
 
    
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ที่ ๒๐๙ / ๒๕๕๙ 

เรื่อง แต่งตั้งครูและบุคลำกรปฏิบัติงำนกลุม่บริหำรงำนบุคคล ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 
  เพื่อให้กำรบริหำรงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคลของโรงเรียนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีระบบ  
มีกำรนิเทศ ติดตำมงำน และมีกำรพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและโรงเรียน 
อำศัยอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๒๗(๑) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
พุทธศักรำช ๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งครูและบุคลำกรปฏิบัติงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ดังนี้  

    ๑.  คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

นำงปำนทิพย ์ สุขเกษม รองผู้อ ำนวยกำรกลุม่บริหำรงำนบุคคล ประธำน 
นำยพิรำม ภูมิวิชิต ผู้ช่วยรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบรหิำรงำนบุคคล คนที่ ๑ รองประธำน 
นำงพรพรรณ ยวดย่ิง ผู้ช่วยรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบรหิำรงำนบุคคล คนที่ ๒ รองประธำน 
นำงพัชร ี ระมำตร ์  กรรมกำร 
นำงธนภร เนตรสว่ำง  กรรมกำร 
นำยสุชำติ รัตนเมธำกรู  กรรมกำร 
นำงชนิสรำงค์ ปรำกฏช่ือ  กรรมกำร 
นำยไพโรจน ์ อินต๊ะภำ  กรรมกำร 
น.ส.วชิรำภรณ์     สันตวงษ์  กรรมกำร 
นำยอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมกำร 
นำงสุภำภรณ์     ภู่ระหงษ์  กรรมกำร 
นำยเพชร สำระจันทร ์  กรรมกำร 
น.ส.เกวล ี เงินศรสีุข  กรรมกำร 
ว่ำที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์  กรรมกำร 
น.ส.กมลรัตน์   ตระกลูสถิตมั่น  กรรมกำร 
นำยสุเนตร ศรีใหญ ่  กรรมกำร 
น.ส.ภัทรนันท ์ แดนวงศ์  กรรมกำร 
น.ส.จุฬำลักษณ์ วงศ์ค ำจันทร ์  กรรมกำร 
น.ส.อรวรรยำ ภำคค ำ  กรรมกำร 
นำยทินกร พำนจันทร ์  กรรมกำร 
น.ส.ภำนุมำศ ชำติทองแดง  กรรมกำร 
นำยสำธิต แก้วศรีทัศน์  กรรมกำร 
น.ส.อินทิรำ จั่นโต  กรรมกำร 
นำยสุมังครัตน์ โคตรมณ ี  กรรมกำร 
น.ส.กลุยำ บูรพำงกูร  กรรมกำร 
น.ส.ณิชำ แสงทอง  กรรมกำร 

หน้าท่ี  ร่วมก ำหนดนโยบำย  วำงแผนกำร ด ำเนินกำร  ก ำกับติดตำม   ส่งเสริมพัฒนำ  กำรปฏิบัติงำน  เพื่อให ้
แต่ละงำนปฏิบัติหน้ำทีอ่ย่ำงมปีระสิทธิภำพ ให้กำรสนบัสนนุในกำรปฏิบัตงิำนต่ำงๆ ประเมินผลกำรปฏิบัตงิำน  
เสนอต่อผู้อ ำนวยกำร 
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    ๒.  งานส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 

นำงพรพรรณ ยวดย่ิง หัวหน้ำ 
ว่ำที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ ผู้ช่วย 
น.ส.กลุยำ บูรพำงกูร ผู้ช่วย 
นำยไพโรจน ์ อินต๊ะภำ ผู้ช่วย 
นำงธนภร เนตรสว่ำง ผู้ช่วย 
นำยสุเนตร ศรีใหญ ่ ผู้ช่วย 
นำยสุชำติ รัตนเมธำกรู ผู้ช่วย 
น.ส.ภำนุมำศ ชำติทองแดง ผู้ช่วย 
นำยสำธิต แก้วศรีทัศน์ ผู้ช่วย 
น.ส.ณิชำ แสงทอง ผู้ช่วย 

หน้าท่ี  วำงแผน ด ำเนินกำรควบคุม ก ำกับดูแลส ำนักงำนกลุม่บรหิำรงำนบุคคล งำนสำรบรรณ พัสดุ กำรเงิน ให้
เกิดประสทิธิภำพ 
    ๓.  งานส่งเสริมวินัยและคุณธรรม 

