
    

 

 
 

                                                 ค ำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ 
                                                      ที่  ๑๐๔/256๕ 
                                 เรื่อง กำรมอบหมำยงำนกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 
                                           …………………............................. 
 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจ การบริหารและ 
การจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 เป็น 4 ด้าน ได้แก่ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคลและ 
ด้านบริหารทั่วไปและตามนโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 โดยจ าแนกเป็น 6 กลุ่มงาน   
ได้แก่กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มอ านวยการ  
และกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 
          อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 จึงมอบหมายงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ดังนี้ 

 

นางดวงตะวัน นามา รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

          หน้าที่รับผิดชอบ 

๑. เป็นประธานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

๒. เป็นที่ปรึกษาของผู้อ านวยการโรงเรียนเกี่ยวกับกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

๓. ก ากับติดตาม ดูแลและนิเทศการด าเนินงานในกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนให้ด าเนินไป 

    ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

๔. จัดหา และรวบรวมระเบียบข้อบังคับของทางราชการที่เกี่ยวกับระเบียบวินัยของนักเรียน  
    ข้อปฏิบัติในสถานศึกษา 
๕. ดูแลความปลอดภัยนักเรียนขณะที่อยู่ในโรงเรียน 
๖. อบรมศีลธรรม กิริยามารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทยแก่นักเรียน 
๗. รวบรวมข้อมูล สถิติเก่ียวกับการดูแลนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือน าไปใช้ในการป้องกัน แก้ไข 
    และใช้ประโยชน์ส าหรับงานที่เก่ียวข้อง 
๘. ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ เพ่ือวางแผน และปรับปรุงด้านบริหารงานกิจการนักเรียนให้มี   
    ประสิทธิภาพ 
๙. ประสานงานกับผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหานักเรียน 
๑๐. วางแผนปฏิบัติงานพร้อมทั้งจัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน ในส่วนของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
๑๑. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
๑๒. วิเคราะห์การประเมินผลงานของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนน าไปใช้ในการพัฒนา  
      และปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 

 

      /นายยุทธนา...........   



๒ 
 

          นายยุทธนา    นาอุดม  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
          หน้าที่รับผิดชอบ 

๑. เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
๒. เป็นรองประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
๓. ช่วยเหลือรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนในการก ากับ ติดตามดูแลงานภายใน 
    กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
๔. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนกรณีไป  
    ราชการหรือลา 
๕. ร่วมวางแผน จัดผังบริหารงาน จัดบุคลากรท างานให้เหมาะสมกับงาน 
๖. ร่วมวางแผนปฏิบัติงานและตรวจสอบปฏิทินปฏิบัติงาน ในส่วนของกลุ่มบริหารงานกิจการ 
    นักเรียน 
๗. ตรวจทานความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ที่ออกจากกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
๘. ก ากับติดตามงานตามนโยบาย 
๙. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

          นางสาวชาริณา  ศรีเหรา  หัวหน้ากลุ่มและเลขานุการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
          หน้าที่รับผิดชอบ 

๑. เป็นเลขานุการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
๒. เป็นเลขานุการกรรมการบริหารกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
๓. ช่วยเหลือผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนในการก ากับ ติดตามดูแลงานภายใน    
    กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
๔. ควบคุมดูแลการด าเนินงานของส านักงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
๕. ร่วมวางแผนปฏิบัติงาน และตรวจสอบปฏิทินปฏิบัติงาน ในส่วนของกลุ่มบริหารงานกิจการ 
    นักเรียน 
๖. เป็นผู้ช่วยตรวจทานความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ที่ออกจากกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
๗. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  

      ๑. งานวางแผนกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
          ๑.๑ นางสาวบัวเรียน ฤทธิ์กล้า  หัวหน้างานวางแผน   ประธานกรรมการ 
          ๑.๒ นางกรทิพย์  มาอยู่วัง  หัวหน้างานส านักงาน   กรรมการ 
          ๑.๓ นายยุทธนา  นาอุดม  หัวหน้างานวินัย    กรรมการ 
          ๑.๔ นางญาตา  ศรีโคตร  งานส่งเสริมประชาธิปไตย   กรรมการ 
          ๑.๕ นายสุวรรณ  กันแพงศรี งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรรมการ 
    
 
          /๑.๖  นางดาวรุ่ง……….. 



๓ 
 
          ๑.๖ นางดาวรุ่ง  พรหมอินทร์ งานคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทย กรรมการ 
          ๑.๗ นางสาวสุวรรณี ภู่ชัย  งานกองพันชมพูฟ้า   กรรมการ 
          ๑.๘ นายมานะ  บุญเกิด  งานกิจกรรมนักเรียน   กรรมการ 
          ๑.๙ นางพัชรินทร์ จันทพยัคฆ์ งานสวัสดิการนักเรียน   กรรมการ 
          ๑.๑๐ นางสาวกมลวรรรณ  อิงขนร  งานทัศนศึกษา    กรรมการ 
          ๑.๑๑ นางเพลินทิพย์ โล่หส์ุวรรณ งานธนาคารโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
      ๑.๑๒ นางสาวชาริณา  ศรีเหรา  งานระบบการดูแลฯ       กรรมการและเลขานุการ 
            หน้าที่รับผิดชอบ 

