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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานสถานศึกษา 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รก.รองผู้อ ำนวยกำรฯ 
งำนท่ัวไป 

รก.รองผู้อ ำนวยกำรฯ 
งำนกิจกำรนักเรียน 

รก.รองผู้อ ำนวยกำรฯ 
งำนบุคคล 

รก.รองผู้อ ำนวยกำรฯ 
งำนงบประมำณ 

รก.รองผู้อ ำนวยกำรฯ 
งำนวิชำกำร 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน คณะกรรมกำรกองทุนโรงเรยีนวำริชวิทยำ 

1. งำนบริหำรวิชำกำร 
2. งำนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำขั้นพืน้ฐำน 
3. งำนพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู ้
4. งำนวัดผลประเมินผล งำนทะเบียน 
และเทียบโอนผลกำรเรียน 
5. งำนวิจัยเพือ่พัฒนำคุณภำพกำรศกึษำ 
6. งำนพัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
7. งำนนเิทศกำรศกึษำ  
8. งำนแนะแนวกำรศกึษำ 
9. งำนประกันคณุภำพกำรศึกษำภำยใน
สถำนศกึษำ 
10. งำนส่งเสริมควำมรู้ด้ำนวิชำกำรแกชุ่มชน 
11. งำนประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำวิชำกำร 
กบัสถำนศกึษำอืน่ 
12. งำนส่งเสริมและสนับสนุนงำนวิชำกำร 
แก่บุคคลครอบครัวองค์กรหนว่ยงำนและสถำบัน
อื่นที่จัด 
13. งำนจัดส ำมะโนผู้เรียน และกำรรับนกัเรยีน 
14. งำนส่งเสริม และประสำนงำนกำรศึกษำ 
ในระบบ และนอกระบบฯ 
15. งำนกจิกรรมพฒันำผูเ้รียน  
 

1. งำนนโยบำยและแผนงำน 
2. งำนตรวจสอบกำรจัดท ำบัญชกีำรเงิน 
3. งำนระดมทรัพยำกรกองทุน และเงนิทุน
เพื่อกำรศกึษำ 
4. งำนกำรเงนิและบัญชี  
5. งำนเงนิสวัสดกิำร (ค่ำกำรศกึษำบุตร 
และค่ำพยำบำล) 
6. งำนกองทนุกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.) 
7. งำนประกันอุบัติเหต ุ

8. งำนพัสดุและสินทรัพย์ 
 

1. งำนวำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนด 
ต ำแหน่ง 
2. งำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 
3. งำนส่งเสริมประสิทธิภพในกำรปฏิบัติ
รำชกำร 
4. งำนวนิัยและกำรรักษำวนิัย 
5. งำนกำรออกจำกรำชกำร 
 

1. งำนสำรบรรณ 
2. งำนเลขำนกุำรคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน 
3. งำนสำรสนเทศ 
4. งำนดูแลอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม 
5. งำนอนำมัยโรงเรียนและงำนโภชนำกำร 
6. งำนประชำสัมพันธ์ และงำนโสตทัศนูปกรณ ์
7. งำนห้องสมุด และงำนพฒันำแหล่งเรียนรู้ 
8. งำนเวรยำมรกัษำควำมปลอดภัย 
9. งำนจัดระบบควบคุมภำยในหนว่ยงำน 
10. งำนสหกรณ์ร้ำนค้ำ 

 

1. งำนกจิกำรนกัเรียน  
2. งำนรกัษำวนิัยและแก้ไขพฤตกิรรม 
ที่ไม่พึงประสงคข์องนักเรียน 
3. งำนส่งเสริมประชำธิปไตย 
และสภำนกัเรียน 
4. งำนป้องกันแก้ไขปัญหำสำรเสพติด/
เอดส์ และกำรกระท ำที่ผิดกฎหมำย 
ผิดวินัย  
5. งำนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลกัษณะอันพึงประสงค ์
6. งำนพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
7. งำนป้องกันอุบัติเหตนุักเรียน/ จรำจร  
8. งำนครทูี่ปรกึษำ 
9. งำนคณะกรรมกำรนักเรียน 
(สภำนักเรียน) 
10. งำนเครอืข่ำยผู้ปกครองนกัเรียน  
11. งำนกจิกรรม TO BE NUMBER 
ONE 
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รก.รองผู้อ ำนวยกำรฯ 
กิจกำรนักเรยีน 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน 

คณะกรรมกำรกองทุนโรงเรยีนวำริชวิทยำ 

1. งำนกิจกำรนักเรียน  
2. งำนรักษำวินัยและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 
3. งำนส่งเสริมประชำธิปไตย และสภำนักเรียน 
4. งำนป้องกันแก้ไขปัญหำสำรเสพติด/เอดส์  
และกำรกระท ำที่ผิดกฎหมำย ผิดวินัย  
5. งำนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
6. งำนพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
7. งำนป้องกันอุบัติเหตุนักเรียน/ จรำจร  
8. งำนครูที่ปรึกษำ 
9. งำนคณะกรรมกำรนักเรียน (สภำนักเรียน) 
10. งำนเครือข่ำยผู้ปกครองนักเรียน  
11. งำนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE 
 
 

 

แผนผังการบริหารกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
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ขอบข่ายงานของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
       

 นายบัญชา  คุณทรัพย์      ปฏิบัติหน้ำที่  รักษาการ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
ดูแลรับผิดชอบงำนต่ำงๆ ดังนี้ 

1. ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ล ำดับที่ 5 
2. เป็นที่ปรึกษำของผู้อ ำนวยกำรเกี่ยวกับกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
3. ร่วมจัดท ำแผนงำน/โครงกำร วำงแผนกำรด ำเนินงำนและก ำหนดปฏิทินกลุ่มบริหำร 

กิจกำรนักเรียน 
4. ก ำกับ นิเทศ ติดตำมงำนทุกงำนกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียนให้ด ำเนินไปอย่ำงเป็นระบบ 