นำยพิรำม ภูมิวิชิต หัวหน้ำ 
นำงพรพรรณ ยวดย่ิง ผู้ช่วย 
นำงธนภร เนตรสว่ำง ผู้ช่วย 
น.ส.อินทิรำ จั่นโต ผู้ช่วย 
นำยสุชำติ รัตนเมธำกรู ผู้ช่วย 
นำยสุมังครัตน์ โคตรมณ ี ผู้ช่วย 
นำงชนิสรำงค์ ปรำกฏช่ือ ผู้ช่วย 
น.ส.กวินวัณณ์ กำฬดิษฐ์ ผู้ช่วย 
นำยไพโรจน ์ อินต๊ะภำ ผู้ช่วย 
น.ส.กลุยำ บูรพำงกูร ผู้ช่วย 
น.ส.วชิรำภรณ์     สันตวงษ์ ผู้ช่วย 
นำยเสถียร บุญมหำสทิธ์ิ ผู้ช่วย 
นำยอภิวัฒน์ บุญอ่อน ผู้ช่วย 
น.ส.ชลิตำ บุญรกัษำ ผู้ช่วย 
นำงสุภำภรณ์     ภู่ระหงษ์ ผู้ช่วย 
นำยสำธิต แก้วศรีทัศน์ ผู้ช่วย 

 หน้าท่ี วำงแผน ด ำเนินกำร ก ำกับติดตำม แก้ไข พัฒนำ ประสำนงำนกบัระดับช้ัน ครูที่ปรึกษำ เพื่อติดตำม
ปรับแก้พฤติกรรมนกัเรียนที่ไม่เหมำะสม และผิดระเบียบของโรงเรียน และพฒันำวินัย คุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียนให้มีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ 
   ๔.  งานส่งเสริมกิจการนักเรียนและระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

นำยสำธิต แก้วศรีทัศน์ หัวหน้ำ  
นำงสำวอรวรรยำ ภำคค ำ ผู้ช่วย  
๔.๑ คณะกรรมกำรดูแลพฤติกรรมนกัเรียนที่มำสำยระหว่ำง ๗.๓๐ – ๘.๑๐ น. 
ว่ำที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ นำงธนภร เนตรสว่ำง วันจันทร ์
ว่ำที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ น.ส.กลุยำ บูรพำงกูร วันอังคำร 
ว่ำที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ น.ส.อินทิรำ จั่นโต วันพุธ 
ว่ำที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ นำยสุมังครัตน์ โคตรมณ ี วันพฤหัสบด ี
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ว่ำที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ นำงพัชร ี ระมำตร ์ วันศุกร์ 
๔.๒ คณะกรรมกำรดูแลพฤติกรรมนกัเรียนที่มำสำยระหว่ำงเวลำ ๘.๑๐ – ๙.๐๐ น. 
ว่ำที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ หัวหน้ำคณะสีอญัชัน วันจันทร ์  
นำยเพชร    สำระจันทร ์ หัวหน้ำคณะสีนนทร ี วันอังคำร  
น.ส.เกวล ี เงินศรสีุข หัวหน้ำคณะสปีำริชำต วันพุธ  
นำยสุเนตร ศรีใหญ ่ หัวหน้ำคณะสเีอื้องช่อแสด วันพฤหัสบด ี  
น.ส.กมลรัตน์ ตระกลูสถิตย์มั่น หัวหน้ำคณะสีอินทนิล วันศุกร์  
๔.๓ คณะกรรมกำรกรอกคะแนนพฤติกรรม 
น.ส.ภำนุมำศ ชำติทองแดง ผู้กรอกคะแนนพฤติกรรม ม.1 
น.ส.ณิชำ แสงทอง ผู้กรอกคะแนนพฤติกรรม ม.2 
ว่ำที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ ผู้กรอกคะแนนพฤติกรรม ม.3 
นำยสำธิต แก้วศรีทัศน์ ผู้กรอกคะแนนพฤติกรรม ม.4 
น.ส.เกวล ี บุญบำ ผู้กรอกคะแนนพฤติกรรม ม.5 
นำยทินกร พำนจันทร ์ ผู้กรอกคะแนนพฤติกรรม ม.6 
คณะกรรมกำรนกัเรียน ผู้ช่วย 