       ๑.  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานแผนงาน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
       ๒.  รวบรวมแผนงานและขอบข่ายงานของหัวหน้างานต่างๆ ในกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  
            และจัดท าเป็นรูปเล่ม 

            ๓.  ติดตามการด าเนินโครงการของงานต่างๆ ในกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
       ๔.  รวบรวมสรุปโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
       ๕.  ประสานงานการด าเนินโครงการของหัวหน้างาน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
       ๖.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๒.  งานส านักงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
     ๒.๑  นางกรทิพย์  มาอยู่วัง  หัวหน้างานส านักงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
     ๒.๒  นางสาวสุวรรณี  ภู่ชัย  เจ้าหน้าที่งานส านักงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
     ๒.๓  นางเนตรนภา  แสงกล้า  เจ้าหน้าที่งานส านักงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
     ๒.๔  นางสาวดวงกมล ธูปหอม  เลขานุการส านักงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
     หน้าที่รับผิดชอบ 
     ๑. ประสานความร่วมมือต่างๆภายในกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
     ๒. ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน  งานพัสดุ  และครุภัณฑ์ งานแผนงานโครงการ 
               ของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

๓. จัดท าวาระการประชุม บันทึกวาระการประชุม และรายงานการประชุมของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
    ในทุกการประชุม 

     ๔. จัดพิมพ์ค าสั่ง  บันทึกข้อความ  หนังสือส่งของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  
 ๕. ประสานงานการจัดประชุมของบุคลากรและบันทึกการประชุม 
     ๖. ลงทะเบียนรับ  ส่ง  โต้ตอบ  เก็บรักษาหนังสือราชการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 ๗. ก ากับ  ติดตามหนังสือให้ส่งทันเวลาที่ก าหนด     
     ๘. จัดท าเอกสารแบบฟอร์มที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 ๙. รายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่ม 
     ๑๐. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
          /๓.  งานวินัยนักเรียน……….. 



๔ 
 

     ๓.  งานวินัยนักเรียน 
          ๓.๑ นายยุทธนา   นาอุดม   หัวหน้างานวินัยนักเรียน  

๓.๒ นายสุวรรณ  กันแพงศรี   รองหัวหน้างานวินัยนักเรียน  
๓.๓ นายเฉลิมชัย  พันแนบ   หัวหน้างานวินัยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 
๓.๔ นายนิรุตต ์  มูลสี   เจ้าหน้าที่งานวินัยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 
๓.๕ นางสาวกรรณิการ์ พุ่มพวง   เจ้าหน้าที่งานวินัยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 
๓.๖ นางสาวสุภาภรณ์ กรแ์ก้ว   เจ้าหน้าที่งานวินัยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 
๓.๗ นายนพดล  พลกลาง   เจ้าหน้าที่งานวินัยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 
๓.๘ นายบัณฑิต  พวงดอกไม้  หัวหน้างานวินัยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 
๓.๙ นางสาวสุวรรณ ี ภู่ชัย   เจ้าหน้าที่งานวินัยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ 
๓.๑๐ นายนะรงค ์ ทองน้อย  เจ้าหน้าที่งานวินัยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ 
๓.๑๑ นางสาวเจริญ  ผลฉัตร    เจ้าหน้าที่งานวินัยนักเรียน 
๓.๑๒ ครูหัวหน้าระดับทุกระดับชั้น   เจ้าหน้าที่งานวินัยนักเรียน 
๓.๑๓ นางกรทิพย์  มาอยู่วัง   เลขานุการงานวินัยนักเรียน 
๓.๑๔ นางสาวดวงกมล ธูปหอม   เจ้าหน้าทีง่านวินัยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ 

                                                                         และผู้ช่วยเลขานุการงานวินัยนักเรียน 
     หน้ำที่รับผิดชอบ  
      ๑. จัดท าโครงการป้องกัน ควบคุม แก้ไขพฤติกรรมนักเรียนและสร้างวินัยให้กับนักเรียน  
      ๒. ดูแลติดตามแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน  
      ๓. ประสานงานกับงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน  
      ๔. จัดระบบควบคุม ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา  

                 ๕. สืบสวน สอบสวน นักเรียนที่ท าความผิดฝ่าฝืนระเบียบวินัยของสถานศึกษา ด าเนินการแก้ไข            
                     พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน  
                 ๖. สรุปประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือปรับปรุงแก้ไข  
                 ๗. เป็นกรรมการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  
                ๘. จัดพิมพ์ เผยแพร่เอกสาร ระเบียบของโรงเรียนหนองไผ่ว่าด้วยการปกครองนักเรียน พ.ศ. ๒๕๒๓  
                    (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๓) ให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบ  
                ๙. ด าเนินการเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองความประพฤตินักเรียน  
                ๑๐. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
๔.  งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     ๔.๑  นางสาวชาริณา  ศรีเหรา  หัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     ๔.๒  นางอรสา   เสาโกมุท รองหัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     ๔.๓  นายชวุฒ ิ  มากมิ่ง  เจ้าหน้าที่งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     ๔.๔  นางเพลินทิพย์  โล่ห์สุวรรณ เจ้าหน้าที่งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     ๔.๕  นายจิรายุส  เลิศบุรีทวีทรัพย์ เจ้าหน้าที่งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     ๔.๖  นางสาววริศรา   ช านาญพันธ์ เจ้าหน้าที่งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     ๔.๗  นางสาวจุฑามาศ  อ่อนตา  เจ้าหน้าที่งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
             /๔.๘  นางสาวดวงกมล………. 