ตำมระเบียบของทำงรำชกำรและตำมแผนงำน/โครงกำร 
5. ก ำกับ ดูแล กลั่นกรองเอกสำรในส ำนักงำนกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียนเสนอควำมคิดเห็น 

เพ่ือปฏิบัติหรือสั่งกำรอนุญำตหรืออนุมัติแล้วแต่กรณี 
6. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 

 
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ประกอบด้วยงานต่างๆ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารงานกิจการนักเรียน 
1.  นำยบัญชำ      คุณทรัพย์  ประธำนกรรมกำร 
2.  นำยดำบศึก  เหมะธุลิน  กรรมกำร 
3.  ครูที่ปรึกษำทุกระดับชั้น   กรรมกำร 
4.  นำงสุทธิพร    อ่อนประทุม  กรรมกำร 
5.  นำยสุริยำวุฒิ   นำสว่ำง   กรรมกำร 
6.  นำยนิเทศก์  เหมะธุลิน  กรรมกำร 
7.  นำงสำวทัศนีย์  บุญรักษำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที ่ ดูแลรับผิดชอบงำนต่ำงๆ ในหน้ำที่คณะกรรมกำรบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน  ดังนี้ 
1. ร่วมให้ค ำปรึกษำ และรวบรวมจัดท ำระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับงำนกิจกำรนักเรียนจัดท ำ 

แผนงำนฝ่ำยกิจกำรนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบำยและเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนประกันคุณภำพภำยในโรงเรียน 
2. จัดท ำเอกสำรเกี่ยวกับแผนภูมิสำยงำน ก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและพรรณนำงำน 

ของบุคลำกรในส่วนที่เกี่ยวกับงำนบริหำรกิจกำรนักเรียน 
3. ร่วมวำงแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม 
4. ร่วมวำงแผนและจัดกิจกรรมด ำเนินงำนส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียน 
5. ร่วมวำงแผนและจัดกิจกรรมด ำเนินงำนแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมของนักเรียน 
6. ประสำนงำนกับบุคลำกรในโรงเรียนเพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจ ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำน 
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7. เผยแพร่ประชำสัมพันธ์กิจกรรมงำนกิจกำรนักเรียน 
8. ติดตำม สรุป ประเมินผล และรำยงำนกำรด ำเนินงำน/ โครงกำรต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
9. ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

2. งานรักษาวินัยและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 
       1.  นำยบัญชำ  คุณทรัพย์  ประธำนกรรมกำร 
  2.  นำยดำบศึก   เหมะธุลิน  กรรมกำร 
  3.  นำยสุริยำวุฒิ  นำสว่ำง   กรรมกำร 
  4.  นำงสำวทัศนีย์ บุญรักษำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้าที ่ ดูแลรับผิดชอบงำนต่ำงๆ ในหน้ำที่งำนรักษำวินัยและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน  ดังนี้ 

1.  จัดท ำข้อมูลนักเรียนที่มีควำมประพฤติไม่เหมำะสม 
2.  จัดให้มีกำรก ำหนดวิธีกำรแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมของนักเรียน 
3.  จัดท ำหลักฐำนกำรแก้ไขพฤติกรรมตำมวิธีกำรที่ก ำหนด 
4.  ติดตำมเร่งรัดกำรมำโรงเรียน กำรเข้ำห้องเรียน ของนักเรียน 
5.  ควบคุม ก ำกับดูแล เอำใจใส่ แก้ไข นักเรียนที่มีควำมประพฤติไม่เหมำะสม 
6.  ประสำนงำนกับฝ่ำยแนะแนวของโรงเรียน ร่วมแก้ไข นักเรียนที่มีควำมประพฤติไม่เหมำะสม 
7.  ประสำนกับผู้ปกครอง ครูประจ ำชั้น เพ่ือร่วมแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสม 
8.  จัดท ำเอกสำรเพ่ือคัดกรองนักเรียน 
9.  กำรติดตำมประเมินผลและรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ 
10. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

3. งานส่งเสริมประชาธิปไตย และสภานักเรียน 
     1.  นำยบัญชำ คุณทรัพย์   ประธำนกรรมกำร 

      2.  นำงสุทธิพร อ่อนประทุม   กรรมกำร 
     3.  นำยจักริน ฤทธิธรรม   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที ่ ดูแลรับผิดชอบงำนต่ำงๆ ในหน้ำที่งำนส่งเสริมประชำธิปไตยและสภำนักเรียน  ดังนี้ 
1. จัดท ำเอกสำรชี้แจง เผยแพร่หลักกำรของประชำธิปไตยโรงเรียน 
2. จัดให้มีหลักฐำนกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมประชำธิปไตย 
3. ประสำนกับครูของโรงเรียน/ฝ่ำยต่ำงๆ เพ่ือจัดกิจกรรมคณะกรรมกำรนักเรียน ให้สอดคล้อง 

กับนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
4. สนับสนุนส่งเสริมให้มีบรรยำกำศของประชำธิปไตยในโรงเรียนอย่ำงเด่นชัด 
5. จัดให้มีกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรนักเรียนปีละ 1 ครั้ง 
6. ร่วมกับคณะกรรมกำรสภำนักเรียน เป็นที่ปรึกษำในกำรประชุม ตลอดทั้งวำงแผนงำน/ 

โครงกำรส ำหรับปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรสภำนักเรียน 
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7. ประสำนกับนักเรียนในกำรท ำควำมเข้ำใจในกิจกำรของโรงเรียน เพื่อควำมสำมัคคี  
กำรเคำรพนบนอบ ของนักเรียนต่อครู 

8. ส่งเสริม ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ เกี่ยวกับกำรท ำกิจกรรมของคณะกรรมกำรนักเรียนให้อยู่ใน 
ขอบข่ำยที่เหมำะสม และไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน 

9. จัดท ำคู่มือคณะกรรมกำรสภำนักเรียน 
10. ส่งเสริมให้นักเรียนจัดกิจกรรมและเข้ำร่วมกิจกรรมในวันส ำคัญของชำติ/ศำสนำ /  

