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

6. บันทึกการปฏิบัติหน้าที่ลงในสมุดบันทึกเวรประจ าวันที่ห้องกิจการนักเรียนทุกคร้ัง      

ที่ปฏิบัตหิน้าที่ 

ครูเวรประต ู
มีหน้าที่รับผิดชอบ 

1. ดูแล  กวดขันนักเรยีนเกี่ยวกับระเบียบวินัยของโรงเรียนบรเิวณประตูและร้ัว 

โรงเรียนในเร่ืองต่าง ๆ ดังนี้ 

  -  การแตง่กาย    -  การท าความเคารพ             

  -  การมาโรงเรียนสาย   -  การเข้า - ออกของนักเรียน  

  -  การรักษาความปลอดภัย  -  การสวมหมวกนิรภัยขณะขี่รถจักรยานยนต์ 

2. ดูแล ตักเตือน ปรับปรุง แก้ไข ลงโทษนักเรียนที่ท าผิดระเบียบวินัยต่าง ๆ และการมา

โรงเรียนสายตามความเหมาะสม และเป็นไปตามระเบียบ แนวปฏิบัติของโรงเรียน 

3. บันทึกการมาโรงเรียนสายของนักเรยีนแตล่ะคนลงในแบบบันทึกการเข้า- ออก 

บริเวณโรงเรียน (ก.19) มาสายหลังเวลา 08.00 น. ให้บันทึกแบบแจ้งความประพฤติ

นักเรยีน (ก.6) ดว้ย  

4. นักเรยีนที่ไมส่วมหมวกนริภัย ไมอ่นุญาตให้น ารถจักรยานยนต์เข้าไปในบรเิวณโรงเรียน 

5. ห้ามรถเข้ามา รับ  สง่ นักเรยีนในบรเิวณโรงเรียน ยกเว้นวันฝนตกหนัก 

6. บรกิารให้ค าแนะน าผู้ปกครองหรือแขกผู้มาเยอืน  

7. ปฏิบัตหิน้าที่ตามที่ไดรั้บมอบหมาย คือช่วงเช้าหรือชว่งเย็น 
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8. ครูเวรลงช่ือปฏิบัติหน้าที่ และให้หัวหน้าเวรบันทึกการปฏิบัตหิน้าที่ในสมุดบันทึก  

                เวรที่ป้อมยาม 

ครูเวรตรวจบรเิวณโรงเรยีนโดยทัว่ไป 
มีหน้าที่รับผิดชอบ 

1. ดูแลนักเรยีนดา้นระเบียบวินัยบรเิวณต่าง ๆ ทั่วโรงเรียน ในเร่ืองต่าง ๆ ดังนี้ 

  -  การแตง่กาย   -  การปีนร้ัวเข้า - ออก 

  -  การสูบบุหร่ี, สิ่งเสพติดต่าง ๆ -  การลักลอบออกนอกโรงเรียน 

  -  การท าลายทรัพย์สิน  -  การจอดรถของนักเรียน    

  -  การจราจรภายในโรงเรียน -  การหนีคาบเรียน 

  -  การลักขโมย   -  การเลน่การพนัน 

  -  การนัดหมายบุคคลภายนอกเข้ามาอย่างผิดระเบียบ 

  -  การแอบรับ – สง่ส่ิงของข้างร้ัว -  การผิดระเบียบวินัยของโรงเรียนอื่น ๆ        

2. ให้ค าปรกึษา แก้ไข พฤติกรรมของนักเรยีนร่วมทั้งเรื่องอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร    

หรือแจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคลถ้าเป็นเร่ืองจ าเป็นเรง่ด่วน 

3. ครูเวรลงช่ือปฏิบัติหน้าที่ และให้หัวหน้าเวรบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ 

ลงในสมุดบันทึกเวร ตรวจบริเวณโรงเรียนที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

ครูเวรรักษาสถานที่ราชการเวลากลางคนื 
มีหน้าที่รับผิดชอบ 

1. ปฏิบัตหิน้าที่ต้ังแต่เวลา 18.00 น. ถึงเวลา 07.00 น. ของวันรุ่งขึ้น 

2. ตรวจตราการปฏิบัติหน้าที่ของภารโรงเวร ยาม ให้ถอืปฏิบัตหิน้าที่โดยเครง่ครัด 

3. ถ้ามเีหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น ให้รายงานผูต้รวจเวร รองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารงาน-

บุคคล  ผู้อ านวยการ หรือผู้รักษาราชการแทนโดยทันทีตามล าดับที่พบตัวได้ 

4.   ดูแลให้ยามลดธงชาตลิงจากยอดเสาตามระเบียบของกระทรวงศกึษาธิการ 

5.   ถ้ามรีาชการดว่นถงึผู้อ านวยการ หรือคนอื่นคนใดก็ตาม  ต้องรายงานผูอ้ านวยการ  

                หรือผู้รักษาราชการแทน โดยดว่นเท่าที่จะท าได้ 

6.  ตรวจตรา ดูแลให้นักการภารโรงปิดน้ า ปิดไฟฟ้า พัดลม ประตู หน้าต่าง 

               ให้เรียบรอ้ย โดยให้เปิดไฟฟ้าเฉพาะเท่าที่จ าเป็น 

7.   ตรวจตรา ดูแล บุคคลภายนอกที่จะเข้ามาภายในบรเิวณโรงเรียนในตอน 

               กลางคืนให้สอบถามความประสงค์ ถ้าเห็นว่ามีพิรุธหรือไมน่่าไว้วางใจ ให้โทรศัพท์แจ้ง  

               เจ้าหน้าที่ต ารวจ (โทร. 191) โดยทันท ี

8.  บันทึกการปฏิบัตหิน้าที่ในสมุดบันทึกเวรที่ป้อมยามให้เป็นปัจจุบัน 
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ครูเวรรักษาสถานที่ราชการในวันหยุดราชการ 
มีหน้าที่รับผิดชอบ 

1. ปฏิบัตหิน้าที่ต้ังแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. 

