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ค ำสั่งโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก 
ที่ ๐๕๐/๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติหน้ำที่รับผิดชอบงำน 
                                         กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

--------------------------------- 
 

 อ้ำงถึงประกำศโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก เรื่อง ประกำศโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียน พ.ศ.  
๒๕๖๔ ประกำศ ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๔ เพ่ือให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที่รับผิดชอบงำน
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและเกิดประโยชน์ต่อทำงรำชกำร 
 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 
๒๕๔๖  และมำตรำ ๒๗  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงแต่งตั้ง
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติหน้ำที่รับผิดชอบงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ค ำสั่งใดท่ีขัดกับค ำสั่งนี้ให้ใช้
ค ำสั่งนี้แทนดังนี้ 
 

คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 นำงพนอ  เกษประสิทธิ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   ประธำนกรรมกำร 
 นำยประสพ  แก้วบังเกิด  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   รองประธำนกรรมกำร 

นำงแพรวนภำ  เมฆตำนี  คร ูวิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 
 นำงถนอมศรี  จั่นแก้ว  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
 นำยฉัตรมงคล  ไกรโกญจะนำท ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
 นำยสุทธิพร  จันทร์ฝอย  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
 นำงธัญณัช  สีขำว  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
 นำงสำวสุธำ  มั่นค ำ  พนักงำนรำชกำร    กรรมกำร 
 นำงสำววชิรญำณ์  สั่งสอน ครูอัตรำจ้ำง    กรรมกำร 
 นำงวิภำ  เจริญกุล  ครู คศ.1     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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กลุ่มบริหารงานบุคคล 
นางแพรวนภา  เมฆตานี  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
บทบาทหน้าที่ 

 ๑. บริหำรงำนตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนให้ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 ๒. เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริหำรภำยในโรงเรียนและคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยใน 
 ๓. ร่วมกับฝ่ำยบริหำรจัดกำรในกำรจัดท ำแผนพัฒนำโรงเรียน แผนปฏิบัติงำนฝ่ำย ปฏิทินปฏิบัติงำนประจ ำปี และ
รำยงำนประจ ำปี 
 ๔. ร่วมกับฝ่ำยคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนในกำรจัดท ำรำยงำนประเมินตนเอง 
 ๕. จัดท ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม  และงบประมำณกำรของกลุ่มบริหำรงำนบุคคลในแต่ละปีกำรศึกษำ 
 ๖. ร่ำงค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนรับผิดชอบงำน/โครงกำร/กิจกรรมของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล                 
เพ่ือเสนอผู้บริหำรสถำนศึกษำพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
 ๗. ก ำกับ ติดตำม สรุปผลและรำยงำนกำรด ำเนินงำนในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 ๘. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ำสำรสนเทศและแฟ้มงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 ๙. จัดประชุมกลุ่มบริหำรงำนบุคคล เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนในกลุ่มบริหำรงำนบุคคลเป็นไป                          
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 ๑๐. รับนโยบำยจำกคณะกรรมกำรบริหำรภำยในโรงเรียน มำด ำเนินกำรและพัฒนำให้มีประสิทธิภำพ 
 ๑๑. จัดท ำแผนงำนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี รวบรวมและจัดท ำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนส่วนบุคคล 
 ๑๒. ด ำเนินกำรประสำนงำน ด้ำนกำรอบรม/สัมมนำ บุคลำกรตำมท่ีระบุไว้ในแผนงำนพัฒนำบุคลำกรรวมทั้งจัดท ำ
ค ำสั่งครู-บุคลำกรไปเข้ำรับกำรอบรม/สัมมนำ/ดูงำนกับหน่วยงำนภำยนอก เสนอผู้อ ำนวยกำรเพ่ือพิจำรณำอนุมัติ 
 ๑๓. เป็นกรรมกำรสรรหำบุคลำกรที่มีควำมเหมำะสมและมีควำมรู้ควำมสำมำรถในต ำแหน่งมำร่วมงำนกับทำง
โรงเรียนอย่ำงเป็นระบบ 
 ๑๔. ดูแลครู-บุคลำกรให้ประพฤติปฏิบัติตำมมำตรฐำนวิชำชีพจรรยำบรรณวิชำชีพครู 
 ๑๕. ปฐมนิเทศครูใหม่และติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนโดยมีกำรประเมินผลงำน 
 ๑๖. ทบทวนกำรประเมินวัตถุประสงค์คุณภำพเชิงพฤติกรรมบุคลำกร 
 ๑๗. ดูแลควบคุมติดตำมภำระงำนในควำมรับผิดชอบของบุคลำกร 
 ๑๘. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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๑. ส านักงานบริหารบุคคล 
นางแพรวนภา  เมฆตานี  หัวหน้ากลุ่มงาน 

    ๑.๑ งานธุรการ–สารบรรณ    
  นำงแพรวนภำ  เมฆตำนี  หวัหน้ำ 
  นำงวิภำ  เจริญกุล  ผู้ช่วย 
  นำงธัญณัช  สีขำว  ผู้ช่วย 
  นำงสำววชิรญำณ์  สั่งสอน  ผู้ช่วย 