พระมหำกษัตริย์และควำมเป็นไทย เพื่อแสดงออกในด้ำนประชำธิปไตย 
11. ให้โอกำสครู นักเรียน แสดงควำมคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโรงเรียน 
12. ติดตำมประเมินผล และรำยงำนผลให้ผู้บริหำรทรำบ 

4. งานป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด/เอดส์ และการกระท าที่ผิดกฎหมายผิดวินัย  
 1.  นำยบัญชำ  คุณทรัพย์  ประธำนกรรมกำร 
 2.  นำยศรำวุธ  โคตะมำ   กรรมกำร 
 3.  นำยสุริยำวุฒิ  นำสว่ำง   กรรมกำร 

4.  นำยนิเทศก์  เหมะธุลิน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้าที ่ ดูแลรับผิดชอบงำนต่ำงๆ ในหน้ำที่งำนป้องกันแก้ไขปัญหำสำรเสพติด /เอดส์ และกำรกระท ำที่ผิดกฎหมำย 
ผิดวินัย  ดังนี้ 

1. จัดท ำสถิติข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสำรเสพติดชนิดต่ำงๆ 
2. ประสำนงำนกับครูประจ ำชั้น และผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
3. กำรวำงแผน สร้ำงเครือข่ำยเฝ้ำระวัง 
4. กำรตรวจค้นหำสำรเสพติดและสิ่งผิดกฎหมำย 
5. กำรสุ่มตรวจปัสสำวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
6. ร่วมมือกับชุมชนในกำรรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติดและโรคเอดส์ 
7. ด ำเนินกำรอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
8. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมเวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์เช่น กิจกรรมลำนกีฬำต้ำนยำเสพติด 
9. กำรให้ค ำปรึกษำนักเรียนเป็นรำยบุคคล 
10. กำรรำยงำนข้อมูลยำเสพติดให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
11. กำรติดตำมประเมินผลและรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ 
12. จัดท ำข้อมูลสถิตินักเรียนกลุ่มมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อเอดส์ 
13. จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ควำมรู้แก่นักเรียนในกำรป้องกันโรคเอดส์ 
14. กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ 
15. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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5. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1.  นำงสุทธิพร  อ่อนประทุม  ประธำนกรรมกำร 
2.  นำยสุริยำวุฒิ  นำสว่ำง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที ่ ดูแลรับผิดชอบงำนต่ำงๆ ในหน้ำที่งำนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี้ 
1. สร้ำงขวัญและก ำลังใจแก่นักเรียนที่มีควำมประพฤติดีและมีควำมสำมำรถในด้ำนวิชำกำร 

และกิจกรรมเช่นมอบรำงวัลคนดีศรีเพ็ญพิทย์เกียรติบัตรยกย่องชมเชยนักเรียนที่ท ำควำมดีด้ำนต่ำงๆ 
2. จัดค่ำยคุณธรรมเพ่ือพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนทุกระดับชั้นอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
3. ปลูกฝัง สร้ำงจิตส ำนึก ดูแล นักเรียน รับผิดชอบในหน้ำที่กำรพัฒนำและดูแลบริเวณ 

โรงเรียน เรื่องควำมสะอำดกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมของโรงเรียน 
4. ให้ควำมร่วมมือในกิจกรรม/กำรพัฒนำ ของชุมชน เช่น วันส ำคัญทำงศำสนำ และวันส ำคัญ 

ของชำติ 
5. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม ด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม/ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
6. จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเพ่ือแสดงออกถึงควำมรักควำมผูกพันระหว่ำงครูและนักเรียน  

และเป็นกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจให้นักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
7. กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ 
8. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

6. งานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 นางสุทธิพร อ่อนประทุม  

มีหน้าที ่ ดูแลรับผิดชอบงำนต่ำงๆ ในหน้ำที่งำนพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ดังนี้ 
  1.   จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 

2.  จัดท ำเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับครูที่ปรึกษำ 
3. ตรวจสอบกำรโฮมรูมของครูที่ปรึกษำประจ ำชั้นเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4. ปฐมนิเทศนักเรียนทุกระดับชั้น 
5. จัดให้มีกำรประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในชั้นเรียนภำคเรียนละ 1 ครั้ง 
6. ประสำนครูที่ปรึกษำเพ่ือออกเยี่ยมบ้ำนนักเรียนตำมควำมเหมำะสม 
7. ติดตำม สรุป ประเมินผล และรำยงำนกำรด ำเนินงำน / โครงกำรต่อผู้ที่เก่ียวข้อง 
8. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

7. กลุ่มงานป้องกันอุบัติเหตุนักเรียน/จราจร 
1.   นำยบัญชำ  คุณทรัพย์  ประธำนกรรมกำร 
2.   นำยสุริยำวุฒ ิ นำสว่ำง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที ่ ดูแลรับผิดชอบงำนต่ำงๆ ในหน้ำที่งำนป้องกันอุบัติเหตุนักเรียน/จรำจร  ดังนี้ 
1. จัดท ำข้อมูลผู้ใช้รถจักรยำนยนต์ในโรงเรียน 
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2. รวบรวมข้อมูลนักเรียนที่เดินทำงมำด้วยรถโดยสำร 
3. ดูแลกำรเดินทำงมำโรงเรียนทั้งไปและกลับของนักเรียน 
4. ให้ควำมรู้ในกำรขับขี่รถจักรยำนยนต์อย่ำงถูกต้องตำมกฎจรำจร 
5. จัดระเบียบกำรใช้ยำนพำหนะของนักเรียนและครูบุคลำกรในสถำนศึกษำ 
6. รณรงค์และอ ำนวยควำมสะดวกประสำนกับเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนขนส่งจัดท ำใบอนุญำตขับขี่ 