๕ 
 

     ๔.๘ นางสาวดวงกมล         ธูปหอม  เจ้าหน้าที่งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     ๔.๙ นางสาวอสมาภรณ์  มั่นพุฒ  เจ้าหน้าที่งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     ๔.๑๐ นางสาวปวีณา  มลทาทิพย์ เจ้าหน้าที่งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     ๔.๑๑ นายนรเศรษฐ์  แก้วขาว  เจ้าหน้าที่งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     ๔.๑๒ นางสาวบัวเรียน ฤทธิ์กล้า  เลขานุการงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  

         กิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
         นางสาวชาริณา  ศรีเหรา  หัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
         นางสาวดวงกมล          ธูปหอม  เจ้าหน้าที่งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
         หน้าที่รับผิดชอบ 
         ๑. วางแผนด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ จัดท าโครงการที่เกี่ยวข้อง 

   กับงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามนโยบายของโรงเรียน และส านักงานคณะกรรมการ 
   การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

         ๒. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
         ๓. ประสานงานกับหัวหน้าระดับ ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนวบุคลากรที่เก่ียวข้อง เพ่ือช่วยเหลือ 
             งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
         ๔. ประสานงานกับหัวหน้าระดับในกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน เพ่ือปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรม 

  ที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน       
         ๕. ก ากับ ติดตามและให้ค าปรึกษา ค าแนะน าในการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
         ๖. จัดท าเอกสารและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้กับครูที่ปรึกษา 
         ๗. จัดท าข้อมูลของนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน       
         ๘. จัดประชุมวันผู้ปกครองสัมพันธ์ 
         ๙. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการด าเนินงาน/ โครงการต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
         ๑๐. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
       

         กิจกรรมส ารวจการเข้าแถวหน้าเสาธง   
         นางอรสา   เสาโกมุท รองหัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
         นางสาวปวีณา  มลทาทิพย์ เจ้าหน้าที่งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
         นายนรเศรษฐ์  แก้วขาว  เจ้าหน้าที่งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
         หน้าที่รับผิดชอบ 
         ๑. จัดท าเอกสารนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงทุกชั้นเรียน แบบส ารวจการเข้าแถวหน้าเสาธง 
             และเอกสารอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
         ๒. ให้ความรู้และมอบหมายให้ครูที่ปรึกษาลงชื่อนักเรียนที่ไม่เข้าแถวหน้าเสาธง ในระบบเช็คชื่อ 

  นักเรียน   
             

                        /๓.  สรุปสถิติการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง………. 



 ๖ 
 
 
๓. สรุปสถิติการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียนประจ าวันเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
๔. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงที่ครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย   
            

          กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
       นางสาวบัวเรียน  ฤทธิ์กล้า  เลขานุการงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
      หน้าที่รับผิดชอบ 

๑. จัดท าเอกสารแบบเยี่ยมบ้านนักเรียน และแบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
๒. ประสานครูที่ปรึกษา เพื่อออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามความเหมาะสม 
๓. ประสานต่อเจ้าหน้าที่การเงิน เพื่อเบิกค่าใช้จ่ายในการออกเยี่ยมบ้านของครูที่ปรึกษา 
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

        กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
นายนรเศรษฐ์  แก้วขาว  เจ้าหน้าที่งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

          หน้าที่รับผิดชอบ 
          ๑. จัดเก็บข้อมูลทั้งหมดในงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นหมวดหมู่ในระบบคอมพิวเตอร์ 
          ๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย    
          

          กิจกรรมครูที่ปรึกษา 
          นางอรสา  เสาโกมุท เจ้าหน้าที่งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
          นางสาวปวีณา  มลทาทิพย์ เจ้าหน้าที่งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
       หน้าที่รับผิดชอบ 
          ๑. ปฏิบัติหน้าที่งานที่เก่ียวข้องกับครูที่ปรึกษา ครูหัวหน้าระดับ 
          ๒. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ครูหัวหน้าระดับ 
 ๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
      

       กิจกรรมทุนการศึกษา 
นายชวุฒ ิ  มากมิ่ง  เจ้าหน้าที่งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