  บทบาทหน้าที่ 
1. จัดท ำทะเบียนคุมและจัดท ำแฟ้มเอกสำรหนังสือรับ-ส่งของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
2. ประสำนงำน แจ้งหนังสือเวียนต่ำง ๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ 
3. จัดท ำวำระกำรประชุม บันทึกและรำยงำนกำรประชุมของกลุ่มบริหำรงำนบุคคลเสนอผู้เกี่ยวข้องทรำบ 

ตำมล ำดับ 
 4. รับผิดชอบกำรเบิก-จ่ำยพัสดุ ตรวจสอบและรำยงำนพัสดุครุภัณฑ์ประจ ำปีของส ำนักงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

5. ควบคุมกำรออกเกียรติบัตรของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
6. ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

 ๑.๒ ศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อการบริหารงาน 
  นำงแพรวนภำ  เมฆตำนี  หวัหน้ำ 
  นำงวิภำ  เจริญกุล  ผู้ช่วย 
  นำงธัญณัช  สีขำว  ผู้ช่วย 
  นำงสำววชิรญำณ์  สั่งสอน  ผู้ช่วย 

บทบาทหน้าที่ 
1. จัดระบบงำนศูนย์คอมพิวเตอร์ส ำนักงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคลให้มีประสิทธิภำพ 
2. ดูแล บ ำรุงรักษำระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ภำยในส ำนักงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
๓. ติดตั้งโปรแกรมส ำหรับใช้งำนกับระบบคอมพิวเตอร์ ส ำนักงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
๔. ติดตำม รวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  
๕.ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  
 
 
 
 
 



 

ค ำสั่งโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก ที่ ๐๕๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษำยน ๒๕๖๔                        หนำ้ ๔ 
 

๒. กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
 นางแพรวนภา  เมฆตานี  หัวหน้ากลุ่มงาน 
 ๒.๑ งานวิเคราะห์วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
  นำงแพรวนภำ  เมฆตำนี  หัวหน้ำ 
  นำงธัญณัช  สีขำว  ผู้ช่วย 
  นำงวิภำ  เจริญกุล  ผู้ช่วย 

บทบาทหน้าที่ 
๑. ประสำนกับงำนทะเบียนประวัติ ตรวจสอบข้อมูลบุคลำกรให้ถูกต้อง 
๒. ศึกษำระเบียบและกำรวำงแผนอัตรำก ำลัง 
๓. ตรวจสอบข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์ 
๔. รวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ 
๕. สรุปผลกำรวิเครำะห์ 
๖. รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ประกอบกำรเสนอขออัตรำก ำลัง 
๗. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

 ๒.๒ งานขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
  นำงแพรวนภำ  เมฆตำนี  หวัหน้ำ 
  นำงวิภำ  เจริญกุล  ผู้ช่วย 
  นำงธัญณัช  สีขำว  ผู้ช่วย 

บทบาทหน้าที่ 
๑. ประสำนงำนกับงำนทะเบียนประวัติ เพื่อส ำรวจข้อมูลบุคลำกร 
๒. รวบรวมข้อมูลของบุคลำกร 
๓. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนเสนอขอ 
๔. ด ำเนินกำรขอเลื่อนต ำแหน่งและเสนอขอวิทยฐำนะตำมระเบียบ 
๕. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

๓. กลุ่มงานส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  นางวิภา  เจริญกุล  หัวหน้ากลุ่มงาน 
 ๓.๑ งานสถิติการมาปฏิบัติราชการ 
  นำงวิภำ  เจริญกุล   หัวหน้ำ   
  นำงสำววชิรญำณ์  สั่งสอน  ผู้ช่วย  
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บทบาทหน้าที่ 
 ๑. จัดท ำเอกสำรกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำร 
 ๒. จัดสถำนที่กำรลงเวลำภำคเช้ำและจัดเก็บเอกสำรเมื่อหมดเวลำ 
 ๓. สรุปสถิติกำรมำปฏิบัติรำชกำรเป็นรำยวัน 
 ๔. รำยงำนกำรมำปฏิบัติรำชกำรเป็นรำยวันต่อฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล 
 ๕. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  
 

 ๓.๒ งานการลาของข้าราชการครูและบุคลากร 
  นำงวิภำ  เจริญกุล   หัวหน้ำ   
  นำงสำววชิรญำณ์  สั่งสอน  ผู้ช่วย  

บทบาทหน้าที่ 
 ๑. จัดท ำเอกสำรกำรลำของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
 ๒. สรุปประวัติกำรลำก่อนน ำเสนอผู้บริหำรลงนำม 
 ๓. จัดเก็บเอกสำรกำรลำ 
 ๔. สรุปสถิติกำรลำของครูและบุคลำกรเป็นรำยบุคคล ๒ ครั้ง/ปี 
 ๕. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย   
 