รถจักรยำนยนต์และรถยนต์ 
7. ก ำกับดูแลรณรงค์ นักเรียน ครู และบุคลำกรให้สวมใส่หมวกนิรภัยและรักษำวินัยจรำจร 
8. ควบคุมกำรออกนอกบริเวณโรงเรียนของนักเรียนร่วมกับครูประจ ำชั้น หัวหน้ำระดับ  

และครูเวรประจ ำวัน 
9. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

8. งานครูที่ปรึกษา 
  1.  นำยบัญชำ    คุณทรัพย์  ประธำนกรรมกำร 
  2.  ครูที่ปรึกษำทุกระดับชั้น   กรรมกำร 
  3.  นำงสำวทัศนีย์ บุญรักษำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้าที ่ ดูแลรับผิดชอบงำนต่ำงๆ ในหน้ำที่งำนครูที่ปรึกษำดังนี้ 

1. ร่วมพิธีกิจกรรมหน้ำเสำธง ก ำกับดูแล ควบคุมกำรเข้ำแถว สวดมนต์ร้องเพลงชำติกำรเดิน 
แถวเข้ำชั้นเรียนของนักเรียนพร้อมทั้งบันทึกกำรมำเข้ำแถวกำรเข้ำร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นในสมุดส ำรวจกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมทุกครั้งที่มีกิจกรรม 

2. เข้ำโฮมรูม อบรมนักเรียน พร้อมทั้งบันทึกกำรเข้ำโฮมรูมของนักเรียน เรื่องที่อบรม แนะน ำ 
นักเรียนทุกวัน 

3. จัดท ำระเบียนควำมประพฤติ และชี้แจงเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัย ข้อบังคับ ให้นักเรียนเข้ำใจ 
และชัดเจนง่ำยต่อกำรปฏิบัติ 

4. ควบคุม ก ำกับดูแล แก้ไข ให้ค ำแนะน ำนักเรียนในชั้นเกี่ยวกับควำมประพฤติกำรแต่งกำย 
กำรมำเรียน ฯลฯ โดยประสำนงำนกับหัวหน้ำระดับ และ ผู้ปกครองในกรณีท่ีนักเรียนมีปัญหำ 

5. ดูแลกำรท ำควำมสะอำดห้องเรียน ของนักเรียนที่เป็นเวรประจ ำวัน ตลอดทั้งกำรจัดโต๊ะ เก้ำอ้ี 
ให้เป็นระเบียบ และควบคุม ส่งเสริมกำรจัดบอร์ด เรื่องที่น่ำสนใจ มีประโยชน์ต่อกำรศึกษำ หรือ วันส ำคัญทำงรำชกำร 
และ ศำสนำ 

6. ติดตำมผลกำรเรียนของนักเรียน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งนักเรียนที่ติด 0, ร, มส, มผ ทั้งต้อง 
ประสำนงำนกับฝ่ำยวัดผล ฝ่ำยแนะแนว และผู้ปกครอง 

7. ชี้แจงและท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรตัดสินผลกำรเรียน กำรจบหลักสูตร กำรเลือกกลุ่ม 
กำรเรียน กำรท ำกิจกรรมในคำบอิสระ กิจกรรมชุมนุม ฯลฯ ให้นักเรียนทรำบอย่ำงชัดเจน 

8. อบรม ตักเตือน และท ำโทษนักเรียนตำมระเบียบบทลงโทษที่โรงเรียนก ำหนด เมื่อนักเรียน 
ประพฤติผิดระเบียบวินัยของโรงเรียน 
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9. เป็นที่ปรึกษำนักเรียนให้กับนักเรียนในควำมรับผิดชอบ เพื่อป้องกัน แก้ไข และส่งเสริมให้ 
นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดี 

10. ตรวจตรำดูแลเรื่องสุขภำพอนำมัยของนักเรียนเช่น ควำมสะอำดของนักเรียน ควำมสะอำด 
ของเครื่องแต่งกำย ห้องเรียน กำรรับประทำนอำหำร สุขภำพ อนำมัย ควำมเป็นระเบียบอ่ืนๆ 

11. อบรมให้นักเรียนรู้จักวิธีใช้สิ่งของส่วนรวม เช่น โต๊ะ เก้ำอ้ี ห้องน้ ำห้องส้วมฯลฯ ให้ถูกวิธี 
12. ตรวจค้น ตรวจหำ สิ่งของต้องห้ำม ผิดกฎหมำยอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือป้องกันกำร

กระท ำผิดหรือไม่เหมำะสมกับสภำพนักเรียน 
13. จัดท ำสมุดรำยงำนประจ ำตัวนักเรียนให้เรียบร้อย ถูกต้อง และส่งผู้ปกครองให้ทันเวลำ 
14. เป็นตัวอย่ำงที่ดีแก่นักเรียนด้ำนกำรแต่งกำย ประพฤติปฏิบัติตนเหมำะสม วำงตัวเป็นครูที่ดี 

ตลอดเวลำ 
15. ติดตำม สรุป ประเมินผล และรำยงำนกำรด ำเนินงำน/ โครงกำรต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
16. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

9. งานคณะกรรมการนักเรียน(สภานักเรียน) 
1.  นำยบัญชำ  คุณทรัพย์  ประธำนกรรมกำร 
2.  นำยทรงยศ  คุณทรัพย์  กรรมกำร 
3.  นำยนิเทศก์  เหมะธุลิน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที ่ ดูแลรับผิดชอบงำนต่ำงๆ ในหน้ำที่คณะกรรมกำรนักเรียน (คณะกรรมกำรสภำนักเรียน)  ดังนี้ 
1. เป็นตัวแทนของนักเรียนในกำรร่วมท ำกิจกรรมของโรงเรียน-ชุมชน 
2. ประสำนงำนระหว่ำงนักเรียนกับครูในโรงเรียนในกิจกำรงำนของโรงเรียน 
3. ริเริ่มและจัดท ำโครงกำรอันเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน นักเรียน และชุมชนตำมควำมเห็นชอบ 

