
๑๕ 
 

๕.  งานกิจการนกัเรียน 
 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 
 กํากับ ติดตาม การปฏิบัติงาน การประเมินผล วางแผนปรับปรุงการจัดระบบบริหารงานกิจการนักเรียน  
รวมกับรองผูอํานวยการกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน และคณะกรรมการกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน ใหงาน
กิจการนักเรียนเกิดผลดี มีประสิทธิภาพ 
 

๑.  รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 
        นายเรืองยศ  สุภาว    ตําแหนง  รองผูอํานวยการกลุมงานบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 

 ๑) ควบคุม  ดูแล  ปองกันความประพฤติของนักเรียน 
 ๒) จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรมแกนักเรียน 
 ๓) ใหคําแนะนําดานความประพฤติของนักเรียนในการปรับปรงุตัวเขากับสังคม  และระเบียบ ประเพณีที่ตน

สังกัดอยู 
 ๔) วางแผนแกไขความประพฤติและระเบียบวินัยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
 ๕) ศึกษาและวิเคราะหปญหาของนักเรียนรายบุคคลและประสานงานกับงานแนะแนว  เพื่อชวยใหนักเรียน

ประสบผลสําเร็จตามเอกัตภาพ 
 ๖) วางแผนและติดตามนักเรียนที่ออกจากโรงเรียน  เพื่อปรับปรุงงานดานปกครองใหมีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงข้ึน 
 ๗) จัดใหมีสถิติขอมูลดานกิจการนักเรียน  เพื่อปองกันและนําไปใชแกปญหาของนักเรียน 
 ๘) ประสานงานกับผูปกครอง บุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อแกไขปญหาของนักเรียน 
 ๙) เปนที่ปรึกษาของผูอํานวยการเกี่ยวกับงานตาง ๆ  ของกลุมงานกิจการนักเรียน 
๑๐) เปนกรรมการที่ปรึกษาฝายบริหาร 
๑๑) ควบคุม  ดูแล  นิเทศการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 
๑๒) ประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอความดีความชอบของบุคลากรกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน      

และบุคลากรตาง ๆ  ในโรงเรียน 
         ๑๓) สรางขวัญและกําลงัใจแกบุคลากรในกลุมบริหารงานกิจการนักเรียนและบุคลากรตาง ๆ  ในโรงเรียน  เพื่อให
บุคลากรสามารถปฏิบัติหนาที่ และปฏิบัติตนเปนไปอยางเรียบรอยถูกตองครบถวนสมบูรณ 

๑๔) ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่ไดรับมอบหมาย 
 
๒. หัวหนากลุมบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 
          นายสาริศฐ คําทาสี  ปฏิบัติหนาทีห่ัวหนากลุมบรหิารงานบคุคลและกจิการนักเรียน 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 
  ๑) เปนที่ปรึกษาของรองผูอํานวยการกลุมบริหารงานกิจการนักเรียนเกี่ยวกับงานตาง ๆ  ของกลุมบริหารงาน
กิจการนักเรียน 

 ๒) รับผิดชอบงานตาง ๆ ของกลุมงานกิจการนักเรียนจากรองผูอํานวยการกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 
 ๓) ชวยรองกลุมบริหารงานกิจการนักเรียนปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
 ๔) ทําหนาที่รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน  เมื่อรองผูอํานวยการกลุมบริหารงานกิจการ

นักเรียน ไมไดมาปฏิบัติราชการ 
 ๕) ติดตอประสานงานดานกิจการนักเรียนกับบุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ 



๑๖ 
 

 ๖) ใหบริการแกผูมาติดตองานราชการกับกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 
 ๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

๓. คณะกรรมการกลุมบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 
 ๑) นายเรืองยศ  สุภาว   ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสาริศฐ  คําทาสี                 รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายโชคชัย  สามส ี   กรรมการ 
 ๔) นางชิดชนก  คําทาสี   กรรมการ 
 ๕) นางสถาพร  ทําทอง   กรรมการ 
 ๖) นางปนัดดา  หลาคํา   กรรมการ 
 ๗) นางสาวจินตนา  คงเสนะ  กรรมการ 

   ๘) นายวุฒิเกรียงไกร ใจแจง           กรรมการ 
 ๙) นายปรีดา คูณวงษ                   กรรมการ 
 ๑๐) นายประสบพร ชูช่ืน                กรรมการ 
 ๑๑) นายบรรจบ  ลําดวน   กรรมการ 
 ๑๒) นางสุทิศา  ไชยโชติ   กรรมการ 
 ๑๓) นายศุภชัย บุญทาทอง             กรรมการ 
            ๑๔) นายธีรพล  โททัสสะ   กรรมการ 
          ๑๕) นางสาวบัวลิน  พันธแกน  กรรมการ 
            ๑๖) นางธนิกานต  ไขแสง             กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 
 ๑) วางแผนและดําเนินงานกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน  ใหสอดคลองกับนโยบาย  และสงเสริมให
นักเรียนมีความประพฤติดี  มีระเบียบ  วินัย  มีจริยธรรม  คุณธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 

 ๒) ใหคําปรึกษารองผูอํานวยการสถานศึกษาและหัวหนากลุมบริหารงานกิจการนักเรียนเกี่ยวกับงาน
ปกครองนักเรียน 

 

๔. งานสํานักงานฝายกิจการนักเรียน 
       นายเรืองยศ  สุภาว     ท่ีปรึกษา 
            ๑) นางชิดชนก  คําทาสี   ประธาน 

 ๒) นางปนัดดา  หลาคํา   รองประธาน 
 ๓) นายประสบพร  ชูช่ืน   กรรมการ 
 ๔) นายธีรพล  โททัสสะ   กรรมการ 
 ๕) นางธนิกานต ไขแสง   กรรมการและเลขานุการ 
  ๖) นางสาวสุวรรณดี  ลาคํา          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 
 ๑) จัดทําแผนปฏิบัติงานและปฏิทินปฏิบัติงานประจําปของกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 
 ๒) งานสารบรรณและงานธุรการของกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 
 ๓) จัดเก็บเอกสาร วัสดุในสํานักงานใหเปนระบบเรียบรอยและรายงาน 
 ๔) รวบรวมหนังสือ ระเบียบ คําสั่ง และแนวปฏิบัติงานของกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 
 ๕) ทําคูมือปฏิบัติงานของกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 
 ๖) ทําพิมพเอกสารแบบฟอรมตาง ๆ เกี่ยวกับกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 