2. ตรวจตราการปฏิบัติหน้าที่ของภารโรงเวร ยาม ให้ถอืปฏิบัตหิน้าที่โดยเครง่ครัด 

3. ถ้ามี เหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น ให้รายงานผู้ตรวจเวร รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหาร                

งานบุคคล ผู้อ านวยการ หรือผู้รักษาราชการแทนโดยทันทีตามล าดับที่พบตัวได้ 

4. ตรวจตรา ดูแลให้นักการภารโรงปิดน้ า ปิดไฟฟ้า พัดลม ประตู หน้าต่าง 

ให้เรียบรอ้ย โดยให้เปิดไฟฟ้าเฉพาะเท่าที่จ าเป็น 

5. ต้อนรับให้ความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อกับทางโรงเรียนเท่าที่สามารถจะท าได้ หากมี

ปัญหา ให้รีบแจ้งผู้ตรวจเวร หรือรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล หรือ

ผู้อ านวยการ หรือผู้รักษาราชการแทนทราบ 

6. ดูแลนักเรยีนที่มาท ากิจกรรมภายในโรงเรียนให้แตง่กายและประพฤติตนให้ 

เหมาะสม ห้ามน าบุคคลภายนอกเข้ามาในโรงเรียนโดยไมไ่ด้รับอนุญาต 

7. ดูแลนักเรยีนที่มาท ากิจกรรมภายในโรงเรียน ห้ามนักเรยีนเข้าห้องหรือขึน้บนอาคารต่าง ๆ  

โดยไมไ่ด้รับอนุญาตหรือไมม่ีครูควบคุมดูแล 

8. ให้การดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน และสถานที่ราชการ 

9. บันทึกการปฏิบัตหิน้าที่ในสมุดบันทึกเวรให้เป็นปัจจุบัน 
 

ยาม 
มีหน้าที่รับผิดชอบ 

1. รักษาระเบียบวินัยโดยเครง่ครัด ปฏิบัตหิน้าที่ด้วยความอุตสาหะ และอุทิศเวลา 

ให้แก่ทางราชการอย่างสม่ าเสมอ 

2. ดูแล รักษาความเรียบร้อย ความปลอดภัยแก่สถานที่ และทรัพย์สินของทางราชการ 

อย่างเคร่งครัด 

3. แตง่เครื่องแบบให้เรยีบรอ้ยขณะปฏิบัติหน้าที่ 

4. ให้ความสะดวกแก่ผูม้าตดิต่อกับทางโรงเรียน 

5. ดูแลไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาในโรงเรียนโดยพลการ โดยให้สอบถามความประสงค์  

ถ้าพบพรุิธให้แจ้งครูเวรประจ าวัน ครูเวรกลางคืน หรือกลุ่มบริหารงานบุคคล 

6. ดูแลไมใ่ห้บุคคลภายนอกพบนักเรียนเองโดยตรง หากมีความจ าเป็นต้องพบ 

นักเรยีนให้ไปรอพบที่ประชาสัมพันธ์หรอืห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล 

7. ดูแลบันทึกการมาสายของนักเรยีนในช่วงที่ไมม่ีครูเวรประจ าวัน 

8. ดูแลการเข้า - ออกของนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 
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9. ดูแลให้ความสะดวกในการจราจรโดยทั่วไปในบรเิวณโรงเรียน 

10. ดูแลให้ผู้ปกครองนักเรียนรับ - สง่ นักเรยีนนอกประตูโรงเรียนเท่านัน้  

                ยกเว้น ในกรณีฝนตก 

11. ในช่วงเวลาราชการให้ออกมาปฏิบัติหน้าที่บรเิวณหน้าป้อมยามเท่านัน้ 

12. ดูแลความสงบเรียบรอ้ยและความปลอดภัยของนักเรยีน 

13. ปฏิบัตหิน้าที่ต้ังแต่เวลา  06.00 น. - 18.00 น.  และเวลา  18.00 น. - 06.00 น.     โดย

ให้อยู่เต็มเวลาหากมีความจ าเป็นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้บันทึกเสนอ       รอง

ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เพ่ือขออนุญาตเปลี่ยนยามคนอื่นมาปฏิบัติหน้าที่

แทน 

14. การออกเวร  ต้องให้ยามคนต่อไปมารับช่วงก่อนจงึอนุญาตให้ออกเวรได้ 

15. รับฝากสิ่งของของผู้ปกครองนักเรียน ที่ฝากให้นักเรียน โดยให้ผู้ปกครองเขียนช่ือ- สกุล 

และห้องของนักเรียนอย่างชัดเจนและถูกต้อง เฉพาะของที่จ าเป็น ถูกกฎหมายและ       

ถูกระเบียบของโรงเรียน 

16. ปฏิบัตหิน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

                        
 

 

 

 

 

 

 