ของผู้บริหำรโรงเรียน 
4. เผยแพร่หลักกำรประชำธิปไตยให้นักเรียนทรำบโดยทั่วกัน โดยมีหลักกำรปฏิบัติและต่อเนื่อง 
5. ร่วมกับกิจกำรนักเรียนของโรงเรียนในกำรเสนอปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับที่ไม่ขัดต่อ 

ระเบียบข้อบังคับของทำงโรงเรียน 
6. ประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีทั้งในด้ำนกำรเรียน กำรเสียสละ กำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำร 

ให้ควำมร่วมมือ กำรเคำรพกฎระเบียบข้อบังคับ ฯลฯ 
7. ให้ควำมร่วมมือกับฝ่ำยกิจกำรนักเรียนเกี่ยวกับกำรควบคุมกำรเข้ำแถวกำรสอดส่องนักเรียน 

ที่มีควำมประพฤติไม่เหมำะสม 
8. ร่วมกับฝ่ำยวิชำกำรและงำนแนะแนวเพ่ือช่วยเผยแพร่กำรศึกษำต่อ กระตุ้นเตือนเพื่อนๆ 

ที่ติด "0", "ร", "มส", "มผ" ใหร้ีบแก้เพ่ือผลกำรจบกำรศึกษำ 
9. ระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ ที่คณะกรรมกำรนักเรียนร่ำงขึ้นและปรับปรุงออกใช้ในเรื่องต่ำงๆ 

จะต้องเสนอผ่ำนครูที่ปรึกษำ คณะกรรมกำรนักเรียนรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรกิจกำรนักเรียน ทั้งนี้โดย 
ควำมเห็นชอบของผู้อ ำนวยกำรอนุมัติก่อน จึงประกำศใช้ได้ 
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10. ติดตำม สรุป ประเมินผล และรำยงำนกำรด ำเนินงำน/ โครงกำรต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
11. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

10.  งานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
  1.  นำยบัญชำ    คุณทรัพย์  ประธำนกรรมกำร 
  2.  ครูที่ปรึกษำทุกระดับชั้น   กรรมกำร 
  3.  นำงสำววำรุณี   ผำสีดำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้าที ่ ดูแลรับผิดชอบงำนต่ำงๆ ในหน้ำที่งำนเครือข่ำยผู้ปกครองนักเรียน  ดังนี้ 

1. จัดตั้งเครือข่ำยผู้ปกครองระดับห้องเรียน เครือข่ำยผู้ปกครองระดับชั้นเรียน เครือข่ำยผู้ปกครอง 
ระดับคณะกรรมกำรบริหำรเครือข่ำย 

2. ก ำกับ ติดตำม และประสำนงำน เครือข่ำยผู้ปกครอง ทั้งด้ำนกำรท ำงำนและระดมทรัพยำกร 
สนับสนุนกำรศึกษำ 

3. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

11. งานกิจกรรม TO BE NUMBER ONE 
1.  นำยศรำวุธ  โคตะมำ   ประธำนกรรมกำร 
2.  นำยสุริยำวุฒิ  นำสว่ำง   กรรมกำร 
3.  นำยจักริน  ฤทธิธรรม  กรรมกำร 
4.  นำงสำวประภำศรี โคตะมำ   กรรมกำร 
5.  นำยนิเทศก์  เหมะธุลิน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที ่ ดูแลรับผิดชอบงำนต่ำงๆ ในหน้ำที่กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ดังนี้ 
1. ด ำเนินกิจกรรมตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร  TO BE NUMBER ONE 
2. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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นายบัญชา  คุณทรัพย์ 
รักษาการ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวาริชวิทยา 

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ล ำดับที่ 5 
2. เป็นที่ปรึกษำของผู้อ ำนวยกำรเกี่ยวกับกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
3. ร่วมจัดท ำแผนงำน/โครงกำร วำงแผนกำรด ำเนินงำนและก ำหนดปฏิทินกลุ่มบริหำร 

กิจกำรนักเรียน 
4. ก ำกับ นิเทศ ติดตำมงำนทุกงำนกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียนให้ด ำเนินไปอย่ำงเป็นระบบ 
    ตำมระเบียบของทำงรำชกำรและตำมแผนงำน/โครงกำร 
5. ก ำกับ ดูแล กลั่นกรองเอกสำรในส ำนักงำนกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียนเสนอควำมคิดเห็น 

เพ่ือปฏิบัติหรือสั่งกำรอนุญำตหรืออนุมัติแล้วแต่กรณี 
6. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 
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1. งานกิจการนักเรียน 

 
 
 
 
 
 

              นายบญัชา  คุณทรัพย์          นางสาวทัศนีย์  บญุรักษา 
     หัวหน้างานกิจการนักเรียน           เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน 

 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1.1 ร่วมให้ค ำปรึกษำ และรวบรวมจัดท ำระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับงำนกิจกำรนักเรียนจัดท ำ 
แผนงำนฝ่ำยกิจกำรนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบำยและเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำน 

          ประกันคุณภำพภำยในโรงเรียน 
1.2 จัดท ำเอกสำรเกี่ยวกับแผนภูมิสำยงำน ก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและพรรณนำงำน 

ของบุคลำกรในส่วนที่เกี่ยวกับงำนบริหำรกิจกำรนักเรียน 
1.3 ร่วมวำงแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม 
1.4 ร่วมวำงแผนและจัดกิจกรรมด ำเนินงำนส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียน 
1.5 ร่วมวำงแผนและจัดกิจกรรมด ำเนินงำนแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมของนักเรียน 
1.6 ประสำนงำนกับบุคลำกรในโรงเรียนเพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจ ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำน 
1.7 เผยแพร่ประชำสัมพันธ์กิจกรรมงำนกิจกำรนักเรียน 
1.8 ติดตำม สรุป ประเมินผล และรำยงำนกำรด ำเนินงำน / โครงกำรต่อผู้ที่เก่ียวข้อง 
1.9 ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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2. งานรักษาวินัยและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 
 