หน้าท่ี  วำงแผน ด ำเนินกำร ก ำกับติดตำมพัฒนำงำนส่งเสรมิกิจกำรนักเรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ให้มีประสิทธิภำพ โดยติดตำมประสำนงำนแจ้งคะแนนคุณลกัษณะอันพึงประสงค์กบัครูทีป่รกึษำ หัวหน้ำระดบัช้ัน 
ร่วมหำแนวทำงวิธีกำรเพื่อรู้จกันักเรียนเป็นรำยบุคคล คัดกรองนักเรียน สง่เสริมนกัเรียน ป้องกันแก้ไข ส่งต่อเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนใหเ้ป็นคนดี 
     ๔.๔  งำนธำรน้ ำใจจำกครูสู่ศิษย ์

นำงพรพรรณ ยวดย่ิง หัวหน้ำ 
น.ส.จุฬำลักษณ์ วงศ์ค ำจันทร ์ ผู้ช่วย 
น.ส.เกวล ี บุญบำ ผู้ช่วย 
น.ส.กมลรัตน์   ตระกลูสถิตย์มั่น ผู้ช่วย 

หน้าท่ี  วำงแผน ด ำเนินกำร ประสำนงำนกับครูที่ปรึกษำ ครูแนะแนว และหัวหน้ำระดับช้ัน เพื่อช่วยเหลอืนักเรียน 

     ๔.๕  งำนเงินทุนกำรศึกษำ 
นำงสำวจุฬำลกัษณ์ วงศ์ค ำจันทร ์ หัวหน้ำ 
น.ส.อินทิรำ จั่นโต ผู้ช่วย 

หน้าท่ี  วำงแผน ด ำเนินกำร ประสำนงำนกับฝ่ำยบริหำร สมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
เครือข่ำยผูป้กครอง ผูม้ีอุปกำรคุณ ผู้มจีิตกุศล จัดหำทุน เพือ่เป็นทุนกำรศึกษำมอบแก่นักเรยีน 
     ๔.๖ งำนกิจกรรมหน้ำเสำธง 

นำยสุเนตร ศรีใหญ ่ หัวหน้ำ  
น.ส.เกวล ี เงินศรสีุข ผู้ช่วย  
ว่ำที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ ผู้ช่วย  
น.ส.กมลรัตน์   ตระกลูสถิตย์มั่น ผู้ช่วย  
นำยเพชร สำระจันทร ์ ผู้ช่วย  

หน้าท่ี  วำงแผน ด ำเนินกำร ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำงๆ เพื่อให้พิธีกำรหน้ำเสำธงเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  

  ๕.  งานส่งเสริมความร่วมมือบ้าน โรงเรียน และชมุชน 
นำยทินกร พำนจันทร ์ หัวหน้ำ  
นำยสุชำติ รัตนเมธำกรู ผู้ช่วย 
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นำงชนิสรำงค์ ปรำกฏช่ือ ผู้ช่วย 
นำยไพโรจน ์ อินต๊ะภำ ผู้ช่วย 
น.ส.วชิรำภรณ์     สันตวงษ์ ผู้ช่วย 
นำยอภิวัฒน์ บุญอ่อน ผู้ช่วย 
นำงสุภำภรณ์     ภู่ระหงษ์ ผู้ช่วย 

หน้าท่ี  วำงแผน ด ำเนินกำร ประสำนงำนควำมร่วมมือ บ้ำน โรงเรียนและชุมชน ตำมที่โรงเรียนมอบหมำย 

  ๖.  งานเครือข่ายผู้ปกครอง 
น.ส.กมลรัตน์   ตระกลูสถิตย์มั่น หัวหน้ำ  
น.ส.เมทิตำ ชัยมำ ผู้ช่วย  
นำยสุมังครัตน์ โคตรมณ ี ผู้ช่วย  

หน้าท่ี  วำงแผน ด ำเนินกำร ประสำนงำนกับครูที่ปรึกษำ หวัหน้ำระดับช้ัน  จัดต้ังเครือข่ำยผูป้กครองระดับ
ห้องเรียน ระดับช้ันเรียน ระดับโรงเรียน 

  ๗.  งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
นำยอภิวัฒน์ บุญอ่อน หัวหน้ำ 
นำยไพโรจน ์ อินต๊ะภำ ผู้ช่วย 
ว่ำที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ ผู้ช่วย 
น.ส.ภัทรนันท ์ แดนวงศ์ ผู้ช่วย 

หน้าท่ี  วำงแผน ด ำเนินกำร ก ำกับติดตำม โครงกำรประชำธิปไตยในโรงเรียนใหเ้ป็นไปตำมวัตถุประสงค์ สง่เสรมิ
กำรแสดงออกและมสี่วนร่วมในขอบเขต หน้ำที่ และกฎหมำย 