       นายจิรายุส  เลิศบุรีทวีทรัพย์ เจ้าหน้าที่งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
       นางสาววริศรา   ช านาญพันธ์ เจ้าหน้าที่งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
          นางสาวนุชนาฏ  พันแนบ  เจ้าหน้าที่งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
       นางสาวจุฑามาศ  อ่อนตา  เจ้าหน้าที่งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
       หน้าที่รับผิดชอบ 
          ๑. ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับทุนการศึกษาทุกประเภท 
          ๒. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา 
        /๓.  ปฏิบัติหน้าที่ติดต่อ ประสานงาน………. 
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 ๓. ปฏิบัติหน้าที่ติดต่อ ประสานงาน และจัดท าเอกสารต่างๆที่เก่ียวข้องกับงานทุนการศึกษา 
          ๔. ตรวจสอบเอกสารงานทุนการศึกษา 
 ๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 กิจกรรมทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)   
       นายจิรายุส  เลิศบุรีทวีทรัพย์ เจ้าหน้าที่งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
       นางเพลินทิพย์  โล่ห์สุวรรณ เจ้าหน้าที่งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
       นายชวุฒ ิ  มากมิ่ง  เจ้าหน้าที่งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
       นางสาวจุฑามาศ  อ่อนตา  เจ้าหน้าที่งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
          นางสาวอสมาภรณ์   มั่นพุฒ  เจ้าหน้าที่งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     หน้าที่ความรับผิดชอบ 
          ๑. ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
          ๒. ปฏิบัติหน้าที่ติดต่อ ประสานงาน และจัดท าเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
 ๓. รับผิดชอบให้ความรู้และข่าวสารที่เก่ียวข้องกับทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
 ๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๕. งานส่งเสริมประชาธิปไตย   
    ๕.๑ นางญาตา  ศรีโคตร  หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย 
    ๕.๒ นายจิรายุส  เลิศบุรีทวีทรัพย์ เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
    ๕.๓ นายเริงนรินทร์  ขาวสะอาด เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมประชาธิปไตย               
    ๕.๔ นางสาวชลลดา  จันทะอักษร เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมประชาธิปไตย  
    ๕.๕ นายชัยชนะ  ทองมา  เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
    ๕.๖ นางสาวอสมาภรณ์ มั่นพุฒ  เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมประชาธิปไตย  
    ๕.๗ นายมานะ  บุญเกิด  เลขานุการงานส่งเสริมประชาธิปไตย 

     

          หน้าที่รับผิดชอบ 
๑. ด าเนินงานส่งเสริมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตามนโยบายของสถานศึกษา 
๒. ด าเนินการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนและส่งเสริมคณะกรรมการ 
    นักเรียนให้มีบทบาทในการด าเนินกิจกรรม เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา     
๓. ส่งเสริมคณะกรรมการนักเรียนในด้านการจัดกิจกรรม เพ่ือสนับสนุนการปกครองตามระบอบ 

              ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข    
๔. สรุป ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อน าไปปรับปรุง 
๕. จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
    เป็นประมุขและสรุปผลการด าเนินงานเพ่ือน าไปปรับปรุง 
๖. ปฏิบัติงาน ป.ป.ช. สพฐ. และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
    /๖. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด.......... 



๘ 
 

 

๖. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    ๖.๑ นายสุวรรณ   กันแพงศรี  หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

    ๖.๒ นายเฉลิมชัย    พันแนบ  รองหัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

    ๖.๓ นางสาวกรรณิการ์  พุ่มพวง   เจ้าหน้าที่งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

    ๖.๔ นางสาวสุวรรณี   ภู่ชัย   เจ้าหน้าที่งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

    ๖.๕ นางสาวเจริญ   ผลฉัตร   เจ้าหน้าที่งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

    ๖.๖ นายนนท์ปวิช   เที่ยงดีฤทธิ์  เจ้าหน้าที่งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

    ๖.๗ นายณัฏทนันท ์  ทาชาติ  เจ้าหน้าที่งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

    ๖.๘ นายพิชญุตม์   เทียนเที่ยง เจ้าหน้าที่งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

    ๖.๙ นายชัยชนะ   ทองมา  เจ้าหน้าที่งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

    ๖.๑๐ นางสาวจุฑามาศ  อ่อนตา  เลขานุการงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

    ๖.๑๑ นางเนตรนภา   แสงกล้า  ผู้ช่วยเลขานุการงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

           หน้าที่รับผิดชอบ 
 ๑. จัดท าโครงการป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 ๒. ดูแลติดตามแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  
 ๓. ประสานงานกับงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 ๔. จัดระบบควบคุม ดูแลความปลอดภัยด้านยาเสพติด ของนักเรียนภายในสถานศึกษาและภายนอก   
     สถานศึกษา 
 ๕. สืบสวน สอบสวน นักเรียนที่ท าความผิดฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษาเรื่องยาเสพติดและ    

               ด าเนินการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 
 ๖. สรุปประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือปรับปรุงแก้ไข       
 ๗. เป็นกรรมการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 ๘. จัดพิมพ์ เผยแพร่ผลงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 ๙. จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

           ๑๐. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๗.  งานคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทย 
     ๗.๑ นางดาวรุ่ง  พรหมอินทร์ หัวหน้างานคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทย 
     ๗.๒ นางสาวกรรณิการ์     พุ่มพวง  รองหัวหน้างานคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทย 
     ๗.๓ นายศุภชัย  อานพรหม เจ้าหน้าที่งานคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทย 
     ๗.๔ นางปรารถนา  บุญนาค  เจ้าหน้าที่งานคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทย  
 
 
                       /๗.๕  นางมณี.......... 