๑๗ 
 

 ๗) จัดทําสถิติขอมูลตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับนักเรียนและกลุมบริหารงานกิจการนักเรียนใหเปนปจจุบันและ
เผยแพรประชาสัมพันธใหทราบ  จัดทําฐานขอมูลที่จําเปนและแฟมทะเบียนนักเรียน  เพื่อใชประกอบการทํางานของ
กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 
 ๘) บันทึกการประชุมของคณะกรรมการกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน  นําเสนอรองผูอํานวยการ       
กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 
 ๙) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดเก็บเอกสาร  รายงานสรุปผลการดําเนินงานของกลุมบริหารงานกิจการ
นักเรียนในรอบป 
          ๑๐) จัดทําสารสนเทศกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 

๑๑) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

๕. งานสงเสริมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 นายเรืองยศ  สุภาว        ท่ีปรึกษา  
 นายสาริศฐ  คําทาสี   ท่ีปรึกษา  
 ๑) นางปนัดดา  หลาคํา   ประธาน 
 ๒) นางธนิกานต ไขแสง   รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายศุภชัย  บุญทาทอง   กรรมการ 
 ๔) นายธีรพล  โททัสสะ   เลขานุการ 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 
 ๑) จัดอบรมเรื่อง การประกันคุณภาพระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหกับครู ใหมีความเขาใจเพียงพอที่จะ
ปฏิบัติงานได (เกณฑในการแบงกลุมปกติและกลุมเสียง) 
 ๒) จัดทําเอกสารแบบฟอรมในการจัดเกบ็ขอมลู และการใหความชวยเหลือตามระบบประกันคุณภาพระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 ๓) ปฏิบัติงานในฐานะเปนบุคลลากรหลักในการดําเนินงาน โดยกํากับติดตามงานประกันคุณภาพระบบดูแล
ชวยเหลอืนักเรียน 
 ๔) จัดทําโครงการกจิกรรมสนับสนุนงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 ๕) รวมมือกับคณะกรรมการควบคุมแกไขพฤติกรรมนักเรียน คณะกรรมการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ระเบยีบวินัย งานแนะแนว ในการปองกันแกไขและสงเสริมนักเรียน 
 ๖) ติดตอประสานงานกับผูปกครองเพื่อรวมมือกันแกไขพฤติกรรมเบี่ยงเบนของนักเรียน 
 ๗) ควบคุมนักเรียนในระดับช้ันรวมกับครูที่ปรึกษา ปฏิบัติกิจกรรมคามที่ไดรับมอบหมาย 
 ๘) ควบคุมนักเรียนในระดับอยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือและรวมกันแกปญหา 
 ๙) รวมกับครูที่ปรึกษาจัดกิจกรรมสวดมนตและอบรมเดือนละ ๔ ครั้ง (ในคาบคุณธรรมจรยิธรรม) 
 ๑๐) จัดประชุมผูปกครองช้ันเรียน ผูปกครองเครือขายอยางนอยปละ ๒ ครั้ง 
 ๑๑) จัดทําเอกสารสรุปผลการดําเนินงาน ระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียนในระดับและทั้งโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน
หรือสิ้นปการศึกษา 
 ๑๒) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

๖. งานครูท่ีปรึกษา 
 นายเรืองยศ  สุภาว      ท่ีปรึกษา 
 นายสาริศฐ  คําทาสี   ท่ีปรึกษา  

๑)  นางชิดชนก  คําทาสี   ประธาน 
๒) นายประสบพร ชูช่ืน   รองประธานกรรมการ 
๓) นายศุภชัย บุญทาทอง            กรรมการ 
๔) นายธีรพล  โททสัสะ   เลขานุการ 

มีหนาและความรับผิดชอบดังตอไปน้ี 
 วางแผน กํากับ ติดตาม ประชุม เพื่อใหครูที่ปรึกษาประจําช้ันเรียน ดําเนินการตามหนาที่ดังตอไปน้ี 
 ๑) กํากับ ดูแล ติดตาม ความประพฤติและแกไขพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของนักเรียน ใหคําแนะนํา
ปรึกษา ชวยเหลือ แกปญหาใหกับนักเรียนในช้ันเรียนที่ตนรับผิดชอบอยางสม่ําเสมอ เพื่อพัฒนาความประพฤติของ
นักเรียนใหดีข้ึน กรณีไมสามารถแกปญหาไดสงตอคณะกรรมการบริหารช้ันเรียนเพื่อรวมกันหาแนวทางในการแกไข
ตอไป 
 ๒) ใหลงรวมพิธีหนาเสาธงเพื่อควบคุมนักเรียน เช็คช่ือนักเรียนในบัญชีสํารวจการเขารวมกิจกรรมให
คําแนะนําตักเตือนการแตงกาย ทรงผม ระเบียบวินัยในการเขาแถว ฯลฯ และสงแบบสํารวจใหกลุมบริหารงานกิจการ
นักเรียนในวันศุกรของทุกสัปดาห  
   ๓) ควบคุมนักเรียนในการจัดและทําความสะอาดหองเรียน เขตรับผิดชอบและพัฒนาหองเรียนจัด
บรรยากาศใหสวยงาม 
 ๔) เขารวมประชุมประจําสัปดาห ควบคุมดูแลนักเรียนรวมทั้งใหการอบรม 
 ๕) รายงานขอมูลพฤติกรรมนักเรียนที่ เสียงติด 0 ร และ มส. หรือที่มีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคให
คณะกรรมการบริหารช้ันเรียนทราบ และแจงขอมูลตอผูปกครอง เพื่อทราบปญหาและรวมกันแกปญหาของนักเรียน 
 ๖) ออกเย่ียมบานนักเรียน หรือพบปะผูปกครองนักเรียนในระดับช้ันที่ตนเองรับผิดชอบใหครบทุกคน เพื่อ
แลกเปลี่ยนขอมูลในการกับกับดูแลนักเรียน 
 ๗) จัดขอมูล ทะเบียนความประพฤติ สถิติตางๆ ที่เกี่ยวของกับนักเรียนในระดับช้ันที่รับผิดชอบใหเรียบรอย 
 ๘) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 
๗. งานโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ 
   นายสุจินต  หลาคํา         ท่ีปรึกษา  
 ๑) นายเรืองยศ  สุภาว   ประธาน 
 ๒) นางนริศรารัตน  ชัยภูริโภคหิรัญ รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางธมณ  ชมพูวงค   กรรมการ 
 ๔) นางอาลิตตา  เหมเกียรติกุล  กรรมการ 
 ๕) คณะกรรมการนักเรียน   กรรมการ 
 ๖) นายสาริศฐ  คําทาสี   กรรมการและเลขานุการ 
 ๗) นางธนิกานต ไขแสง   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
   