 
 
 

 
 
           นายบัญชา  คุณทรัพย์    นางทัศนีย์  บุญรักษา 
             หัวหน้างานรักษาวินัยฯ             เจ้าหน้าที่งานรักษาวินัยฯ 
 
หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

2.1 จัดท ำข้อมูลนักเรียนที่มีควำมประพฤติไม่เหมำะสม 
2.2 จัดให้มีกำรก ำหนดวิธีกำรแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมของนักเรียน 
2.3 จัดท ำหลักฐำนกำรแก้ไขพฤติกรรมตำมวิธีกำรที่ก ำหนด 
2.4 ติดตำมเร่งรัดกำรมำโรงเรียน กำรเข้ำห้องเรียน ของนักเรียน 
2.5 ควบคุม ก ำกับดูแล เอำใจใส่ แก้ไข นักเรียนที่มีควำมประพฤติไม่เหมำะสม 
2.6 ประสำนงำนกับฝ่ำยแนะแนวของโรงเรียน ร่วมแก้ไข นักเรียนที่มีควำมประพฤติ 

ไม่เหมำะสม 
2.7 ประสำนกับผู้ปกครอง ครูประจ ำชั้น เพ่ือร่วมแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่มีพฤติกรรม 

ไม่เหมำะสม 
2.8 จัดท ำเอกสำรเพื่อคัดกรองนักเรียน 
2.9 กำรติดตำมประเมินผลและรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ 
2.10 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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3. งานส่งเสริมประชาธิปไตย และสภานักเรียน 

 
 
 
 
 

 
          นายบัญชา  คุณทรัพย ์                               นางสุทธิพร  อ่อนประทุม 
       หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตยฯ                 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมประชาธิปไตยฯ 

 
หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

3.1 จัดท ำเอกสำรชี้แจง เผยแพร่หลักกำรของประชำธิปไตยโรงเรียน 
3.2 จัดให้มีหลักฐำนกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมประชำธิปไตย 
3.3 ประสำนกับครูของโรงเรียน/ฝ่ำยต่ำงๆ เพ่ือจัดกิจกรรมคณะกรรมกำรนักเรียน ให้สอดคล้อง 
     กับนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
3.4 สนับสนุนส่งเสริมให้มีบรรยำกำศของประชำธิปไตยในโรงเรียนอย่ำงเด่นชัด 
3.5 จัดให้มีกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรนักเรียนปีละ 1 ครั้ง 
3.6 ร่วมกับคณะกรรมกำรสภำนักเรียน เป็นที่ปรึกษำในกำรประชุม ตลอดทั้งวำงแผนงำน/ 

          โครงกำรส ำหรับปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรสภำนักเรียน 
3.7 ประสำนกับนักเรียนในกำรท ำควำมเข้ำใจในกิจกำรของโรงเรียน เพื่อควำมสำมัคคี  

           กำรเคำรพนบนอบของนักเรียนต่อครู 
3.8 ส่งเสริม ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ เกี่ยวกับกำรท ำกิจกรรมของคณะกรรมกำรนักเรียนให้อยู่ใน 

          ขอบข่ำยที่เหมำะสม และไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน 
3.9 จัดท ำคู่มือคณะกรรมกำรสภำนักเรียน 
3.10 ส่งเสริมให้นักเรียนจัดกิจกรรมและเข้ำร่วมกิจกรรมในวันส ำคัญของชำติ/ศำสนำ /  

            พระมหำกษัตริย์และควำมเป็นไทย เพ่ือแสดงออกในด้ำนประชำธิปไตย 
3.11 ให้โอกำสครู นักเรียน แสดงควำมคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโรงเรียน 
3.12 ติดตำมประเมินผล และรำยงำนผลให้ผู้บริหำรทรำบ 
3.13 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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4. งานป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด/เอดส์ และการกระท าที่ผิดกฎหมายผิดวินัย  

 
 
 
 

 
 
               นายบัญชา  คุณทรัพย์           นายนิเทศก์  เหมะธุลิน 
       หัวหน้างานป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติดฯ         เจ้าหน้าที่งานป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติดฯ 
 
หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

4.1 จัดท ำสถิติข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสำรเสพติดชนิดต่ำงๆ 
4.2 ประสำนงำนกับครูประจ ำชั้น และผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
4.3 กำรวำงแผน สร้ำงเครือข่ำยเฝ้ำระวัง 
4.4 กำรตรวจค้นหำสำรเสพติดและสิ่งผิดกฎหมำย 
4.5 กำรสุ่มตรวจปัสสำวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
4.6 ร่วมมือกับชุมชนในกำรรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติดและโรคเอดส์ 
4.7 ด ำเนินกำรอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
4.8 จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมเวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์เช่น กิจกรรมลำนกีฬำต้ำนยำเสพติด 
4.9 กำรให้ค ำปรึกษำนักเรียนเป็นรำยบุคคล 
4.10 กำรรำยงำนข้อมูลยำเสพติดให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
4.11 กำรติดตำมประเมินผลและรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ 
4.12 จัดท ำข้อมูลสถิตินักเรียนกลุ่มมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อเอดส์ 
4.13 ดกิจกรรมรณรงค์ให้ควำมรู้แก่นักเรียนในกำรป้องกันโรคเอดส์ 
4.14 กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ 
4.15 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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5. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 
 
 

 
 
             นางสทุธิพร  อ่อนประทุม             นายสุริยาวุฒิ  นาสว่าง 
              หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมฯ                              เจ้าหน้าที่ส่งเสริมคุณธรรมฯ 

 
หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

5.1 สร้ำงขวัญและก ำลังใจแก่นักเรียนที่มีควำมประพฤติดีและมีควำมสำมำรถในด้ำนวิชำกำร 
และกิจกรรมเช่นมอบรำงวัลคนดีศรีเพ็ญพิทย์เกียรติบัตรยกย่องชมเชยนักเรียนที่ท ำควำมดีด้ำนต่ำงๆ 