๙ 
              
     ๗.๕ นางมณี   ด้วงนิล  เจ้าหน้าที่งานคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทย 
     ๗.๖ นางพวงรัตน์  จิตอารี  เจ้าหน้าที่งานคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทย 
     ๗.๗ นางวนิดา  สารสิทธิ์  เจ้าหน้าที่งานคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทย 
     ๗.๘ นางญาตา          ศรีโคตร  เจ้าหน้าที่งานคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทย 
     ๗.๙ นายนิรุตต ์  มูลสี  เจ้าหน้าที่งานคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทย 

     ๗.๑๐ นายรชฏ  แก้วเกิด  เจ้าหน้าที่งานคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทย 
     ๗.๑๑ นายเริงนรินทร์  ขาวสะอาด เจ้าหน้าที่งานคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทย 
     ๗.๑๒ นางกัญญา  หมื่นชนะ เลขานุการงานคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทย         
           หน้าที่รับผิดชอบ 

 ๑. ก าหนดแผนงาน โครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณลักษณะ 
     อันพึงประสงค์ 
 ๒. ประสานงานกับบุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือจัดกิจกรรม 
     ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 ๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๔. จัดกิจกรรมตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
 ๕. จัดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน 
 ๖. สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุง และพัฒนา 
 ๗. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 

๘. งานกองพันชมพูฟ้า 
    ๘.๑ นางสาวสุวรรณ ี  ภู่ชัย  หัวหน้างานกองพันชมพูฟ้า 
    ๘.๒ นางสาวกรรณิการ์    พุ่มพวง  รองหัวหน้างานกองพันชมพูฟ้า 
    ๘.๓ นางพัชรินทร์  จันทพยัคฆ์ รองหัวหน้างานกองพันชมพูฟ้า 
    ๘.๔  นายนิกร   หล้าน้อย รองหัวหน้างานกองพันชมพูฟ้า 
    ๘.๕ นายสุวรรณ  กันแพงศรี เจ้าหน้าที่งานกองพันชมพูฟ้า 
    8.6  นายณัฐนันท์    ทาชาติ  เจ้าหน้าที่งานกองพันชมพูฟ้า 
    8.7  นายสรสิช  ขันตรีมิตร เจ้าหน้าที่งานกองพันชมพูฟ้า 
    ๘.8  นางกรรณิกา  เหลืองชัยพัฒนา เจ้าหน้าที่งานกองพันชมพูฟ้า 
    8.9  นายนนท์ปวิธ   เที่ยงดีฤทธิ์ เจ้าหน้าที่งานกองพันชมพูฟ้า 
    8.10 นายนพดล  พลกลาง  เจ้าหน้าที่งานกองพันชมพูฟ้า 
    ๘.11 นายชัยชนะ  ทองมา  เจ้าหน้าที่งานกองพันชมพูฟ้า 
    ๘.12 นางสาวสุภาภรณ์ กรณ์แก้ว เลขานุการงานกองพันชมพูฟ้า  

งานกองพันชมพูฟ้า   เป็นงานจัดระเบียบวินัยโดยมีนักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้การก ากับดูแล     
ของคณะครู เพื่อให้นักเรียนเข้าแถวประกอบพิธีหน้าเสาธงด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและรวดเร็ว 
 
 
 
         /หน้าที่รับผิดชอบ………. 



๑๐ 
 

          หน้าทีร่ับผิดชอบ 
๑. จัดท าโครงการกิจกรรมเพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีระเบียบวินัยให้เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน 
๒. วางแผนและด าเนินการกิจกรรมกองพันชมพูฟ้า ให้นักเรียนมีระเบียบวินัยในการเข้าแถว 
    หน้าเสาธง  
๓. ดูแลติดตามให้นักเรียนมีระเบียบวินัย  ตลอดกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียน 
๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรมพ้ืนฐาน ๘ ประการ โดยเน้นด้านระเบียบวินัยของนักเรียน 
๕. ด าเนินงานตามโครงการอบรมระเบียบวินัยของนักเรียน 
๖. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การบ าเพ็ญตนให้มีจิตสาธารณะ 
    และบริการ        
๗. จัดกิจกรรมยกย่องให้ก าลังใจแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย 
๘. สรุป ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุง ด้านระเบียบวินัย 
๙. ให้หัวหน้างานเป็นกรรมการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
๑๐. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

๙.  งานกิจกรรมนักเรียน 
     ๙.๑ นายมานะ    บุญเกิด  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน 
     ๙.๒ นายเฉลิมชัย  พันแนบ  รองหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน 
     ๙.๓ นางอรสา  เสาโกมุท เจ้าหน้างานกิจกรรมนักเรียน 
     ๙.๔ นางญาตา  ศรีโคตร  เจ้าหน้างานกิจกรรมนักเรียน   
     ๙.๕ นางสาวสุภาภรณ์  กรณ์แก้ว เจ้าหน้างานกิจกรรมนักเรียน 
     ๙.๖ นางสาวจุฑามาศ   อ่อนตา  เจ้าหน้างานกิจกรรมนักเรียน 
     ๙.๗ นายจิรายุส  เลิศบุรีทวีทรัพย์ เจ้าหน้างานกิจกรรมนักเรียน 
     ๙.๘ นางสาวปวีณา  มลฑาทิพย์ เจ้าหน้างานกิจกรรมนักเรียน            
     ๙.๙ นายชัยชนะ  ทองมา  เจ้าหน้างานกิจกรรมนักเรียน 
     ๙.๑๐ นายจีรวัฒน ์  รัตนเทพบัญชากุล เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน 
     ๙.๑๑ นางสาวดวงกมล ธูปหอม  เลขานุการงานกิจกรรมนักเรียน 
          หน้าที่รับผิดชอบ 

๑. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานของงานกิจกรรมนักเรียน 
     ๒. วางแผนการด าเนินงานและจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆเช่น  

    ๒.๑ กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4   
    ๒.๒ กิจกรรมเกษียณอายุราชการ 
    ๒.๓ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 
๓. จัดท าโครงการในงานกิจกรรมนักเรียน และด าเนินการกิจกรรมตามโครงการ 
๔. ประสานงานกับบุคคลที่เก่ียวข้อง ในงานกิจกรรมนักเรียน 
๕. ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานในทุกกิจกรรม ในกิจกรรมนักเรียน 
      /๖.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย………. 