  ๘.  งานระดับชั้น 
นำยพิรำม ภูมิวิชิต หัวหน้ำ 
นำยสุชำติ รัตนเมธำกรู หัวหน้ำระดบัช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๑ 
นำยสุมังครัตน์ โคตรมณ ี รองหัวหน้ำระดับช้ันมัธยมศึกษำปทีี่ ๑ 
นำงชนิสรำงค์ ปรำกฏช่ือ หัวหน้ำระดบัช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๒ 
น.ส.กวินวัณณ์ กำฬดิษฐ์ รองหัวหน้ำระดับช้ันมัธยมศึกษำปทีี่ ๒ 
นำยไพโรจน์         อินต๊ะภำ หัวหน้ำระดบัช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 
น.ส.กลุยำ บูรพำงกูร รองหัวหน้ำระดับช้ันมัธยมศึกษำปทีี่ ๓ 
น.ส.วชิรำภรณ์  สันตวงษ์ หัวหน้ำระดบัช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๔ 
นำยเสถียร บุญมหำสทิธ์ิ รองหัวหน้ำระดับช้ันมัธยมศึกษำปทีี่ ๔ 
นำยอภิวัฒน์ บุญอ่อน หัวหน้ำระดบัช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๕ 
น.ส.ชลิตำ  บุญรกัษำ รองหัวหน้ำระดับช้ันมัธยมศึกษำปทีี่ ๕ 
นำงสุภำภรณ์     ภู่ระหงษ์ หัวหน้ำระดบัช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๖ 
นำยสำธิต แก้วศรีทัศน์ รองหัวหน้ำระดับช้ันมัธยมศึกษำปทีี่ ๖ 

หน้าท่ี  รับผิดชอบในกำรควบคุมดูแลควำมประพฤติและระเบียบวินัยของนักเรียน ร่วมก ำหนดแนวทำงปฏิบัติ 
จัดระบบควบคุมดูแลพฤติกรรมนกัเรียนให้อยู่ในระเบียบวินยัของโรงเรียนโดยประสำนงำนควำมร่วมมอืกับ 
คุณครูที่ปรกึษำ หำทำงป้องกันมิให้นักเรียนประพฤติ หรอืกระท ำผิดระเบียบวินัยของโรงเรียน แนะน ำตักเตือน 
ส่งเสริม ติดตำม ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับช้ันใหท้ั่วถึง 

    ๙.  งานคณะสี 
นำยพิรำม ภูมิวิชิต หัวหน้ำ 
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ว่ำที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ หัวหน้ำคณะสีอญัชัน 
นำยเพชร    สำระจันทร ์ หัวหน้ำคณะสีนนทร ี
น.ส.เกวล ี เงินศรสีุข หัวหน้ำคณะสปีำริชำต 
นำยสุเนตร ศรีใหญ ่ หัวหน้ำคณะสเีอื้องช่อแสด 
น.ส.กมลรัตน์ ตระกลูสถิตย์มั่น หัวหน้ำคณะสีอินทนิล 

หน้าท่ี  รับผิดชอบในกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรนักเรียนคณะสี  วำงแผน ด ำเนินกำร ก ำกบัดูแลและติดตำมผลกำร
ท ำงำนของนักเรียนคณะสี ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของโรงเรียน ควบคุมดูแลพฤติกรรมนักเรียนในคณะสี 
ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนกจิกรรม จัดครูปฏิบัตหิน้ำที่
เวรประจ ำวันประจ ำจุดต่ำงๆ ควบคุมดูแลกำรปฏิบัตหิน้ำที่ครูเวรประจ ำวัน พร้อมรำยงำนกำรปฏิบัติหน้ำทีเ่วร
ประจ ำวันต่อผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  

    ๑๐.  งานป้องกันและแก้ไขปัญหา 
นำยพิรำม ภูมิวิชิต หัวหน้ำ 
นำยสุเนตร ศรีใหญ ่ ผู้ช่วย 
ว่ำที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ ผู้ช่วย 
นำยสุชำติ รัตนเมธำกรู ผู้ช่วย 
นำงพรพรรณ ยวดย่ิง ผู้ช่วย 
นำงธนภร เนตรสว่ำง ผู้ช่วย 
นำยสำธิต แก้วศรีทัศน์ ผู้ช่วย 
น.ส.ภำนุมำศ ชำติทองแดง ผู้ช่วย 