 
 
 
 



๑๙ 
 

 
๗.๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
 
อาจารยใหญระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  นายเรืองยศ  สุภาว 
ผูชวยอาจารยใหญชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  นางอาลิตตา  เหมเกียรติกุล 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 
ครูใหญ    นายสาริศฐ  คําทาส ี
ผูชวยครูใหญ    นายวุฒิเกรียงไกร  ใจแจง 
กิจการระดับชั้น   นายประสบพร  ชูช่ืน 
วิชาการระดับชั้น  นางสาวบัวลนิ  พันธแกน 
งานสงเสริมอนามัยโรงเรียนระดับชั้น  นางสาวสุพรรณี  สมเสนา 
       ม. ๑/๑    นางธนิกานต  ไขแสง , นายณัฐวัฒน  บําเพ็ญ 
       ม. ๑/๒    นางสุจิภา  วงศวรรณา , นางสาวนุชจรี  นันทสิงห 
       ม. ๑/๓    นางสาวบัวลิน  พันธแกน    
       ม. ๑/๔    นางสาวสุพรรณี  สมเสนา , นางสาวณัฐริกา  สุภาพันธ  
       ม. ๑/๕    นางสาวเพ็ญพิชญา  ศรีนาค 
       ม. ๑/๖    นายประสบพร  ชูช่ืน , นางสาวจารุวรรณ  สาริกา 
       ม. ๑/๗    นางกฤตยา  เลิศศรี 
       ม. ๑/๘    นายวุฒิเกรียงไกร  ใจแจง , นางสาวกานดา  ไพรบงึ 
       ม. ๑/๙    นายศุภชัย  บุญทาทอง  

 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒ 
ครูใหญ    นายโชคชัย  สามสี 
ผูชวยครูใหญ   นางสาวจินตนา  คงเสนะ 
กิจการระดับชั้น   นายธีรพล  โททสัสะ 
วิชาการระดับชั้น  นางญาณิศา  คูณวงษ 
งานสงเสริมอนามัยโรงเรียนระดับชั้น  นางจุฑารัตน  ทองตีฆา   
       ม. ๒/๑    นางสาวจันจิรา  จงรักษ , นางสาวเมธาพร  นวลแสง  
       ม. ๒/๒    นางปนัดดา  หลาคํา , นางสาวอาทิตยา  วงษนิล 
       ม. ๒/๓    นางญาณิศา  คูณวงษ , นางสาวสุดารัตน  หนองไร 
       ม. ๒/๔    นายบรรจบ  ลําดวน ,  
       ม. ๒/๕    นายสุขสวัสด์ิ  คําผาง    
       ม. ๒/๖                 นายธีรพล  โททัสสะ , นางสาวจินตนา  คงเสนะ  
       ม. ๒/๗    นางจุฑารัตน  ทองตีฆา   
       ม. ๒/๘    นางสุปราณี  พอกพูน 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 
ครูใหญ    นางอําพร  สะดวก 
ผูชวยครูใหญ   นางเสาวภา  พรหมทา 
กิจการระดับชั้น   นายสมโภช  พิมสอน   



๒๐ 
 

วิชาการระดับชั้น  นางณิชาภัทร  พิมสอน 
งานสงเสริมอนามัยโรงเรียนระดับชั้น  นางสาวสุวรรณดี  ลาคํา 
       ม. ๓/๑    นายเอกอรุณ  ปะอาง 
       ม. ๓/๒    นางสาวแสงเดือน  ธรรมวิเศษ , นายสมโภช  พิมสอน 
       ม. ๓/๓    นางสาวอารียา  สํานักนิตย , นางสาวจันจริา  ไชยโชติ   
       ม. ๓/๔    นางปาลีรัตน  สายมณีวงศ 
       ม. ๓/๕    นางสาวชลธิดา  เช้ือพรมธรรม , นางสาวกุสุมา  ตองอบ 
       ม. ๓/๖    นางณิชาภัทร  พิมสอน , นางเสาวภา  พรหมทา 
       ม. ๓/๗    นายวิระชน  สีดํา 
       ม. ๓/๘    นางสาวสุวรรณดี  ลาคํา 
 
อาจารยใหญระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  นางนริศรารตัน  ชัยภูริโภคหิรัญ 
ผูชวยอาจารยใหญชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  นางธมณ  ชมภูวงษ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ 
ครูใหญ    นางอรชร  โคตพันธ 
ผูชวยครูใหญ   นายกฤตชัย  แปนโสม 
กิจการระดับชั้น   นายปรีดา  คูณวงษ 
วิชาการระดับชั้น  นางพรรณา  ใสกระจาง 
งานสงเสริมอนามัยโรงเรียนระดับชั้น  นางสาวทัศนีพร  แสนสุข 
       ม. ๔/๑    นางสถาพร  ทําทอง , นางพรรณา  ใสกระจาง 
       ม. ๔/๒    นางสาววรางคณา  พุฒพันธ , นายกฤตชัย  แปนโสม , นางสาวอรปรียา  บุญรวม 
       ม. ๔/๓    นางสาวทัศนีพร  แสนสุข 
       ม. ๔/๔    นางสาวธันยพร  สงขแกว   
       ม. ๔/๕    นายถนอม  ทิตมาตร , นางสาวกาญจนา  ฤทธิชิน 
       ม. ๔/๖                 นายปรีดา  คูณวงษ, นางสาวกุสมุา พุทธรักษ 
       ม. ๔/๗    นายเฉลิมศักด์ิ  มะลิงาม 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕ 
ครูใหญ    นายฐิติวิวัฒน  เดชกุญชร 
ผูชวยครูใหญ   นางสาวอุทัยวรรณ  วิเศษพงษ 
กิจการระดับชั้น   นายสมภพ  โคตพันธ  
วิชาการระดับชั้น  นางสาววริยา  พันวิสู 
งานสงเสริมอนามัยโรงเรียนระดับชั้น  นางเพ็ชรมณี  เลิศวีระธีระพลธ 
       ม. ๕/๑    นายธานินทร  บัวเข็ม , นางสาวอุทัยวรรณ  วิเศษพงษ , นางสาวสายรุง  บุญจูง 
       ม. ๕/๒    นางอุทยั  จินดาชาติ  
       ม. ๕/๓    นางสาวพัชรินทร  ใจเที่ยง , นางสาววริยา  พันวิส ู
       ม. ๕/๔    นางสุทิศา  ไชยโชติ , นายสมภพ  โคตพันธ 
       ม. ๕/๕    นางเพ็ชรมณี  เลิศวีระธีระพลธ 
       ม. ๕/๖    นางนัชนาภรณ  ชัยสารดํารงพฒัน , นางสาวเสาวภา  อินทพันธ 
    