๑๑ 
 
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

   

     กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
     ๑. นายมานะ    บุญเกิด  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน 
     ๒. นายเฉลิมชัย  พันแนบ  รองหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน 
     ๓. นางอรสา   เสาโกมุท เจ้าหน้างานกิจกรรมนักเรียน 
     ๔. นางญาตา   ศรีโคตร  เจ้าหน้างานกิจกรรมนักเรียน   
     ๕. นางสาวสุภาภรณ์  กรณ์แก้ว เจ้าหน้างานกิจกรรมนักเรียน 
     ๖. นางสาวจุฑามาศ    อ่อนตา  เจ้าหน้างานกิจกรรมนักเรียน 
     ๗. นายจิรายุส  เลิศบุรีทวีทรัพย์ เจ้าหน้างานกิจกรรมนักเรียน 
     ๘. นางสาวปวีณา  มลฑาทิพย์ เจ้าหน้างานกิจกรรมนักเรียน            
     ๙. นายชัยชนะ  ทองมา  เจ้าหน้างานกิจกรรมนักเรียน 
     ๑๐. นายจีรวัฒน ์  รัตนเทพบัญชากุล เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน 
     ๑๑. นางสาวดวงกมล  ธูปหอม  เลขานุการงานกิจกรรมนักเรียน 
     หน้าที่รับผิดชอบ 
     ๑. จัดท าและวางแผนการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
     ๒. ก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินงานในกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
         และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
     ๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

     กิจกรรม To be Number One 
     ๑. นางสาวจุฑามาศ  อ่อนตา  หัวหน้ากิจกรรม To be Number One   
     ๒. นายมานะ  บุญเกิด  เจ้าหน้าที่กิจกรรม To be Number One   
     ๓. นายจีรวัฒร์    เทพรัตนบัญชากุล เจ้าหน้าที่กิจกรรม To be Number One   

     ๔. นายวัชรวิชญ์    ด้วงทา  เจ้าหน้าที่กิจกรรม To be Number One   

     ๕. นายเฉลิมชัย    พันแนบ  เจ้าหน้าที่กิจกรรม To be Number One   

     ๖. นางสาวดวงกมล    ธูปหอม  เจ้าหน้าที่กิจกรรม To be Number One   

     ๗. นางสาวนุชนาฏ    พันแนบ  เจ้าหน้าที่กิจกรรม To be Number One   

     ๘. นายชัยชนะ  ทองมา  เจ้าหน้าที่กิจกรรม To be Number One 
     ๙. นายชวุฒ ิ  มากมิ่ง  เลขานุการกิจกรรม To be Number One   
        หน้าที่รับผิดชอบ 

   ๑. จัดท าและวางแผนการจัดกิจกรรมในชมรม To be Number One   
   ๒. ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานในทุกกิจกรรม ในชมรม To be Number One  
   ๓. ฝึกซ้อมและคัดสรรนักเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน To be Number One   
 
       /๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย………. 



๑๒ 
 
   ๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

     กิจกรรมเชิดชูเกียรติ 
     ๑. นางสาวดวงกมล  ธูปหอม  หัวหน้ากิจกรรมเชิดชูเกียรติ 
     ๒. นายมานะ    บุญเกิด  เจ้าหน้าที่กิจกรรมเชิดชูเกียรติ 
     ๓. นางสาวปวีณา  มลทาทิพย์ เจ้าหน้าที่กิจกรรมเชิดชูเกียรติ 
     ๔. นายราชัย   แก้วยศ  เจ้าหน้าที่กิจกรรมเชิดชูเกียรติ 
     ๕. นายชัยชนะ  ทองมา  เจ้าหน้าที่กิจกรรมเชิดชูเกียรติ 
     ๖.  นางสาวชลลดา  จันทะอักษร เจ้าหน้าที่กิจกรรมเชิดชูเกียรติ 
     ๗.  นางสาววริศรา  ช านาญพันธ์ เจ้าหน้าที่กิจกรรมเชิดชูเกียรติ 
     ๘. นายเฉลิมชัย  พันแนบ  ผู้ช่วยเลขานุการกิจกรรมเชิดชูเกียรติ 
        หน้าที่รับผิดชอบ 
        ๑. จัดท าและวางแผนจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ 
        ๒. เผยแพร่เกียรติประวัตินักเรียนในระดับต่างๆ ของแต่ละปีการศึกษา 
        ๓. ด าเนินการคดัเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามระเบียบวินัยของสถานศึกษาที่ก าหนดเพื่อรับ 
            เกียรติบัตรเชิดชูเกยีรติในงานวันเชิดชูเกียรติ 
        ๔. สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุง และพัฒนา 

   ๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย         
 

     กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖ 
     ๑. นายมานะ    บุญเกิด  หัวหน้ากิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน 
     ๒. นางญาตา   ศรีโคตร  เจ้าหน้ากิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน 
     ๓. นางสาวจุฑามาศ    อ่อนตา  เจ้าหน้ากิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน 
     ๔. นายชัยชนะ  ทองมา  เจ้าหน้ากิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน 
     ๕. นายจิรายุส  เลิศบุรีทวีทรัพย์ เจ้าหน้ากิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน 
     ๖. นางสาวดวงกมล  ธูปหอม  เจ้าหน้ากิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน 
     ๗. นางสาวอสมาภรณ์  มั่นพุฒ  เจ้าหน้ากิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน 
     ๘. นางสาวชลดา  จันทะอักษร เลขานุการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน 
         หน้าที่รับผิดชอบ 

    ๑. จดัท าและวางแผนการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ 
         ๒. ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
             และ ๖          
         ๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
              /กิจกรรมปีใหม่นักเรียน..........   