5.2 จัดค่ำยคุณธรรมเพ่ือพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนทุกระดับชั้นอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
5.3 ปลูกฝัง สร้ำงจิตส ำนึก ดูแล นักเรียน รับผิดชอบในหน้ำที่กำรพัฒนำและดูแลบริเวณ 

           โรงเรียน เรื่องควำมสะอำดกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมของโรงเรียน 
5.4 ให้ควำมร่วมมือในกิจกรรม/กำรพัฒนำ ของชุมชน เช่น วันส ำคัญทำงศำสนำ 

และวันส ำคัญของชำติ 
5.5 จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม ด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม/ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
5.6 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเพ่ือแสดงออกถึงควำมรักควำมผูกพันระหว่ำงครู และนักเรียน  

          และเป็นกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจให้นักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
5.7 กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ 
5.8 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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6. งานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

 
 
 
 
 

นางสุทธิพร  อ่อนประทุม 
งานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

   
หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

6.1 จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
6.2 จัดท ำเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับครูที่ปรึกษำ 
6.3 ตรวจสอบกำรโฮมรูมของครูที่ปรึกษำประจ ำชั้นเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
6.4 ปฐมนิเทศนักเรียนทุกระดับชั้น 
6.5 จัดให้มีกำรประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในชั้นเรียนภำคเรียนละ 1 ครั้ง 
6.6 ประสำนครูที่ปรึกษำเพ่ือออกเยี่ยมบ้ำนนักเรียนตำมควำมเหมำะสม 
6.7 ติดตำม สรุป ประเมินผล และรำยงำนกำรด ำเนินงำน/ โครงกำรต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
6.8 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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    7. งานป้องกันอุบัติเหตุนักเรียน/จราจร 

 
  

 
 
 
 
               นายบัญชา  คุณทรัพย์             นายสุริยาวุฒิ  นาสว่าง 
           หัวหน้างานป้องกันอุบัติเหตุนักเรียนฯ    เจ้าหน้าที่งานป้องกันอุบัติเหตุนักเรียนฯ 

 
หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

7.1 จัดท ำข้อมูลผู้ใช้รถจักรยำนยนต์ในโรงเรียน 
7.2 รวบรวมข้อมูลนักเรียนที่เดินทำงมำด้วยรถโดยสำร 
7.3 ดูแลกำรเดินทำงมำโรงเรียนทั้งไปและกลับของนักเรียน 
7.4 ให้ควำมรู้ในกำรขับขี่รถจักรยำนยนต์อย่ำงถูกต้องตำมกฎจรำจร 
7.5 จัดระเบียบกำรใช้ยำนพำหนะของนักเรียนและครูบุคลำกรในสถำนศึกษำ 
7.6 รณรงค์และอ ำนวยควำมสะดวกประสำนกับเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนขนส่งจัดท ำใบอนุญำตขับขี่ 

                รถจักรยำนยนต์และรถยนต์ 
7.7 ก ำกับดูแลรณรงค์ นักเรียน ครู และบุคลำกรให้สวมใส่หมวกนิรภัยและรักษำวินัยจรำจร 
7.8 ควบคุมกำรออกนอกบริเวณโรงเรียนของนักเรียนร่วมกับครูประจ ำชั้น หัวหน้ำระดับ  

                และครูเวรประจ ำวัน 
7.9 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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8. งานครูที่ปรึกษา 

 
 
 
 

 
 
           นายบัญชา  คุณทรัพย์    นางทัศนีย์  บุญรักษา 
             หัวหน้างานครูที่ปรึกษา             เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา 
 
หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

8.1 ร่วมพิธีกิจกรรมหน้ำเสำธง ก ำกับดูแล ควบคุมกำรเข้ำแถว สวดมนต์ร้องเพลงชำติกำรเดิน 
แถวเข้ำชั้นเรียนของนักเรียนพร้อมทั้งบันทึกกำรมำเข้ำแถวกำรเข้ำร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นในสมุด 
ส ำรวจกำรเข้ำร่วมกิจกรรมทุกครั้งที่มีกิจกรรม 

8.2 เข้ำโฮมรูม อบรมนักเรียน พร้อมทั้งบันทึกกำรเข้ำโฮมรูมของนักเรียน เรื่องที่อบรม แนะน ำ 
                นักเรียนทุกวันจัดท ำระเบียนควำมประพฤติ และชี้แจงเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัย ข้อบังคับ 
                ให้นักเรียนเข้ำใจและชัดเจนง่ำยต่อกำรปฏิบัติ 

8.3 ควบคุม ก ำกับดูแล แก้ไข ให้ค ำแนะน ำนักเรียนในชั้นเกี่ยวกับควำมประพฤติกำรแต่งกำย 
                กำรมำเรียน ฯลฯ โดยประสำนงำนกับหัวหน้ำระดับ และ ผู้ปกครองในกรณีที่นักเรียนมีปัญหำ 

8.4 ดูแลกำรท ำควำมสะอำดห้องเรียน ของนักเรียนที่เป็นเวรประจ ำวัน ตลอดทั้งกำรจัดโต๊ะ เก้ำอ้ี 
                ให้เป็นระเบียบ และควบคุม ส่งเสริมกำรจัดบอร์ด เรื่องที่น่ำสนใจ มีประโยชน์ต่อกำรศึกษำ หรือ                     
                วันส ำคัญทำงรำชกำร และ ศำสนำ 

8.5 ติดตำมผลกำรเรียนของนักเรียน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งนักเรียนที่ติด 0, ร, มส., มผ. ทั้งต้อง 
                ประสำนงำนกับฝ่ำยวัดผล ฝ่ำยแนะแนว และผู้ปกครอง 

8.6 ชี้แจงและท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรตัดสินผลกำรเรียน กำรจบหลักสูตร กำรเลือกกลุ่ม 
                กำรเรียน กำรท ำกิจกรรมในคำบอิสระ กิจกรรมชุมนุม ฯลฯ ให้นักเรียนทรำบอย่ำงชัดเจน 