๒๑ 
 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 
ครูใหญ    นายวัฒนะ  สะดวก 
ผูชวยครูใหญ   นางชิดชนก  คําทาสี 
กิจการระดับชั้น   นายรณชัย  ชัยสิทธ์ิ 
วิชาการระดับชั้น  นางธัญญาพร  ทองมนต 
งานสงเสริมอนามัยโรงเรียนระดับชั้น  นางวรพรรณ  โพธ์ิคง 
       ม. ๖/๑    นางปทมนันท  โททัสสะ  
       ม. ๖/๒    นางวรพรรณ  โพธ์ิคง , นางชิดชนก  คําทาสี 
       ม. ๖/๓    นายวิเชียร  ไชยโชติ , นางสาวนภาพร  แกวรักษา 
       ม. ๖/๔                 นายสุรสิทธ์ิ  สัญญารัตน 
       ม. ๖/๕    นายรณชัย  ชัยสทิธ์ิ  , นายเจษฎา  คําภา   
       ม. ๖/๖    นายสมัย  บัวหยาด 
       ม. ๖/๗    นางธัญญาพร  ทองมนต 
       ม. ๖/๘                 นางสาวรจเรศ  สิทธิไชยากุล 
 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 
 ๑. อาจารยใหญระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย  มีหนาท่ีดังน้ี 

  ๑) ศึกษา  วิเคราะหขอมูล  สภาพปจจุบัน  ปญหา  วางแผนและกําหนดแนวทางการพัฒนางานวิชาการ
และงานกิจการนักเรียน 

  ๒) ดูแล  ควบคุม  นิเทศ  ติดตาม  ประเมินผลงานวิชาการ  งานกิจการนักเรียนและการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะกรรมการบริหารช้ันเรียนและครูที่ปรึกษา 
  ๓) เปนที่ปรึกษา  เสนอแนะ  แกไขปญหาและอุปสรรคตาง ๆ  ใหกับคณะกรรมการบริหารระดับช้ันเรียน
และครูที่ปรึกษากํากับติดตามการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหการบริหารงานเปนไปดวยความเรียบรอยและเปนประโยชนตอการ
จัดการศึกษา  
  ๔) ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่ไดรับมอบหมาย 
 

๒. ผูชวยอาจารยใหญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย  มีหนาท่ีดังน้ี 
  ๑) ปฏิบัติหนาที่แทนอาจารยใหญในกรณีที่อาจารยใหญไมไดปฏิบัติหนาที่ 

  ๒) รวมศึกษา  วิเคราะหขอมูล  สภาพปจจุบัน  ปญหา  วางแผนและกําหนดแนวทางการพัฒนางาน
วิชาการและงานกิจการนักเรียน 

  ๓) รวมดูแล  ควบคุม  นิเทศ  ติดตาม ประเมินผลงานวิชาการ  งานกิจการนักเรียนและการปฏิบัติ
หนาที่ของคณะกรรมการบริหารช้ันเรียนและครูที่ปรึกษา 
  ๔) รวมเปนที่ปรึกษา  เสนอแนะ  แกไขปญหาและอุปสรรคตาง ๆ   ใหกับคณะกรรมการบริหารระดับช้ัน
เรียนและครูที่ปรึกษากํากับติดตามการปฏิบัติหนาทีเ่พื่อใหการบริหารงานเปนไปดวยความเรียบรอยและเปนประโยชน
ตอการจัดการศึกษา  
  ๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่ไดรับมอบหมาย 
 

๓. ครูใหญทุกระดับชั้น  มีหนาท่ีดังน้ี 
  ๑) ศึกษา  วิเคราะหขอมูล  สภาพปจจุบัน  ปญหา  วางแผนและกําหนดแนวทางการพัฒนางานวิชาการ



๒๒ 
 

และงานกิจการนักเรียน 
  ๒) ดูแล  ควบคุม  นิเทศ  ติดตาม  ประเมินผลงานวิชาการ  งานกิจการนักเรียนและการปฏิบัติหนาที่ของ

คณะกรรมการบริหารช้ันเรียนและครูที่ปรึกษา 
  ๓) เปนที่ปรึกษา  เสนอแนะ  แกไขปญหาและอุปสรรคตาง ๆ  ใหกับคณะกรรมการบริหารระดับช้ัน
เรียนและครทูี่ปรึกษากํากับติดตามการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหการบรหิารงานเปนไปดวยความเรยีบรอยและเปนประโยชนตอ
การจัดการศึกษา  
  ๔) กํากับ  ติดตาม  ควบคุม ดูแลพฤติกรรมการเรียน ติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน  หลบเรียนหรือที่มี
ปญหาดานความประพฤติ ใหการชวยเหลือ  แนะนํานักเรียน  เพื่อพัฒนาความประพฤติใหดีข้ึน กรณีที่ไมสามารถ
แกปญหาไดใหสงตอกลุมงานกิจการนักเรียนหรือกลุมงานวิชาการแลวแตกรณี 
  ๕) เขารวมประชุมประจําสัปดาห  ควบคุมดูแลครูและนักเรียน  รวมทั้งใหการอบรมนักเรียนดูแลความ
ประพฤติและช้ีแนะใหคําปรึกษาหาทางแกไขปญหาใหกับนักเรียนอยางสม่ําเสมอ 
  ๖) กํากับ  ติดตามครูที่ปรึกษาและนักเรียนในการจัดและทําความสะอาดหองเรียนเขตรับผิดชอบและการ
พัฒนาหองเรียนการออกเย่ียมบานนักเรียน  โดยเฉพาะนักเรียนในกลุมเสี่ยงที่ตองเฝาระวังเปนพิเศษเรงดวน 
  ๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่ไดรับมอบหมาย 
 

 ๔. ผูชวยครูใหญทุกระดับชั้น  มีหนาท่ีดังน้ี 
  ๑) ปฏิบัติหนาที่แทนหัวหนาระดับในกรณีที่หัวหนาระดับไมไดปฏิบัติหนาที่ 

  ๒) รับผิดชอบงานตาง ๆ  ของระดับช้ันที่ไดรับมอบหมายรองจากหัวหนาระดับ 
  ๓) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาระดับ 