๑๓ 
 

     
    กิจกรรมปีใหม่นักเรียน 
     ๑. นายเฉลิมชัย  พันแนบ  หัวหน้ากิจกรรมปีใหม่นักเรียน 
     ๓. นายมานะ    บุญเกิด  เจ้าหน้าที่กิจกรรมปีใหม่นักเรียน 
     ๔. นางญาตา   ศรีโคตร  เจ้าหน้าที่กิจกรรมปีใหม่นักเรียน 
     ๕. นางสาวดวงกมล  ธูปหอม  เจ้าหน้าที่กิจกรรมปีใหม่นักเรียน 
     ๖. นางสาวชลลดา  จันทะอักษร เลขานุการกิจกรรมปีใหม่นักเรียน 
     ๗. นางสาวดวงกมล  ธูปหอม  ผู้ช่วยเลขานุการกิจกรรมปีใหม่นักเรียน 
         หน้าที่รับผิดชอบ 

๑. จัดท าและวางแผนการจัดกิจกรรมปีใหม่นักเรียน 
๒. ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานในทุกกิจกรรมกิจกรรมปีใหม่นักเรียน 

     ๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
         

๑๐.  งานสวัสดิการนักเรียน 
       ๑๐.๑ นางพัชรินทร ์ จันทพยัคฆ์ หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน 
       ๑๐.๒ นางสาวบวัเรียน   ฤทธิ์กล้า  เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน 
       ๑๐.๓ นายณัฏนันท ์ ทาชาติ  เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน 
       ๑๐.๔ นางสาวอสมาภรณ์ มั่นพุฒ   เลขานุการงานสวัสดิการนักเรียน 
        หน้าที่รับผิดชอบ 

๑. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานของงานสวัสดิการนักเรียน 
๒. วางแผนการด าเนินงานสวัสดิการนักเรียน 
๓. จัดท าโครงการในงานสวัสดิการนักเรียน และด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
๔. ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในงานสวัสดิการนักเรียน 
    - งานประกันชีวิตนักเรียน ปฏิบัติงานประกันชีวิตนักเรียน โดยด าเนินงานและประสานงาน       
       บริษัทประกันชีวิตเพ่ือท าประกันชีวิตนักเรียน  

     - กิจกรรมชมรม RSC ถนนปลอดภัยในสถานศึกษา 
๕. ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานในทุกกิจกรรม ของงานสวัสดิการนักเรียน 
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

 

      กิจกรรมชมรม RSC ถนนปลอดภัยในสถานศึกษา   
         ๑. นางสาวบัวเรียน ฤทธิ์กล้า     หัวหน้ากิจกรรมชมรม RSC ถนนปลอดภัยในสถานศึกษา   
              หน้าที่รับผิดชอบ   

    ๑. จัดท าและวางแผนการจัดกิจกรรมในชมรม RSC ถนนปลอดภัยในสถานศึกษา   
    ๒. ก ากับ  ติดตาม  ประเมินผลการด าเนินงานในทุกกิจกรรมในชมรม RSC ถนนปลอดภัย 
        ในสถานศึกษา   
    ๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
              /๑๑. งานทัศนศึกษา………. 



๑๔ 
      

 ๑๑.  งานทัศนศึกษา 
        ๑๑.๑ นางสาวกมลวรรณ   อิงขนร  หัวหน้างานทัศนศึกษา 
        ๑๑.๒ นายยุทธนา        นาอุดม    เจ้าหน้าที่งานทัศนศึกษา 
        ๑๑.๓ นางสาวสุวรรณ ี ภู่ชัย    เจ้าหน้าที่งานทัศนศึกษา 
        ๑๑.๔ นางกุมารี  ทับทิมหล้า เจ้าหน้าที่งานทัศนศึกษา 
        ๑๑.๕ ครูที่ปรึกษาทุกชั้นเรียน  เจ้าหน้าที่งานทัศนศึกษา     
        ๑๑.๖  นายมานะ  บุญเกิด   เลขานุการงานทัศนศึกษา 
             หน้าที่รับผิดชอบ 

     ๑. ก าหนดทิศทาง  วางแผนการจัดทัศนศึกษาของนักเรียนแต่ละระดับชั้น 
     ๒. ประสานงานกับผู้ที่เก่ียวข้องเก่ียวกับงบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาตามนโยบาย            