หน้าท่ี  วำงแผน ด ำเนินกำร ก ำกับติดตำม แก้ไข พัฒนำ ปอ้งกัน ป้องปรำมปญัหำยำเสพติด ปญัหำชู้สำว  
ลักทรัพย์ อบำยมุข กรรโชกทรัพย์ รีดไถ พฤติกรรมก้ำวร้ำวและทะเลำะวิวำทในโรงเรียน และในส่วนที่เกี่ยว 
ข้องกับนักเรียนให้หมดไป 

   ๑๑.  งานรักษาความปลอดภัย 
นำยพิรำม ภูมิวิชิต หัวหน้ำ 
ว่ำที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ ผู้ช่วย 
นำยสุมังครัตน์ โคตรมณ ี ผู้ช่วย 
นำยสุชำติ รัตนเมธำกรู ผู้ช่วย 
นำยเพชร สำระจันทร ์ ผู้ช่วย 
นำยไพโรจน ์ อินต๊ะภำ ผู้ช่วย 
น.ส.อรวรรยำ ภำคค ำ ผู้ช่วย 

หน้าท่ี  วำงแผน ด ำเนินกำร ประสำนงำน ก ำหนดบุคคล เพือ่ดูแลรักษำควำมปลอดภัยของนกัเรียน บุคลำกรและ
ทรัพยส์ินของโรงเรียน 

  ๑๒. งานเสมารักษ์ 
นำยเพชร   สำระจันทร ์ หัวหน้ำ และ นำยสุเนตร ศรีใหญ ่ ผู้ช่วย 
นำยสำธิต แก้วศรีทัศน์ หัวหน้ำ และ นำยสุมังครัตน์ โคตรมณ ี ผู้ช่วย 
นำยสุชำติ รัตนเมธำกรู หัวหน้ำ และ นำยไพโรจน ์ อินต๊ะภำ ผู้ช่วย 

หน้าท่ี  วำงแผน ด ำเนินกำร จัดเวรออกสำยตรวจมอเตอร์ไซด์รอบๆและบริเวณแหล่งมั่วสุม พื้นทีเ่สี่ยงของเยำวชน 
ใกล้โรงเรียนและบันทกึรำยงำนกำรตรวจ  ประสำนงำนกับศูนย์เสมำรักษ์ หน่วยอื่นๆ  และครูฝ่ำยปกครอง
โรงเรียนในเขตพื้นที่บริกำร ส่งเสริม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนกัเรียน  
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   ๑๓.  งานสภานักเรียน 

ว่ำที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ หัวหน้ำ 
น.ส.กมลรัตน์ ตระกลูสถิตย์มั่น ผู้ช่วย 
นำยสุชำติ รัตนเมธำกรู ผู้ช่วย 
นำงชนิสรำงค์ ปรำกฏช่ือ ผู้ช่วย 
นำยไพโรจน ์ อินต๊ะภำ ผู้ช่วย 
น.ส.วชิรำภรณ์     สันตวงษ์ ผู้ช่วย 
นำยอภิวัฒน์ บุญอ่อน ผู้ช่วย 
นำงสุภำภรณ์     ภู่ระหงษ์ ผู้ช่วย 

หน้าท่ี  วำงแผน ด ำเนินกำร ก ำกับติดตำม กำรเลือกตัง้คณะกรรมกำรนักเรียนและคัดเลอืกนักเรียนแกนน ำ เป็นที่
ปรึกษำสภำนักเรียน นิเทศ แนะน ำกำรปฏิบัติงำนของสภำนกัเรียน  
   ๑๔.  งานควบคุมภายใน 

น.ส.ภำนุมำศ ชำติทองแดง หัวหน้ำ 
นำยทินกร พำนจันทร ์ ผู้ช่วย 
นำยสำธิต แก้วศรีทัศน์ ผู้ช่วย 

หน้าท่ี  วำงแผน ด ำเนินกำร ก ำกับติดตำม พฒันำระบบงำนควบคุมภำยในตำมแผนงำน/โครงกำร กลุ่มบรหิำรงำน
บุคคล  
   ๑๕.  งานติดตามและประเมินผล 

น.ส.ภำนุมำศ ชำติทองแดง หัวหน้ำ 
นำงพรพรรณ ยวดย่ิง ผู้ช่วย 
นำยสุเนตร ศรีใหญ ่ ผู้ช่วย 
นำยทินกร พำนจันทร ์ ผู้ช่วย 
นำยสุชำติ รัตนเมธำกรู ผู้ช่วย 
นำยไพโรจน ์ อินต๊ะภำ ผู้ช่วย 
นำยอภิวัฒน์ บุญอ่อน ผู้ช่วย 
น.ส.อรวรรยำ ภำคค ำ ผู้ช่วย 
น.ส.ภัทรนันท ์ แดนวงศ์ ผู้ช่วย 
นำยสำธิต แก้วศรีทัศน์ ผู้ช่วย 
นำยสุมังครัตน์ โคตรรมณ ี ผู้ช่วย 
น.ส.กลุยำ บูรพำงกูร ผู้ช่วย 