  ๔) รวมดูแล  ควบคุม  นิเทศ  ติดตาม  ประเมินผลงานวิชาการ  งานกิจการนักเรียนและ 
การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริหารช้ันเรียนและครูที่ปรึกษา 
  ๕) รวมเปนที่ปรึกษา  เสนอแนะ  แกไขปญหาและอุปสรรคตาง ๆ  ใหกับคณะกรรมการ 
บริหารระดับช้ันเรียนและครูที่ปรึกษากํากับติดตามการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหการบริหารงานเปนไปดวยความเรียบรอย
และเปนประโยชนตอการจัดการศึกษา  
  ๖) รวมกํากับ  ติดตาม  ควบคุม  ดูแลพฤติกรรมการเรียน ติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนหลบเรียนหรือที่มี
ปญหาดานความประพฤติ  ใหการชวยเหลือ  แนะนํานักเรียน  เพื่อพัฒนาความประพฤติใหดีข้ึน กรณีที่ไมสามารถ
แกปญหาไดใหสงตอกลุมงานกิจการนักเรียนหรือกลุมงานวิชาการแลวแตกรณี 
  ๗) เขารวมประชุมประจําสัปดาห  ควบคุมดูแลครูและนักเรียน  รวมทั้งใหการอบรมนักเรียนดูแลความ
ประพฤติและช้ีแนะใหคําปรึกษาหาทางแกไขปญหาใหกับนักเรียนอยางสม่ําเสมอ 
  ๘) รวมกํากับ  ติดตามครูที่ปรึกษาและนักเรียนในการจัดและทําความสะอาดหองเรียนเขตรับผิดชอบ
และการพัฒนาหองเรียนการออกเย่ียมบานนักเรียน  โดยเฉพาะนักเรียนในกลุมเสี่ยงที่ตองเฝาระวังเปนพิเศษเรงดวน 
      ๙) ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่ไดรับมอบหมาย 
 
 ๕. ครูฝายกิจการนักเรียนทุกระดับชั้น  มีหนาท่ีดังน้ี 
  ๑) สงเสริมนักเรียนใหมีความประพฤติดี  มีระเบียบวินัย  มีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมที ่         
พึงประสงค 
  ๒) ประสานงานกับครูที่ปรึกษาในระดับช้ัน  เพื่อกํากับ  ดูแล  ติดตามพฤติกรรมนักเรียนและแกไข
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของนักเรียน   
               ๓) รายงานขอมูลพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของนักเรียนตอหัวหนาระดับ  กรณีที่ไมสามารถแกปญหาได
ใหสงตอหัวหนาระดับเพื่อรวมกันหาแนวทางในการแกไขตอไป 



๒๓ 
 

  ๔) รวมกํากับ  ติดตามการออกเย่ียมบานนักเรยีนของครทูี่ปรกึษาและออกเย่ียมบานนักเรียน โดยเฉพาะ
นักเรียนในกลุมเสี่ยงที่ตองเฝาระวังเปนพิเศษเรงดวน 
  ๕) ดูแลความประพฤติและใหการอบรมนักเรียน ช้ีแนะใหคําปรึกษาหาทางแกไขปญหาใหกับนักเรียน
อยางสม่ําเสมอ 
  ๕) เขารวมประชุมประจําสปัดาห ควบคุมดูแลครูและนักเรียน  รวมทั้งใหการอบรมนักเรียนดูแลความ
ประพฤติและช้ีแนะใหคําปรึกษาหาทางแกไขปญหาใหกับนักเรียนอยางสม่ําเสมอ 
  ๖) จัดทําเอกสารสรุปผลการดําเนินงาน ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน 
  ๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่ไดรับมอบหมาย 
 

 ๖. ครูฝายวิชาการระดับชั้นเรียนทุกระดับชั้น  มีหนาท่ีดังน้ี 

  ๑) กํากับติดตามการบันทึก สรุปขอมูลนักเรียนวิชาการหองเรียน 

  ๒) กํากับ ติดตาม ตรวจสอบขอมูลการมาเรียนของนักเรียน จัดทําสถิติขอมูลการมาเรียนของ
นักเรียนและรายงานตอหัวหนาระดับทุกวัน เพื่อเฝาระวังนักเรียนไมใหมีผลการเรียน  0  ร  และ  มส 

  ๓) ประสานงานกับครูท่ีปรึกษา  เพื่อดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีมีปญหาดานการเรียน  ปญหา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
  ๔) รายงานขอมูลพฤติกรรมนักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะติด  0  ร  และ  มส.  หรือที่มีพฤติกรรมไมพึง
ประสงคตอหัวหนาระดับ  กรณีที่ไมสามารถแกปญหาไดใหสงตอหัวหนาระดับเพื่อรวมกันหาแนวทางในการแกไขตอไป 

  ๕) กํากับติดตามออกเย่ียมบานนักเรียนของครูท่ีปรึกษา  และออกเย่ียมบานนักเรียน  โดยเฉพาะ
กลุมท่ีเสี่ยงท่ีจะติด 0 ร และ มส. 

  ๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
๗. ครูท่ีปรึกษาประจําชั้นเรียน  มีหนาท่ีดังน้ี 

  ๑) กํากับ  ดูแล  ติดตามความประพฤติและแกไขพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของนักเรียนใหคําแนะนํา
ปรึกษา  ชวยเหลือ  แกปญหาใหกับนักเรียนในช้ันเรียนที่ตนรับผิดชอบอยางสม่ําเสมอ เพื่อพัฒนาความประพฤติของ
นักเรียนใหดีข้ึน  กรณีที่ไมสามารถแกปญหาไดใหสงตอคณะกรรมการบริหารช้ันเรียนเพื่อรวมกันหาแนวทางในการ
แกไขตอไป 
  ๒) ใหลงรวมพิธีหนาเสาธงเพื่อควบคุมนักเรียน  เช็คช่ือนักเรียนในบัญชีสํารวจการเขารวมกิจกรรมให
คําแนะนําตักเตือนการแตงกาย  ทรงผมระเบียบวินัยในการเขาแถว ฯลฯ  และสงแบบสํารวจให     กลุมงานกิจการ
นักเรียนในวันศุกรของทุกสัปดาห 
  ๓) ควบคุมนักเรียนในการจัดและทําความสะอาดหองเรียนเขตรับผิดชอบและพัฒนาหองเรียนจัด
บรรยากาศใหสวยงาม 
  ๔) เขารวมประชุมประจําสัปดาห  ควบคุมดูแลนักเรียนรวมทั้งใหการอบรม 
  ๕) รายงานขอมูลพฤติกรรมนักเรียนที่เสี่ยงจะติด  0  ร  และ  มส.  หรือที่มีพฤติกรรมไมพึงประสงคให
คณะกรรมการบริหารช้ันเรียนทราบ  และแจงขอมูลตอผูปกครอง  เพื่อรับทราบปญหาแลรวมกันแกไขปญหาของ
นักเรียน 
  ๖) ออกเย่ียมบานนักเรียน  หรือพบปะผูปกครองนักเรียนในระดับช้ันที่ตนเองรับผิดชอบใหครบทุกคน  
เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลในการกํากับดูแลนักเรียน 
  ๗) จัดขอมูล  ทะเบียนความประพฤติ  สถิติตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับนักเรียนในระดับช้ันที่รับผิดชอบให
เรียบรอย 
  ๘) ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่ไดรับมอบหมาย 