                   เรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ 
     ๓. จัดท าโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ประจ าปี  
     ๔. ด าเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาตามก าหนดการที่วางไว้                
     ๕. ติดต่อ ประสานงานกับกลุ่มงานงบประมาณเก่ียวกับการจัดหาพาหนะ เบี้ยเลี้ยงครูผู้ควบคุม  
     ๖. ติดต่อ ประสานงานกับสถานที่ท่ีจะพานักเรียนไปทัศนศึกษา 
     ๗. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งครูผู้ควบคุม หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง หนังสือขอความอนุเคราะห์ 
         ในการเข้าชมสถานที่ต่างๆ 
     ๘. ติดตามผลความก้าวหน้าในการด าเนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
     ๙. ประชุมครูที่ปรึกษาและนักเรียน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการไปทัศนศึกษา 
     ๑๐. รายงานผลการพานักเรียนไปทัศนศึกษาต่อผู้อ านวยการโรงเรียนหลังจากเดินทางกลับ 
     ๑๑. สรุป ประเมินผล และรายงานผลการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 

     

๑๒.  งานธนาคารโรงเรียนหนองไผ่ 
       ๑๒.๑ นางเพลินทิพย์ โล่ห์สุวรรณ หัวหน้างานธนาคารโรงเรียนหนองไผ่ 
       ๑๒.๒ ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น  เจ้าหน้าที่งานธนาคารโรงเรียนหนองไผ่ 
       ๑๒.๓ นักเรียนเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน ครูที่ปรึกษางานธนาคารโรงเรียนหนองไผ่ 
       ๑๒.๔ นางสาวหชัชพร อินทร์รจนา เลขานุการงานธนาคารโรงเรียนหนองไผ่ 

    หน้าที่รับผิดชอบ 
๑. เปิดด าเนินการ ฝาก-ถอนเงินทุกวัน หรือเฉพาะบางวันในแต่ละสัปดาห์ตามความเหมาะสม 

         ที่ธนาคารโรงเรียนก าหนด 
     ๒. จัดท าหนังสือแจ้งรายชื่อนักเรียนและครูที่ปรึกษาปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียนแก่ธนาคารออมสิน  
         สาขาหนองไผ่         
     ๓. น าส่งเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารโรงเรียนทุกวัน ที่ธนาคารออมสิน สาขาหนองไผ่ และธนาคาร              

    โรงเรียนเปิดด าเนินการ (ตามบันทึกข้อตกลง) 

     ๔. ถอนเงินฝากบัญชีธนาคารโรงเรียนเพื่อจ่ายให้ผู้ฝากของธนาคารโรงเรียน (ตามบันทึกข้อตกลง) 
       /๕.  ปฏิบัติงานธนาคารโรงเรยีน……… 



๑๕ 
 
     ๕. ปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์ของโครงการธนาคารโรงเรียน 
     ๖. ประสานงานกับสาขาพ่ีเลี้ยง(ธนาคารออมสิน สาขาหนองไผ่) ในการขอค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับ 
         การปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียน เมื่อมีการเปิดธนาคารโรงเรียน และมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่   
         ธนาคารโรงเรียน 

๗. กรณีต้องการเอกสารและแบบพิมพ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของธนาคารโรงเรียน ให้ท าหนังสือ 
    ขอเบิกเอกสารแบบพิมพ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของธนาคารโรงเรียน จากสาขาพ่ีเลี้ยง 

     ๘. ออกรายงานประจ าวัน ประจ าเดือน และสิ้นปี เพื่อให้สาขาพ่ีเลี้ยงตรวจสอบความถูกต้อง  
     ๙. จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานธนาคารโรงเรียน ผ่านสาขาพ่ีเลี้ยงเพ่ือน าเสนอธนาคารออมสิน 
         ภาคภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป 
   ๑๐. ตรวจสอบจ านวนเงินสดคงเหลือ น าฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารโรงเรียน ให้ถูกต้องตรงกับ 
         รายงานบัญชีรับ – จ่าย และเงินสดคงเหลือประจ าวัน (REPORT ๑๑๐) 
    ๑๑. ด าเนินการส่งเสริมการออมให้มีสัดส่วนจ านวนบัญชีต่อจ านวนนักเรียนให้เกิน ร้อยละ ๕๐ 
    ๑๒. ด าเนินการปิดบัญชีเงินฝากของนักเรียนที่ก าลังจะจบการศึกษา เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาบัญชีทอดทิ้ง 
    ๑๓. ประสานงานกับสาขาพ่ีเลี้ยง / บริษัทที่ท าสัญญาในการบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ 
          ในกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ มีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
    ๑๔. ร่วมมือกับธนาคารออมสินสาขาพ่ีเลี้ยง/ธนาคารออมสินเขต/ธนาคารออมสินภาค ในการจัด   

                     กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนจะเป็นผู้บริหารจัดการธนาคารโรงเรียน ให้บริการรับฝาก ถอนเงิน        
                     และรับผิดชอบต่อบัญชีเงินฝากของนักเรียนที่ฝากเงินไว้กับธนาคารโรงเรียน 

    ๑๕. รายงานผล ประเมินผล การปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย เสนอผู้บริหารทราบตามล าดับ       
    ๑๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
        

               ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดผลดีต่อทางราชการ 
 
  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  พ.ศ.  256๕  เป็นต้นไป 
 
 

              สั่ง  ณ  วันที่  ๓  พฤษภาคม  พ.ศ.  256๕ 
 
 
 

                                          (ลงชื่อ) 
                                                     (นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง) 
                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่ 
 

         
 