 ๓.๓ งานทะเบียนประวัติ บัตรประจ าตัวและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  นำงแพรวนภำ  เมฆตำนี  หวัหน้ำ 
  นำงวิภำ  เจริญกุล  ผู้ช่วย 
  นำงธัญณัช  สีขำว  ผู้ช่วย 
  นำงสำววชิรญำณ์  สั่งสอน  ผู้ช่วย 

บทบาทหน้าที่ 
๑. จดัท ำข้อมูลบุคลำกร 
๒. ตรวจสอบข้อมูลเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
๓. ด ำเนินกำรของเครื่องรำชฯให้แก่บุคลำกรเมื่อถึงก ำหนดเวลำ 
๔. ด ำเนินกำรให้แก่บุคลำกรที่ขอมีบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ 

 ๕. ด ำเนินกำรให้แก่บุคลำกรที่บัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ หมดอำยุหรือสูญหำย และต้องกำรที่จะท ำ
บัตรใหม่ 
 ๖. ติดต่อประสำนงำนกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ เรื่องทะเบียนประวัติ เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ บัตรประจ ำตัว
ข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำ 

 ๗. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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 ๓.๔ งานพัฒนาครูและบุคลากร 
  นำงธัญณัช  สีขำว  หวัหน้ำ 
  นำงแพรวนภำ  เมฆตำนี  ผู้ช่วย 
  นำงวิภำ  เจริญกุล  ผู้ช่วย 
  นำงสำววชิรญำณ์  สั่งสอน  ผู้ช่วย 

บทบาทหน้าที่ 
  ๑.  จัดประชุมครูเพื่อส ำรวจควำมต้องกำรที่จะพัฒนำตนเองในเรื่องใดบ้ำง 

 ๒.  ส่งครูเข้ำรับกำรอบรมตำมที่หน่วยงำน องค์กรต่ำง ๆ จัดขึ้น 
 ๓.  ให้ครูที่เข้ำรับกำรอบรม จัดท ำรำยงำนผลกำรอบรมไว้เป็นหลักฐำน 
 ๔.  จัดประชุมขยำยผลให้ควำมรู้แก่บุคลำกรที่เกี่ยวข้อง 

  ๕.  จัดอบรมภำยในโรงเรียน โดยเชิญวิทยำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถมำให้ควำมรู้พัฒนำบุคลำกรภำยในโรงเรียน 
 ๖.  จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรอบรมทุกครั้ง 

           ๗.  ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

 ๓.๕ งานเลื่อนเงินเดือนและเพิ่มค่าจ้าง     
  นำงแพรวนภำ  เมฆตำนี  หัวหน้ำ 
  นำงวิภำ  เจริญกุล  ผู้ช่วย 

บทบาทหน้าที่ 
๑.  รวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนและเพ่ิมค่ำจ้ำงของบุคลำกร 
๒.  แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนและเพ่ิมค่ำจ้ำง 
๓.  คณะกรรมกำรประชุมร่วมกันพิจำรณำข้อมูล และด ำเนินกำร 
๔.  สรุปผลกำรพิจำรณำ 
๕.  ประสำนงำนกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
๖.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

 ๓.๖ งานประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  นำงแพรวนภำ  เมฆตำนี  หวัหน้ำ 
  นำงวิภำ  เจริญกุล  ผู้ช่วย 
  นำงธัญณัช  สีขำว  ผู้ช่วย 
  นำงสำววชิรญำณ์  สั่งสอน  ผู้ช่วย 
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บทบาทหน้าที่ 
 ๑.  วำงแผนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 ๒.  ออกแบบเครื่องมือประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับ

เกณฑ์มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 ๓.  เผยแพร่ประชำสัมพันธ์วิธีกำรประเมินและเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำให้ทรำบโดยทั่วถึงกัน 
 ๔.  สรุปและรำยงำนผลกำรประเมินประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต่อ

หน่วยงำนต้นสังกัด 
   ๕. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

 ๓.๗ งานสรรหาบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้าง 
  นำงธัญณัช  สีขำว  หวัหน้ำ 
  นำงแพรวนภำ  เมฆตำนี  ผู้ช่วย 
  นำงวิภำ  เจริญกุล  ผู้ช่วย 
  นำงสำววชิรญำณ์  สั่งสอน  ผู้ช่วย 

บทบาทหน้าที่ 
   ๑.  ประสำนกับงำนทะเบียนประวัติ  จัดท ำข้อมูลบุคลำกรให้ถูกต้อง 
   ๒.  ประสำนกับงำนวำงแผนอัตรำก ำลังเพ่ือตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล 
   ๓.  ด ำเนินกำรเรื่องกำรบรรจุแต่งตั้ง กำรย้ำย กำรจ้ำง 
   ๔.  จัดเก็บหลักฐำนกำรด ำเนินกำรให้ถูกต้องตำมระเบียบกำรปฏิบัติรำชกำร 
   ๕.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
๔. กลุ่มงานวินัยบุคคลและการรักษาวินัย 
 นางธัญณัช  สีขาว  หัวหน้ากลุ่มงาน 
 ๔.๑ งานด าเนินการทางวินัย 
  นำงธัญณัช  สีขำว  หัวหน้ำงำน   
  นำงวิภำ  เจริญกุล  ผู้ช่วย  