หน้าท่ี  วำงแผน ด ำเนินกำร งำนติดตำมและประเมินผล ตำมแผนงำน/โครงกำร กลุม่บริหำรงำนบุคคล ให้เป็นไป
ตำมก ำหนดกำรและเป้ำหมำยที่วำงไว้ 
   ๑๖.  งานประกันคุณภาพ 

น.ส.อรวรรยำ ภำคค ำ หัวหน้ำ 
น.ส.ภำนุมำศ ชำติทองแดง ผู้ช่วย 
นำยทินกร พำนจันทร ์ ผู้ช่วย 
นำยสำธิต แก้วศรีทัศน์ ผู้ช่วย 

หน้าท่ี  วำงแผน ด ำเนินกำร ก ำกับติดตำม กำรรวบรวมเอกสำรหลักฐำน แผนงำน/โครงกำร กิจกรรมที่ด ำเนินกำร
อย่ำงเป็นระบบ ตำมมำตรฐำนและตัวบ่งช้ี กำรประกันคุณภำพทั้งภำยในและภำยนอก  
   ๑๗.  งานสารสนเทศ 



๗ 
 

น.ส.เกวล ี เงินศรสีุข หัวหน้ำ 
ว่ำที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ ผู้ช่วย 
นำยทินกร พำนจันทร ์ ผู้ช่วย 

หน้าท่ี  วำงแผน ด ำเนินกำร ก ำกับกิจกรรม กำรรวบรวมเอกสำรข้อมูลสำรสนเทศกลุม่บริหำรงำนบุคคล 
อย่ำงเป็นระบบ 

   ๑๘.  งานพัสด ุ
นำยสุชำติ รัตนเมธำกรู หัวหน้ำ 
นำยทินกร พำนจันทร ์ ผู้ช่วย 
น.ส.อรวรรยำ ภำคค ำ ผู้ช่วย 
น.ส.กลุยำ บูรพำงกูร ผู้ช่วย 

หน้าท่ี  วำงแผน ด ำเนินกำร ก ำกับติดตำม ประสำนงำนให้กำรด ำเนินกำรเบิก-จ่ำยพสัดุ ในกำรด ำเนินกำรแผนงำน
โครงกำร ให้ถูกต้องตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี และเกดิประสิทธิภำพ  

   ๑๙.  งานแผนงาน/โครงการ 
น.ส.ภำนุมำศ ชำติทองแดง หัวหน้ำ 
นำยสำธิต แก้วศรีทัศน์ ผู้ช่วย 
น.ส.ณิชำ แสงทอง ผู้ช่วย 

หน้าท่ี  วำงแผน ด ำเนินกำร ก ำกับติดตำม ประสำนงำนกบับุคลำกรในกลุม่บริหำรงำนบุคคล ด ำเนินกำรจัดท ำ
แผนงำน/โครงกำร ให้เป็นไปตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำยในกำรพัฒนำ  

 
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่     ๗    กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

              สั่ง ณ วันที่      ๗    กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 
 
 

    (นำงวรรณี บุญประเสริฐ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
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๑.  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
     มีหน้าท่ีรับผิดชอบดังน้ี  

 จัดท ำแผนปฏิบัติงำน  ประชุมคณะกรรมกำรกลุ่มบรหิำรบุคคลในกำรจัดท ำแผนงำน/
โครงกำร  ปฏิทินปฏิบัติงำนของฝ่ำยเสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนเพื่ออนุมัติ  

 ควบคุม  ดูแล  และติดตำมกำรด ำเนินงำนของกลุม่บริหำรบคุคลให้เป็นไปตำมนโยบำย
และมีประสิทธิภำพ  

 จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนบัสนุนให้นักเรียนมีวินัย  มีคุณธรรม จริยธรรม  ประเพณีและ
วัฒนธรรมของไทย  

 ควบคุม  ระงบัและป้องกันเหตุร้ำยต่ำงๆทีเ่กิดข้ึนภำยในโรงเรียนให้อยู่ในสภำพเรียบรอ้ย
และรำยงำนผลปฏิบัตงิำนต่อผูบ้รหิำรโรงเรียน  