8.7 อบรม ตักเตือน และท ำโทษนักเรียนตำมระเบียบบทลงโทษที่โรงเรียนก ำหนด เมื่อนักเรียน 
                ประพฤติผิดระเบียบวินัยของโรงเรียน 

8.8 เป็นที่ปรึกษำนักเรียนให้กับนักเรียนในควำมรับผิดชอบ เพื่อป้องกัน แก้ไข และส่งเสริมให้ 
                นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดี 

8.9 ตรวจตรำดูแลเรื่องสุขภำพอนำมัยของนักเรียนเช่น ควำมสะอำดของนักเรียน ควำมสะอำด 
                ของเครื่องแต่งกำย ห้องเรียน กำรรับประทำนอำหำร สุขภำพ อนำมัย ควำมเป็นระเบียบอ่ืนๆ 
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8.10 อบรมให้นักเรียนรู้จักวิธีใช้สิ่งของส่วนรวม เช่น โต๊ะ เก้ำอ้ี ห้องน้ ำห้องส้วมฯลฯ ให้ถูกวิธี 
8.11 ตรวจค้น ตรวจหำ สิ่งของต้องห้ำม ผิดกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนนักเรียน 

                  ในทีป่รึกษำสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือป้องกันกำรกระท ำผิดหรือไม่เหมำะสมกับสภำพนักเรียน 
8.12 จัดท ำสมุดรำยงำนประจ ำตัวนักเรียนให้เรียบร้อย ถูกต้อง และส่งผู้ปกครองให้ทันเวลำ 
8.13 เป็นตัวอย่ำงที่ดีแก่นักเรียนด้ำนกำรแต่งกำย ประพฤติปฏิบัติตนเหมำะสม วำงตัวเป็นครูที่ดี 

                  ตลอดเวลำ 
8.14 ติดตำม สรุป ประเมินผล และรำยงำนกำรด ำเนินงำน/ โครงกำรต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
8.15 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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    9. งานคณะกรรมการนักเรียน (สภานักเรียน) 

 
 
 
 

 
 
               นายบัญชา  คุณทรัพย์           นายนิเทศก์  เหมะธุลิน 
           หัวหน้างานคณะกรรมการนักเรียน            เจ้าหน้าที่งานคณะกรรมการนักเรียน 
 
หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

9.1 เป็นตัวแทนของนักเรียนในกำรร่วมท ำกิจกรรมของโรงเรียน-ชุมชน 
9.2 ประสำนงำนระหว่ำงนักเรียนกับครูในโรงเรียนในกิจกำรงำนของโรงเรียน 
9.3 ริเริ่มและจัดท ำโครงกำรอันเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน นักเรียน และชุมชนตำมควำมเห็นชอบ 

                ของผู้บริหำรโรงเรียน 
9.4 เผยแพร่หลักกำรประชำธิปไตยให้นักเรียนทรำบโดยทั่วกัน โดยมีหลักกำรปฏิบัติและต่อเนื่อง 
9.5 ร่วมกับกิจกำรนักเรียนของโรงเรียนในกำรเสนอปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับที่ไม่ขัดต่อ 

                 ระเบียบข้อบังคับของทำงโรงเรียน 
9.6 ประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีทั้งในด้ำนกำรเรียน กำรเสียสละ กำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำร 

                ให้ควำมร่วมมือ กำรเคำรพกฎระเบียบข้อบังคับ ฯลฯ 
9.7 ให้ควำมร่วมมือกับฝ่ำยกิจกำรนักเรียนเกี่ยวกับกำรควบคุมกำรเข้ำแถวกำรสอดส่องนักเรียน 

                ที่มีควำมประพฤติไม่เหมำะสม 
9.8 ร่วมกับฝ่ำยวิชำกำรและงำนแนะแนวเพ่ือช่วยเผยแพร่กำรศึกษำต่อ กระตุ้นเตือนเพ่ือนๆ 

               ที่ติด "0", "ร", "มส", "มผ" ให้รีบแก้เพ่ือผลกำรจบกำรศึกษำ 
9.9 ระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ ที่คณะกรรมกำรนักเรียนร่ำงขึ้นและปรับปรุงออกใช้ในเรื่องต่ำงๆ 

               จะต้องเสนอผ่ำนครูที่ปรึกษำ คณะกรรมกำรนักเรียน รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรกิจกำร                   
               นักเรียน ทั้งนี้โดยควำมเห็นชอบของผู้อ ำนวยกำรอนุมัติก่อน จึงประกำศใช้ได้ 

9.10  ติดตำม สรุป ประเมินผล และรำยงำนกำรด ำเนินงำน/ โครงกำรต่อผู้ที่เก่ียวข้อง 
9.11  ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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    10. งานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
 

 
 
 
 
 

 
นายบัญชา  คุณทรัพย์ 

หัวหน้างานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
   

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
10.1  จัดตั้งเครือข่ำยผู้ปกครองระดับห้องเรียน เครือข่ำยผู้ปกครองระดับชั้นเรียน เครือข่ำยผู้ปกครอง 

                 ระดับคณะกรรมกำรบริหำรเครือข่ำย 
10.2  ก ำกับ ติดตำม และประสำนงำน เครือข่ำยผู้ปกครอง ทั้งด้ำนกำรท ำงำนและระดมทรัพยำกร 

                 สนับสนุนกำรศึกษำ 
10.3 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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11. งานกิจกรรม TO BE NUMBER ONE 

 
 
 
 

 
 
                นายศราวุธ  โคตะมา             นายนิเทศก์  เหมะธุลิน 
     หัวหน้างานกิจกรรม TO BE NUMBER ONE           เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม TO BE NUMBER ONE 

   
หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

11.1  ด ำเนินกิจกรรมตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร  TO BE NUMBER ONE 
11.2  ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
 