บทบาทหน้าที่ 
๑.  รวบรวมข้อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับวินัย 
๒.  จัดท ำเอกสำรเผยแพร่ควำมรู้ให้แก่บุคลำกร 
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๓.  เชิญวิทยำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถมำให้ควำมรู้แก่บุคลำกร 
๔.  ด ำเนินกำรทำงวินัยกับบุคลำกรที่มีพฤติกรรมไม่สมควร 
๕.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

 ๔.๒ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวินัย 
  นำงวิภำ  เจริญกุล   หัวหน้ำ 
  นำงแพรวนภำ  เมฆตำนี  ผู้ช่วย   
  นำงสำววชิรญำณ์  สั่งสอน  ผู้ช่วย  

บทบาทหน้าที่ 
๑.  รวบรวมข้อมูลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับวินัย 
๒.  จัดท ำเอกสำรเผยแพร่ควำมรู้ให้แก่บุคลำกร 
๓.  เชิญวิทยำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถมำให้ควำมรู้แก่ครู 

  ๔.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  

 ๔.๓ งานเวรยามรักษาการ 
  นำงแพรวนภำ  เมฆตำนี  หวัหน้ำ 
  นำงธัญณัช  สีขำว  ผู้ช่วย 
  นำงวิภำ  เจริญกุล  ผู้ช่วย 
  นำงสำววชิรญำณ์  สั่งสอน  ผู้ช่วย 

บทบาทหน้าที่ 
๑.  จัดท ำแผนงำน/โครงกำรและปฏิทินปฏิบัติงำนของกำรอยู่เวรยำมรักษำกำร 
๒.  จัดท ำเอกสำร/บันทึกเวรยำม 
๓.  ก ำกับติดตำมและควบคุมดูแลกำรอยู่เวรยำมรักษำกำรให้เป็นไปตำมำตรกำรเพ่ือประโยชน์สูงสุดของรำชกำร 
๔.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

๕. กลุ่มงานสร้างขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากร 
 นางวิภา  เจริญกุล  หัวหน้ากลุ่มงาน 
 ๕.๑ งานต้อนรับบุคลากร  
  นำงวิภำ  เจริญกุล  หวัหน้ำ 
  นำงแพรวนภำ  เมฆตำนี  ผู้ช่วย 
  นำงธัญณัช  สีขำว  ผู้ช่วย 
  นำงสำววชิรญำณ์  สั่งสอน  ผู้ช่วย 



 

ค ำสั่งโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก ที่ ๐๕๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษำยน ๒๕๖๔                        หนำ้ ๙ 
 

 
บทบาทหน้าที่ 
๑. วำงแผนกำรด ำเนินงำนโดยประสำนงำนกับบุคลำกรที่จะย้ำยเข้ำหรือย้ำยออกด ำเนินงำนตำมแผนที่วำงไว้ 
๒. ตรวจสอบประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
๓. สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนเมื่อสิ้นปีกำรศึกษำ  
๔. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

    ๕.๒ งานปิดกล่องชอล์ก งานวันปีใหม่ 
  นำงวิภำ  เจริญกุล  หวัหน้ำ 
  นำงแพรวนภำ  เมฆตำนี  ผู้ช่วย 
  นำงธัญณัช  สีขำว  ผู้ช่วย 
  นำงสำววชิรญำณ์  สั่งสอน  ผู้ช่วย 

บทบาทหน้าที่ 
๑. วำงแผนกำรด ำเนินงำนปิดกล่องชล์อคและงำนขึ้นปีใหม่โดยน ำผลกำรประเมินปีก่อนมำปรับปรุงแก้ไข

พัฒนำกำรด ำเนินงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
๒. ด ำเนินงำนตำมแผนที่วำงไว้ 
๓. ตรวจสอบประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
๔. สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนเมื่อสิ้นปีกำรศึกษำ  
๕. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

    ๕.๓ งานมอบของขวัญวันเกิดคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  นำงธัญณัช  สีขำว  หวัหน้ำ 
  นำงแพรวนภำ  เมฆตำนี  ผู้ช่วย 
  นำงวิภำ  เจริญกุล  ผู้ช่วย 
  นำงสำววชิรญำณ์  สั่งสอน  ผู้ช่วย 

บทบาทหน้าที่ 
๑. วำงแผนกำรด ำเนินงำนมอบของขวัญวันเกิดคณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
๒. ด ำเนินงำนตำมแผนที่วำงไว้ 
๓. ตรวจสอบประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
๔. สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนเมื่อสิ้นปีกำรศึกษำ  
๕. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 



 

ค ำสั่งโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก ที่ ๐๕๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษำยน ๒๕๖๔                        หนำ้ ๑๐ 
 

 
    ๕.๔ งานเจ้าภาพงานศพญาติของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  นำงแพรวนภำ  เมฆตำนี  หวัหน้ำ 
  นำงธัญณัช  สีขำว  ผู้ช่วย 
  นำงวิภำ  เจริญกุล  ผู้ช่วย 
  นำงสำววชิรญำณ์  สั่งสอน  ผู้ช่วย 