 จัดระบบสำรสนเทศและบรหิำรอย่ำงเป็นระบบ  พร้อมใหบ้ริกำรแกผู่้เกี่ยวข้อง  
 ด ำเนินกำรคัดเลือกผู้ปกครองเครือข่ำย  ผู้ปกครองช้ันเรียน  เพื่อร่วมกันแก้ไขปญัหำ

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียนอย่ำงใกล้ชิดและตอ่เนื่อง  
 จัดอบรม  คุณธรรม  จริยธรรม  มำรยำท  ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย

แก่นักเรียนในทุกระดับช้ัน  
 ควบคุมและแก้ไขปัญหำกำรมำเรียนของนกัเรียนและกำรปฏิบัติงำนของครู ทีป่รึกษำ  
 วิเครำะห์วิจัยปัญหำของนักเรียนที่มปีัญหำ  ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องและให้กำรช่วยเหลอืตำม

ศักยภำพ  
 ให้ขวัญก ำลงัใจแกบุ่คลำกร  ยกย่อง  ชมเชยผู้ที่มีควำมตัง้ใจในกำรปฏิบัติอย่ำงเสมอภำค

และเป็นธรรม  
 จัดให้มีกำรจัดท ำทะเบียนวัสดุ-ครุภัณฑ์ของกลุม่บริหำรงำนบุคคลใหเ้รียบร้อยและเป็น

ปัจจุบัน  
 นิเทศ  ติดตำม  กำรปฏิบัตงิำนของบุคลำกรในฝ่ำยอย่ำงสม่ ำเสมอ  
 ปฏิบัติหน้ำทีอ่ื่นๆที่ไดร้ับมอบหมำยจำกผูบ้รหิำรโรงเรียน  

๒. ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  คนท่ี ๑                              
    มีหน้าท่ีรับผิดชอบดังน้ี  

 ควบคุม  ก ำกับ  ดูแล  งำนส่งเสริมวินัย  คุณธรรม จริยธรรมงำนพัฒนำ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  งำนติดตำมปรับแกพ้ฤติกรรมนกัเรียน  งำนปอ้ง
ปรำมสำรเสพติด  งำนคณะสี  งำนระดับช้ัน และงำนรักษำควำมปลอดภัย 

  นิเทศ  ติดตำม  ให้ค ำแนะน ำแก่บุคลำกรในสำยงำนในกำรแก้ไขปัญหำและ
พัฒนำงำน  

 ปฏิบัติหน้ำที่แทนรองผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มบรหิำรงำนบุคคล  กรณีรอง
ผู้อ ำนวยกำรไม่อยูห่รือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได ้ 

 รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำนต่อผูบ้รหิำรโรงเรียน  
 ปฏิบัติงำนอื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมำย  

๓. ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  คนท่ี ๒  
     มีหน้าท่ีรับผิดชอบดังน้ี  

 ควบคุม  ก ำกับ  ดูแล  งำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  งำนส ำนักงำน  
งำนส่งเสริมกิจกำรนักเรียน  งำนประกันคุณภำพ  งำนควบคุมภำยใน งำนสำร
บรรณระบบกำรดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  งำนเงินทุนและสวัสดิกำร  และงำน
ธำรน้ ำใจจำกครูสู่ศิษย ์



๙ 
 

 ควบคุม ดูแลกำรด ำเนินงำนตำมระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และงำน
โครงกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคลให้ด ำเนินไปตำมแผน  ที่ก ำหนด  และ  ให้เกิด
ประสิทธิภำพสงูสุด  

 นิเทศ  ติดตำม  ให้ค ำแนะน ำแก่บุคลำกรในสำยงำนในกำรแก้ไขปัญหำและ
พัฒนำงำน  

 ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้ช่วยรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบรหิำรงำนบุคคลคนที่ 1 กรณี
ผู้ช่วยรองผู้อ ำนวยกำรไมอ่ยู่หรือไมส่ำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได ้ 

 รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำนต่อผูบ้รหิำรโรงเรียน  
 ปฏิบัติงำนอื่นๆตำมที่ได้รบัมอบหมำย     

๔. งานส านักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
    มีหน้าท่ีรับผิดชอบ  

 ควบคุม  ก ำกับ  ดูแล  ส ำนักงำนกลุ่มบรหิำรงำนบุคคล   งำนแผนงำน  สำร
บรรณ  พัสดุ  กำรเงิน 