๒๔ 
 

๘ งานสงเสริมประชาธิปไตยในชั้นเรียน 
     นายเรืองยศ  สุภาว    ท่ีปรึกษา 
 ๑) นายโชคชัย  สามสี   ประธาน 
 ๒) นางปนัดดา  หลาคํา   รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางธนิกานต  ไขแสง   กรรมการ 
 ๔) นายธีรพล  โททัสสะ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังตอไปน้ี 
    ๑) จัดทําแผนงาน โครงการสงเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
    ๒) นิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลกิจกรรมสภานักเรียน คณะกรรมการนักเรียนอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง 
    ๓) ประสานงานกับบุคล หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
    ๔) ดําเนินกิจกรรมสภานักเรียนใหสอดคลองกับนโยบายของโรงเรียน 
    ๕) สรุปผลการดําเนินกิจกรรมสภานักเรียนเสนอรองผูอํานวยการกิจการนักเรียนและผูอํานวยการเพื่อทราบ 
    ๖) เผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมสภานักเรียนอยางทั่วถึง 
 

๙. งานสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 
 นายสาริศฐ  คําทาสี   ท่ีปรึกษา 
 ๑) นายโชคชัย สามสี            ประธาน 

 ๒) นายธีรพล  โททัสสะ   รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางสาวเพ็ญพิชญา ศรีนาค  กรรมการ 
  ๔) นางสาวลัลลนา  บัวศรี   กรรมการ 
 ๔) นางธนิกานต  ไขแสง   กรรมการและเลขานุการ  
 ๕) นายศุภชัย บุญทาทอง   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 
 ๑) วางแผนกําหนดวิธีดําเนินการคาบคุณธรรม จริยธรรม โดยจัดกิจกรรมสวดมนตไหวพระประจําสัปดาหใน

วันพฤหัสบดี จํานวน ๑ คาบ/สัปดาห ตลอดปการศึกษา 
 ๒) แตงต้ังเจาหนาที่รับผิดชอบและกําหนดแนวปฏิบัติธนาคารความดี  ประชาสัมพันธใหนักเรียนทุกคน

ทราบ 

 ๓) กําหนดเวลาเปด-ปด  ทําการธนาคารความดี 
 ๔) กํากับติดตาม  ดูแลนักเรียนที่รับผิดชอบงานธนาคารความดีใหปฏิบัติดวยความเรียบรอย 
 ๕) เมื่อสิ้นสุดปการศึกษา  มอบหมายเจาหนาที่สรุปคะแนนรวมที่นักเรียนนํามาฝาก จัดอันดับ ๑-๓ ทุก
ระดับช้ัน  และเรียงลําดับ ๑-๓ ในระดับ 

 ๖) จัดอบรมพัฒนาระเบียบวินัยและคุณลักษณะที่พึงประสงคใหกับนักเรียนใหม 
   ๗) จัดกิจกรรมโนมนาวจิตใจนักเรียนใหประพฤติตน ตามหลักธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชน  สังคม เพื่อใหนักเรียนเปนคนดีตลอดปการศึกษา 

 ๘) จัดกิจกรรมพัฒนาระเบียบวินัยในตนเอง  และวินัยการอยูรวมกัน 
 ๙) จัดกิจกรรมสงเสริมผูประพฤติดีและประกาศช่ืนชม 
 ๑๐) จัดกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยและเลือกคณะกรรมการนักเรียน 
 ๑๑) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศใหนักเรียน 
  ๑๒) จัดกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมที่หนวยงานหรือองคกรอื่นๆ ติดตอเขามาใหการอบรมนักเรียน 
 ๑๓) จัดทําเอกสารรายงาน  สรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการ เสนอรองผูอาํนวยการกลุมงานกิจการนักเรียน 



๒๕ 
 

  ๑๔) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
๑๐. งานสงเสริมพัฒนาความประพฤติ ระเบียบวินัยและคุณลักษณะอันพึงประสงค 
       นายเรืองยศ  สุภาว    ท่ีปรึกษา 
            ๑) นายปรีดา คูณวงษ         ประธาน 
 ๒) นายวุฒิเกรียงไกร  ใจแจง  รองประธานกรรมการ 

 ๓) นายธีรพล  โททัสสะ   กรรมการ 
 ๔) นายศุภชัย บุญทาทอง   กรรมการ 
 ๕) นายประสบพร  ชูช่ืน   กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 
 ๑) กําหนดระเบียบแนวปฏิบัติในดานความประพฤติ  การแตงกาย  ทรงผมของโรงเรียนใหสอดคลองกับระเบียบ
ของกระทรวง 
 ๒) ควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของโรงเรียน 
 ๓) ควบคุมดูแลนักเรียนในเรื่องการออกนอกบริเวณโรงเรียน 
 ๔) ช้ีแจงอบรมดานความประพฤติ  การแตงกายในโอกาสตาง ๆ  
 ๕) สอบสวน  พิจารณาลงโทษนักเรียนที่ มีพฤติกรรมไม เหมาะสม ให เปนไปตามระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทย  แลวเสนอรายงานตอคณะกรรมการกลุมงานกิจการนักเรียน 
 ๖) ประสานกับผูปกครอง  หัวหนาระดับ  ครูกิจการนักเรียนรับช้ัน  ครูที่ปรึกษา  เพื่อรวมกันปองกันแกไข
พฤติกรรมนักเรียน 
 ๗) จัดทําขอมูล  สถิติพรอมเอกสารหลักฐาน  นักเรียนที่มีความประพฤติไมพึงประสงค 
 ๘) รายงานผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นภาคเรียน 
 ๙) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 
๑๑. งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด    
       นายเรืองยศ  สภุาว   ท่ีปรึกษา 
         ๑) นายบรรจบ  ลําดวน   ประธาน 