บทบาทหน้าที่ 
๑.  วำงแผนกำรด ำเนินงำนเป็นเจ้ำภำพงำนศพญำติของคณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
๒.  ด ำเนินงำนตำมแผนที่วำงไว้ 
๓.  ตรวจสอบประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
๔.  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนเมื่อสิ้นปีกำรศึกษำ 
๕.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

     
๖. กลุ่มงานกิจการนักเรียน  
  นางถนอมศรี  จั่นแก้ว หัวหน้ากลุ่มงาน 

บทบาทหน้าที่ 
๑. ร่วมด ำเนินกำรประสำนงำนเสนอแนะดูแลก ำกับติดตำมกำรปฏิบัติงำนของครูและบุคลำกร ในกลุ่มงำนกิจกำร

นักเรียนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
๒. เป็นที่ปรึกษำของบุคลำกรในกลุ่มงำนกิจกำรนักเรียนในกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุตำมเป้ำหมำยและนโยบำยของ

โรงเรียน 
๓. พิจำรณำวำงแผนตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของกลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน 
๔. วิเครำะห์ปัญหำและเสนอแนวทำงพัฒนำงำนในกลุ่มงำนกิจกำรนักเรียนให้เป็นไปตำมนโยบำยของโรงเรียน 
๕. ประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกลุ่มกำรบริหำรกิจกำรนักเรียนเสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๖. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  

 ๖.๑ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   นำงถนอมศรี  จั่นแก้ว  หัวหน้ำ 
   นำยฉัตรมงคล  ไกรโกญจะนำท ผู้ช่วย 
   นำงศลิษำ  ช ำนำญช่ำง  ผู้ช่วย 

นำยเอกรำช เกตุทอง   ผู้ช่วย 
นำยชวกร นำกศิริ  ผู้ช่วย 



 

ค ำสั่งโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก ที่ ๐๕๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษำยน ๒๕๖๔                        หนำ้ ๑๑ 
 

บทบาทหน้าที่ 
๑. จัดท ำแผนงำน / โครงกำรและปฏิทินปฏิบัติงำนของงำนปกครองดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๒. จัดท ำ จัดเก็บและรวบรวมเอกสำร  ข้อมูล  คู่มือและแบบฟอร์มต่ำงๆ เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติอย่ำงครบถ้วนและ

เป็นระบบ 
๓. จัดระบบกำรควบคุมดูแล ติดตำมและแก้ไขปัญหำของนักเรียนโดยใช้ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๔. คัดกรองนักเรียนรำยบุคคลตำมแบบ SDQ และ EQ 
๕. ประสำนงำนกับผู้ปกครองและหน่วยงำนต่ำง ๆ ในกำรแก้ไขปัญหำนักเรียน 
๖. จัดท ำ จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล และสถิติเกี่ยวกับกำรขำดเรียน มำสำย กำรประพฤติผิดวินัย กำรมีพฤติกรรม

ที่ไม่เหมำะสม กำรลงโทษ กำรนัดหมำยผู้ปกครองและอ่ืน ๆ 
๗. ประสำนงำนกับครูที่ปรึกษำในกำรให้ควำมช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหำและออกเยี่ยมบ้ำนนักเรียนในระดับชั้น/

ห้องที่ครูที่ปรึกษำนั้น ๆ รับผิดชอบอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง 
๘. ติดต่อและประสำนงำนกับคณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครองในกำรควบคุมดูแล ติดตำม และแก้ไขปัญหำต่ำงๆ 

ของนักเรียน 
๙. จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๑๐. ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรจัดท ำข้อมูล Scan tool แก่ครูที่ปรึกษำ แล้วรวบรวม จัดส่งส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
๑๑. ประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของงำนปกครองดูแลช่วยเหลือนักเรียน เสนอผู้บริหำรโรงเรียน 

ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๑๒. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

 ๖.๒ งานครูที่ปรึกษา 
   นำงศลิษำ  ช ำนำญช่ำง  หัวหน้ำ 
   นำงแพรวนภำ  เมฆตำนี  ผู้ช่วย 
  คุณครูที่ปรึกษำทุกคน  ผู้ช่วย 

บทบาทหน้าที่ 
๑. ควบคุมดูแล กวดขัน ก ำกับติดตำม ดูแลช่วยเหลือและเสริมสร้ำงวินัยควำมประพฤติ คุณธรรมจริยธรรมและ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับนักเรียนในห้องเรียนที่ได้รับมอบหมำย 
๒. ด ำเนินกำรป้องกัน แก้ไข ลงโทษนักเรียนในห้องเรียนที่ได้รับมอบหมำย กรณีที่นักเรียนมีพฤติกรรมไม่เหมำะสม 

ผิดระเบียบวินัยของโรงเรียน 
๓. ก ำกับดูแลเข้ำแถวเคำรพธงชำติและกำรปฏิบัติกิจกรรมหน้ำเสำธง กิจกรรมพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมและ

กิจกรรมอ่ืน ๆ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 



 

ค ำสั่งโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก ที่ ๐๕๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษำยน ๒๕๖๔                        หนำ้ ๑๒ 
 

๔. ให้กำรอบรม จัดกิจกรรมโฮมรูม ตรวจสอบกำรมำเรียน กำรแต่งกำยและสภำพทั่วไปของนักเรียน บันทึกกำร
โฮมรูมและเรื่องต่ำง ๆ ในสมุดประจ ำชั้นโดยถือปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจ ำวัน 

๕. ให้ค ำแนะน ำปรึกษำกับนักเรียนในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต กำรศึกษำต่อ กำรประกอบอำชีพ และใช้ชีวิตร่วมกับ
ผู้อื่นอย่ำงมีควำมสุข 

๖. ติดตำมและตรวจสอบผลกำรเรียนของนักเรียนอย่ำงสม่ ำเสมอ จัดท ำแบบรำยงำนผล กำรพัฒนำผู้เรียน                    
เป็นรำยบุคคล (ป.พ.๖) ให้เรียบร้อยและถูกต้องตำมที่โรงเรียนก ำหนด 

๗. ให้ค ำแนะน ำ ติดตำม กวดขัน ตรวจสอบกำรลงทะเบียนวิชำเรียน กำรด ำเนินกำรยื่นค ำร้องต่ำง ๆ                           
กำรด ำเนินกำรแก้ไขผลกำรเรียน กำรเรียนซ้ ำ กำรจบหลักสูตร และกำรขอหลักฐำนต่ำง ๆ แก่นักเรียน 

๘. ควบคุม ดูแล กวดขัน ติดตำมและตรวจสอบกำรใช้ห้องเรียน วัสดุและครุภัณฑ์ภำยในห้องเรียนที่ได้รับ
มอบหมำยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และเกิดผลดีต่อทำงรำชกำร 

๙. ควบคุมดูแลและร่วมกิจกรรมประชุมระดับชั้นและกิจกรรมอ่ืน ๆ ทุกครั้งที่นักเรียนประจ ำชั้นเข้ำร่วมกิจกรรม 
๑๐. ติดตำม ควบคุมดูแลนักเรียนในห้องเรียนที่รับผิดชอบ ในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน กิจกรรมเสริม

หลักสูตรและกิจกรรมพิเศษต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและปลอดภัย 
๑๑. ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ช่วยเหลือนักเรียนในห้องเรียนในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสม 
๑๒. จัดท ำทะเบียนประวัติ (ป.พ.๘) ทะเบียนประวัติของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง แบบสรุปผลกำรประเมินกำรคัดกรอง  

แบบประเมินตนเอง SDQ และ EQ ของนักเรียนและรำยงำนข้อมูล Scan Tool  
๑๓. จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนในชั้นเรียน (Classroom Metting) และเยี่ยมบ้ำนนักเรียนทุกคน อย่ำงน้อย                 

ปีกำรศึกษำละ ๑ ครั้ง  
๑๔. จัดหำทุนกำรศึกษำหรือจัดส่งนักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขันเพ่ือขอรับทุนกำรศึกษำ โดยร่วมมือประสำนงำน               

ในกำรให้ข้อมูลประวัตินักเรียนแก่คณะกรรมกำรพิจำรณำจัดสรรทุนกำรศึกษำ 
๑๕. เอำใจใส่ดูแลกวดขันนักเรียนในห้องเรียน เรื่อง สุขอนำมัยของตนเองเพ่ือให้นักเรียนมีสุขภำพกำยและ

สุขภำพจิตทีดี่ 
๑๖. เป็นผู้แทนโรงเรียนในกำรส่งจดหมำย แจ้งข่ำวสำร พฤติกรรมนักเรียนระหว่ำงโรงเรียนกับผู้ปกครองนักเรียน 
๑๗. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 ๒.๓ งานระเบียบวินัยความประพฤติและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   นำงถนอมศรี  จั่นแก้ว  หัวหน้ำ 
  นำยฉัตรมงคล  ไกรโกญจะนำท ผู้ช่วย 
  นำยสุทธิพร  จันทร์ฝอย  ผู้ช่วย 
  นำงสำวสุธำ  มั่นค ำ  ผู้ช่วย 

นำยเอกรำช เกตุทอง   ผู้ช่วย 
นำยชวกร นำกศิริ  ผู้ช่วย 



 

ค ำสั่งโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก ที่ ๐๕๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษำยน ๒๕๖๔                        หนำ้ ๑๓ 
 

บทบาทหน้าที่ 
๑. จัดท ำแผนงำน/โครงกำรและท ำปฏิทินปฏิบัติงำน 
๒. ควบคุมดแูลนักเรียนให้ปฏิบัติตำมระเบียบวินัยของโรงเรียน 
๓. ติดตำมดแูลแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนร่วมกับครูที่ปรึกษำและผู้ปกครอง 
๔. ด ำเนินกำรสืบสวน สอบสวนและพิจำรณำลงโทษนักเรียนที่มีพฤติกรรมหรือควำมประพฤติท่ีผิดระเบียบวินัย

ตำมระเบียบของโรงเรียน 
๕. จัดท ำบันทึกข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับควำมประพฤติของนักเรียนที่ผิดระเบียบวินัยตำมข้อเท็จจริง และ

ตรวจสอบได้ 
๖. ประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน เสนอผู้บริหำรโรงเรียนผ่ำนกลุ่มบริหำรงำนทั่วไปภำคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๗. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

 ๒.๔ งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
   นำงสำวน้ ำผึ้ง  สงสัย  หัวหน้ำ 
   นำยเคียง  ช ำนิ   ผู้ช่วย 
   นำงสำวมัสริน  ชุ่มอินจักร์  ผู้ช่วย 
  นำงสำวสุธำ  มั่นค ำ  ผู้ช่วย 

บทบาทหน้าที่ 
๑. จัดท ำแผนงำน/โครงกำรและท ำปฏิทินปฏิบัติงำนของงำนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
๒. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่ำนิยมที่ดีงำมแก่นักเรียน 
๓. จัดกิจกรรมท ำบุญตักบำตร กิจกรรมวันส ำคัญทำงศำสนำ ขนบธรรมเนียมและประเพณี ตำมควำมเหมำะสม 
๔. ร่วมมือกับระดับชั้นจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจ ำวัน ประจ ำสัปดำห์และพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมแก่

นักเรียน 
๕. จัดกิจกรรมเข้ำค่ำยคุณธรรม กำรบ ำเพ็ญกุศลและพัฒนำจิตใจให้เป็นคนดีมีศีลธรรมน ำควำมสุข จริยธรรม 
๖. คัดเลือกนักเรียนดีเด่นด้ำนคุณธรรมจริยธรรมและมีค่ำนิยมที่ดีงำมเพ่ือประกำศเกียรติคุณ ยกย่องและให้

ก ำลังใจ 
๗. จัดมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนดีเด่นด้ำนคุณธรรมจริยธรรมและมีค่ำนิยมท่ีดีงำม 
๘. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนท ำโครงงำนพัฒนำคุณธรรมและเป็นที่ปรึกษำแก่นักเรียนในกำรท ำโครงงำน 
๙. ประเมินผลและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเสนอผู้บริหำรโรงเรียน ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๑๐. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
 
 
 



 

ค ำสั่งโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก ที่ ๐๕๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษำยน ๒๕๖๔                        หนำ้ ๑๔ 
 

 ๒.๕ งานป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติดและเอดส์ 
  นำงถนอมศรี  จั่นแก้ว  หัวหน้ำ 
  นำยฉัตรมงคล  ไกรโกญจะนำท ผู้ช่วย 
  นำยสุทธิพร  จันทร์ฝอย  ผู้ช่วย 
  นำงสำวสุธำ  มั่นค ำ  ผู้ช่วย 

นำยเอกรำช เกตุทอง   ผู้ช่วย 
นำยชวกร นำกศิริ  ผู้ช่วย 
บทบาทหน้าที่ 
๑. จัดท ำแผนงำน/โครงกำรและปฏิทินปฏิบัติงำนของงำนป้องกันและแก้ไขสำรเสพติดและเอดส์  
๒. ด ำเนินกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ ยุทธศำสตร์เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหำสำรเสพติดในสถำนศึกษำ 
๓. จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้ำนสำรเสพติด เอดส์และอบำยมุขในวันส ำคัญต่ำง ๆ  
๔. จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันต่ำง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้เห็นโทษและพิษภัยของสำรเสพติด เอดส์ และอบำยมุข 
๕. จัดกจิกรรมที่ส่งเสริมคุณภำพชีวิตแก่นักเรียนเพ่ือพ้นภัยจำกสำรเสพติด เอดส์และอบำยมุข 
๖. ก ำหนดวิธีกำรป้องกัน ป้องปรำมและบ ำบัดรักษำนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับสำรเสพติด เอดส์ และอบำยมุข 
๗. ร่วมมือกับผู้ปกครอง คณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครองและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือติดตำมกวดขัน                   

กำรป้องกัน ป้องปรำมและบ ำบัดรักษำนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับสำรเสพติด เอดส์ และอบำยมุข  
๘. ดูแลให้กำรสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษำนักเรียนแกนน ำต่อต้ำนยำเสพติดและเอดส์ 
๙. จัดท ำทะเบียนประวัตินักเรียน ข้อมูล สำรสนเทศและสถิติท่ีเกี่ยวข้องกับสำรเสพติด เอดส์ และอบำยมุข 
๑๐. เข้ำร่วมประชุม อบรม สัมมนำ และประสำนควำมร่วมมือในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ สำรเสพติด เอดส์

และอบำยมุข กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
๑๑. ประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนป้องกันและแก้ไขสำรเสพติด เอดส์และอบำยมุข เสนอผู้บริหำร