 ๒) นายธีรพล  โททัสสะ   รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายสุรสิทธ์ิ  สัญญารัตน  กรรมการ 
  ๔) นายประสบพร  ชูช่ืน  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 
 ๑) จัดทําโครงการ/ กิจกรรม รณรงคปองกัน ปราบปราม บําบัด ฟนฟูเกี่ยวกับสารเสพติดและเอดสใน
โรงเรียน 
 ๒) ดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมใหบรรลุผลสําเร็จตามกําหนดเวลา 
 ๓) กํากับดูแลนักเรียนไมใหเกี่ยวของกับสารเสพติดทุกชนิด 
 ๔) ใหความรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ ในการรณรงคตอตานสารเสพติด 
 ๕) ประสานงานหรือของรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่นในดานเอกสาร วิทยากร หรือวัสดุอุปกรณตาง ๆ  
ที่เกี่ยวกับงานสารเสพติด  ผลการดําเนินงานภายในโรงเรียนและรายงานขอมูลใหกับหนวยงานที่รองขอ 
 ๖) สรุปผลการดําเนินงานและสถานการณเกี่ยวกับสารเสพติดในโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน 
 ๗) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 



๒๖ 
 

๑๒. งานจราจรและยานยนต 
        นายเรืองยศ  สุภาว    ท่ีปรึกษา 

 ๑) นายปรีดา  คูณวงษ   ประธาน 
 ๒) นายโชคชัย  สามส ี   รองประธานกรรมการ 

            ๓) นายวุฒิเกรียงไกร  ใจแจง  กรรมการ 
            ๔) นายศุภชัย  บุญทาทอง   กรรมการ 

  ๕)  นายสมัย  บัวหยาด   กรรมการ 
  ๖)  นางสาวพัชรินทร  ใจเที่ยง  กรรมการ 
  ๗)  นักศึกษาวิชาทหาร   กรรมการ 
  ๘)  นายประสบพร  ชูช่ืน   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 
 ๑) ใหความรูเกี่ยวกับกฎจราจรและยานยนต  ตลอดจนแนวปฏิบัติการจราจรภายในโรงเรียนใหนักเรียน

ทราบโดยทั่วกัน 
 ๒) จัดระบบการจราจรและยานยนตภายในโรงเรียน 

 ๓) รับผิดชอบเปด – ปด โรงจอดรถนักเรียนตามกาํหนดเวลา 
 ๔) สอดสองดูแลนักเรียนที่มีรถจักรยานยนต เมื่อเขามาในโรงเรียนถึงบริเวณสี่แยกฐานพระพุทธรูป  ใหจูง

รถจักรยานยนตไปจนถึงโรงจอดรถ 
 ๕) กํากับดูแลใหนักเรียนนํารถจักรยาน – จักรยานยนตไปจอดที่โรงจอดรถ โดยหามนํารถไปจอดบริเวณ

สถานที่ราชการใกลเคียง  เชน  โรงพยาบาล  สํานักงานเทศบาลฯ 
 ๖) สงเสริมใหนักเรียนมีใบอนุญาตขับข่ีรถจักยานยนต  และสวมหมวกนิรภัยใหครบ ๑๐๐ % 
 ๗) อบรมนักเรียนใหขับรถถูกกฎจราจรและยานยนต  ทั้งในและนอกโรงเรียน 
 ๘) ปองกันการเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน  โดยเชิญวิทยากรมาบรรยายใหความรูแกนักเรียน 
 ๙) รวบรวมเอกสาร  หลักฐานการปฏิบัติงานและสรุปผลการดําเนินงานเมื่อปดภาคเรียน 
 

๑๓. งานสายตรวจพิเศษและออกนอกบริเวณโรงเรียน 
      คณะกรรมการสายตรวจพเิศษบรเิวณรอบนอกโรงเรียน ดังน้ี 
            นายเรืองยศ  สุภาว   ท่ีปรึกษา   
 ๑) นายวุฒิเกรียงไกร  ใจแจง  ประธาน 
 ๒) นายปรีดา  คูณวงษ   รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายประสบพร  ชูช่ืน   กรรมการ 
 ๓) นายดุริยศิลป  วรรณา   กรรมการ 
 ๔) นายธีรพล  โททัสสะ   กรรมการ 
 ๕) นายศุภชัย  บุญทาทอง   กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 
ใหครูที่เปนคณะกรรมการสายตรวจพิเศษปฏิบัติหนาที่เวรประจําวันต้ังแตวันจันทร–วันศุกร ดังน้ี 

๑) ตรวจสายตรวจพิเศษตามจุดตาง ๆ ภายในบริเวณโรงเรียน  วามีนักเรียนหลบซอนในชวงเวลาเขาแถว 
เคารพธงชาติ /ในระหวางช่ัวโมงเรียน/อบรมนักเรียนนักเรียนกอนกลับบาน 
 ๒) ตรวจสายตรวจพิเศษบริเวณภายนอกโรงเรียนและแหลงมั่วสุมตาง ๆ  วามีนักเรียนไปอยูในชวงเวลา
เรียนและนํากลับโรงเรียน 



๒๗ 
 

 ๓) แบงหนาที่และความรับผิดชอบต้ังแตวันจันทรถึงวันศุกรโดยึดคาบวางในคาบที่ ๑ และ คาบที่ ๒ เพื่อ
สะดวกในการปฏิบัติหนาที่ 

๔)จัดทําเอกสารสายตรวจพิเศษรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นภาคเรียน 
 
 

๑๔ งานพิธีหนาเสาธง 
            นายสาริศฐ  คําทาส ี   ท่ีปรึกษา 
 ๑) นายโชคชัย  สามสี   ประธาน  
 ๒) นางชิดชนก  คําทาสี   รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายประสบพร  ชูช่ืน   กรรมการ 
 ๔) นางธนิกานต ไขแสง   กรรมการ 
 ๕) นายปรีดา  คุณวงษ   กรรมการและเลขานุการ 
 ๖) นายธีรพล  โททัสสะ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 
 ๑) จัดทําเอกสารการเขารวมพิธีหนาเสาธงและการมาเรียนของนักเรียนใหครบทุกช้ันเรียน 
 ๒) จัดทําแผนพับข้ันตอนพิธีหนาเสาธงใหกับคณะกรรมการนักเรียนปฏิบัติหนาที่พิธีกรหนาเสาธงไดอยาง
ถูกตอง 
 ๓) จัดรวบรวมและจัดทําสถิติขอมูลการเขารวมพิธีหนาเสาธงและการมาเรียนของนักเรียนจากทุกหองเรียน 
 ๔) แบงหนาที่และความรับผิดชอบของครูเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการมาเรียนสายของนักเรียนโดยยึดครูที่
มีคาบวางในคาบเรียน ๑ – ๒ เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่ 
 ๕) จัดทําแบบฟอรมสรุปการมาเรียนสายของนักเรียนของ ม.๑ – ม.๖ เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่
และเก็บขอมูลในแตละวัน 
 ๖) สรุปผลและรายงานผลเสนอผูอาํนวยการและผูทีเ่กี่ยวของเปนประจาํสัปดาห เพื่อนําขอมูลไปพัฒนาและ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนตอไป 
 
คณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียนมาสาย   ต้ังแตวันจันทร – วันศุกร ภาคเรียนท่ี ๑ / ๒๕๖๒ 
ท่ีปรึกษางานกํากับดูแลนักเรียนมาสาย 
 นายสาริศฐ  คําทาสี  
หัวหนางานกํากับดูแลนักเรียนมาสาย 

๑) นายปรีดา  คูณวงษ 
วันจันทร 

๑) นางสถาพร  ทําทอง         หัวหนา 
วันอังคาร 

๑) นางชิดชนก  คําทาสี   หัวหนา 
วันพุธ 

๑) นายสมภพ  โคตพันธ   หัวหนา 
 
วันพฤหัสบดี 

๑)  นางสาวชลธิดา  เช้ือพรมธรรม   หัวหนา 
วันศุกร 

๑)  นางสาวจินตนา  คงเสนะ  หัวหนา 



๒๘ 
 

 

๑๖ . สมาคมศิษยเกาโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
             นางอาลิตตา เหมเกียรติกุล    ท่ีปรึกษา 

๑)  นายวัฒนะ สะดวก           ประธาน 
๒)  นางสาวจินตนา คงเสนะ  รองประธาน 
๓)  นายปรีดา  คูณวงษ   กรรมการ 
๔)  นายประสบพร ชูช่ืน           กรรมการ 
๕)  นายบรรจบ ลําดาน   กรรมการ 
๖)  นางสาวนัชนาภรณ  ชูใจ  กรรมการ 
๗)  นางธัญญาพร ทองมนต  กรรมการ 
๘)  นางสาววรางคณา พุฒพันธ  กรรมการ 
๙)   นางสาวพัชรินทร  ใจเที่ยง กรรมการ 
๑๐)  นายวิเชียร  ไชยโชติ  กรรมการ 
๑๑)  นางธนิกานต ไขแสง          กรรมการ 
๑๒)  นางสาวสุวรรณดี ลาคํา       กรรมการ 
๑๓)  นางสาวสุพรรณี สมเสนา กรรมการ 
๑๖) นายเอกอรุณ  ประอาง  กรรมการ  
๑๗) นางปนัดดา หลาคํา  กรรมการและเลขานุการ 

   ๑๘) นายปรีดา  คูณวงษ          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังตอไปน้ี 
๑) สงเสริมสนับสนุน กิจการดานการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
๒) สงเสริมความสามัคคีในหมูสมาชิก ประสานงาน และชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
๓) สงเสริม สนับสนุน กิจกรรมสาธารณะ และบําเพ็ญประโยชนตอสังคม 

      
๑๗.  งานเวรประจําวัน 
 ๑)  นายเรืองยศ  สุภาว     ที่ปรึกษา 
 ๒)  นายสาริศฐ  คําทาสี   ประธาน 
 ๓)  นายประสบพร  ชูช่ืน   กรรมการ 
 ๔)  นายศุภชัย  บุญทาทอง   เลขานุการ 
    มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 
             ๑) จัดทําคําสั่งครูเวรประจําวันเพือ่ปฏิบัติหนาทีค่รูเวรประจําวันจันทร - วันศุกร 
  ๒) กํากับติดตามการปฏิบัติหนาที่ของครูเวรประจําวันที่ไดรบัมอบหมายใหเกิดความเรียบรอย 
  ๓) จัดทําแบบบันทึกการปฏิบัติหนาที่ครูเวรประจําวัน 
  ๔) สรุปผลการการปฏิบัติหนาที่ครูเวรประจําวันเพือ่เสนอผูอํานวยการสถานศึกษารบัทราบตอไป 
  ๕) ใหปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
๑๘.  งานสารวัตรนักเรียน/งานสภานักเรียน 
 ๑)  นายสาริศฐ  คําทาสี   ที่ปรึกษา 
 ๒)  นายโชคชัย  สามสี   ประธาน 
 ๓)  นางธนิกานต  ไขแสง   รองประธาน 
 ๔)  นายธีรพล  โททัสสะ   กรรมการและเลขานุการ 



๒๙ 
 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังตอไปน้ี 
    ๑) จัดทําแผนงาน โครงการสงเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
    ๒) นิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลกิจกรรมสภานักเรียน คณะกรรมการนักเรียนอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง 
    ๓) ประสานงานกับบุคล หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
    ๔) ดําเนินกิจกรรมสภานักเรียนใหสอดคลองกับนโยบายของโรงเรียน 
    ๕) สรุปผลการดําเนินกิจกรรมสภานักเรียนเสนอรองผูอํานวยการกิจการนักเรียนและผูอํานวยการเพื่อทราบ 
    ๖) เผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมสภานักเรียนอยางทั่วถึง 
 
๑๙.  งานกํากับติดตาม และประเมินผล 
         ๑) นายเรืองยศ  สุภาว   ประธานกรรมการ 

     ๒) นายสาริศฐ  คําทาสี                รองประธานกรรมการ 
   ๓) นายโชคชัย  สามส ี   กรรมการ 
     ๔) นางชิดชนก  คําทาสี   กรรมการ 
   ๕) นางปนัดดา  หลาคํา   กรรมการ 

              ๖) นายวุฒิเกรียงไกร  ใจแจง          กรรมการ 
              ๗) นายปรีดา  คูณวงษ                 กรรมการ 
              ๘) นายบรรจบ  ลําดวน               กรรมการ 
              ๙) นายประสบพร ชูช่ืน               กรรมการ 
              ๑๐) นายศุภชัย บุญทาทอง             กรรมการ 
              ๑๑) นายธีรพล  โททัสสะ   กรรมการ 
              ๑๒) นางธนิกานต  ไขแสง              กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 

 ๑) นิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานตาง ๆ ของกลุมงานกิจการนักเรียน 
 ๒) ประเมินผลการปฏิบัติงานเปนระยะ ๆ 

            ๓) สรปุผลการประเมิน เสนอผูบรหิารทราบตอไป 
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