โรงเรียน ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๑๒. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

 ๒.๖ งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและสภานักเรียน 
  นำยสุทธิพร  จันทร์ฝอย  หัวหน้ำ 
  นำยฉัตรมงคล  ไกรโกญจะนำท ผู้ช่วย 
  นำงสำวมัสริน  ชุ่มอินจักร์  ผู้ช่วย 
  นำงสำวพธู  ทองดี  ผู้ช่วย 
  นำงสำวสุภำวดี  ยอดยิ่ง  ผู้ช่วย 
 



 

ค ำสั่งโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก ที่ ๐๕๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษำยน ๒๕๖๔                        หนำ้ ๑๕ 
 

บทบาทหน้าที่ 
๑. จัดท ำแผนงำน/โครงกำรและปฏิทินปฏิบัติงำนของงำนส่งเสริมประชำธิปไตย 
๒. จัดป้ำยนิเทศ จัดกิจกรรมอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรง

เป็นพระประมุข 
๓. จัดกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ เป็นประมุขและ

เลือกตั้ง 
๔. จัดเลือกตั้งประธำนคณะกรรมกำรนักเรียนและเป็นที่ปรึกษำของคณะกรรมกำรนักเรียน 
๕. จัดอบรมคณะกรรมกำรนักเรียนให้พร้อมปฏิบัติหน้ำที่และฝึกกำรเป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ดี 
๖. สนับสนุนส่งเสริมแนะน ำกำรท ำงำนของสภำนักเรียน 
๗. ควบคุมดูแลและให้ค ำปรึกษำแก่คณะกรรมกำรนักเรียนในกำรด ำเนินกำรและจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ตำมนโยบำยที่

เป็นประโยชน์แก่นักเรียนและโรงเรียน 
๘. ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรและข้อมูลต่ำง ๆ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยแก่นักเรียน 
๙. ประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเสนอผู้บริหำรโรงเรียน ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๑๐. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

 ๒.๖ งานครูเวรประจ าวัน 
  นำงวิภำ  เจริญกุล หัวหน้ำ 
  นำงธัญณัช  สีขำว ผู้ช่วย 

บทบาทหน้าที่ 
๑. เสนอร่ำงค ำสั่งปฏิบัติหน้ำที่ครูเวรประจ ำวัน จัดเตรียม/จัดเก็บเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
๒. ก ำกับติดตำมกำรปฏิบัติหน้ำที่ของครูเวรประจ ำวันและรำยงำนผลต่อผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
๓. บทบำทหน้ำที่ของครูเวรประจ ำวัน 

๑) ปฏิบัติหน้ำที่ครูเวรประจ ำวันตั้งแต่เวลำ ๐๗.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และไม่กลับก่อนนักเรียน 
๒)  รับผิดชอบปฏิบัติหน้ำที่ตำมจุดต่ำงๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย (ก่อนเข้ำเรียน, พักกลำงวัน, หลังเลิกเรียน) 
๓)  ตรวจดูแลสอดส่องนักเรียน อำคำรสถำนที่ให้อยู่ในระเบียบรำชกำรและเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
๔)  บันทึกกำรปฏิบัติหน้ำที่เวรประจ ำวันลงในแบบบันทึกเวรประจ ำวันในแต่ละวัน และบันทึกกำรปฏิบัติหน้ำที่

ตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกหัวหน้ำครูเวร 
๔. ประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเสนอผู้บริหำรโรงเรียนผ่ำนกลุ่มบริหำรงำนทั่วไปภำคเรียนละ ๑ ครั้ง  
๕. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
 
 



 

ค ำสั่งโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก ที่ ๐๕๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษำยน ๒๕๖๔                        หนำ้ ๑๖ 
 

 ๒.๗  งานสารวัตรนักเรียน 
  นำงถนอมศรี  จั่นแก้ว  หัวหน้ำ 
  นำยฉัตรมงคล  ไกรโกญจะนำท ผู้ช่วย 
  นำยสุทธิพร  จันทร์ฝอย  ผู้ช่วย 
  นำงสำวสุธำ  มั่นค ำ  ผู้ช่วย 

นำยเอกรำช เกตุทอง   ผู้ช่วย 
นำยชวกร นำกศิริ  ผู้ช่วย 

 
  ให้ผู้ที่มีรำยชื่อตำมค ำสั่งนี้ ศึกษำ วิเครำะห์ คู่มือกำรปฏิบัติงำนของครูและบุคลำกร โรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมัง
คลำภิเษก ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ และมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนโรงเรียนมัธยมศึกษำ พ.ศ.๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุง 
๒๕๖๒) ให้เข้ำใจ วำงแผนกำรปฏิบัติงำนและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำรับทรำบ ภำคเรียนละ ๑ 
ครั้ง 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๙  เดือนเมษำยน  พุทธศักรำช  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 

             สั่ง  ณ  วันที่  ๙  เดือนเมษำยน  พุทธศักรำช  ๒๕๖๔ 

  

 
            (นำงพนอ  เกษประสิทธิ์) 

     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก 