 ร่วมวำงแผนพฒันำของกลุ่มบรหิำรงำนบุคคล ใหเ้กิดประสิทธิภำพ  
 ร่วมกับฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณของ

โรงเรียน  แก้ไข  ปรบัปรุง  อุปสรรค  ปัญหำในกำรปฏิบัตงิำน  
 จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำนกลุ่มบรหิำรงำนบุคคล   วำระกำรประชุม  บันทึก

กำรประชุม  และจัดท ำรำยงำนกำรประชุมเสนอผูบ้รหิำร 
 จัดท ำระเบียบวำระกำรประชุมและบันทึกกำรประชุมคณะกรรมกำรกลุ่ม

บรหิำรงำนบุคคล  และรำยงำนต่อผู้บริหำร 
 จัดท ำ  จัดหำเอกสำร  ระเบียบต่ำงๆ ที่ทันสมัยและจ ำเป็นเกี่ยวกับงำน

บรหิำรงำนบุคคล 
 ปฏิบัติงำนอื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมำย  

๕.  งานระดับชั้น 
     มีหน้าท่ีรับผิดชอบดังน้ี 

 จัดท ำแผนงำน/โครงกำรปฏิทินปฏิบัตงิำนระดบัช้ัน  
 ประสำนงำนกบัผูเ้กี่ยวข้องในกำรด ำเนินงำนตำมระบบกำรดแูลช่วยเหลอื

นักเรียน 
 จัดประชุมครูทีป่รกึษำในกำรก ำกับ  ดูแลระเบียบวินัย  กำรแต่งกำย  กำรมำ

โรงเรียน และกำรกลบับ้ำนของนกัเรียนตลอดจนกำรป้องกันและแก้ปญัหำ
พฤติกรรมที่ไมเ่หมำะสม 

 ก ำกับดูแลกำรเข้ำแถวเคำรพธงชำติ และกำรประชุมระดบัช้ัน 
 ตรวจสมุดบันทกึกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำระบบกำรดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน และบันทึกกำรประชุมระดับช้ัน 
 ปฏิบัติหน้ำทีอ่ื่นๆ ที่ได้รบัมอบหมำย 

๖.  งานเครือข่ายผู้ปกครอง 
     มีหน้าท่ีรับผิดชอบดังน้ี  

 ด ำเนินกำรให้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรเครอืข่ำยผู้ปกครอง 



๑๐ 
 

 อ ำนวยควำมสะดวก ประสำนงำนกบับุคคล และหน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อให้
กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรเครือข่ำยผูป้กครองด ำเนินไปด้วยควำม
เรียบร้อย 

 ร่วมประชุมคณะกรรมกำรเครือข่ำยผูป้กครอง รวบรวมเอกสำร ข้อมลูและ
จัดท ำรำยงำนกำรเสนอผูบ้รหิำร 

 ปฏิบัติหน้ำทีอ่ื่นๆ ที่ได้รบัมอบหมำย 

๗.  งานประกันคุณภาพ 
     มีหน้าท่ีรับผิดชอบดังน้ี  

 รวบรวมเอกสำร หลักฐำน  แผนงำน  โครงกำร กจิกรรมที่ด ำเนินกำร  อย่ำง
เป็นระบบ ตำมมำตรฐำนและตัวบ่งช้ีของกำรประกันคุณภำพคุณภำพระบบกำร
ดูแลช่วยเหลอืนักเรียน  กำรประกันภำยใน และภำยนอก 

 ประสำนงำนกบับุคคลและหน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้อง     
 ปฏิบัติหน้ำทีอ่ื่นๆ ที่ได้รบัมอบหมำย 

๘.  งานควบคุมภายใน 
     มีหน้าท่ีรับผิดชอบดังน้ี  

 ด ำเนินกำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในตำมโครงกำรบรหิำรงำนบุคคล  ตำม
เอกสำร และแบบฟอร์ม ทีก่ ำหนด 

 จัดท ำรำยละเอียดกำรควบคุมภำยในและจัดพมิพ์รปูเล่ม  ประชำสัมพนัธ์และ
เผยแพร ่

 ควบคุมดูแลให้กำรปฏิบัตงิำนได้มำตรฐำนตำมระบบกำรควบคุมภำยในที่
ก ำหนด 

 ปฏิบัติหน้ำทีอ่ื่นๆ ที่ได้รบัมอบหมำย 
 
๙. งานสารสนเทศ 
     มีหน้าท่ีรับผิดชอบดังน้ี  

 จัดท ำเอกสำร แบบฟอร์มต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนให้เปน็ระบบ 
 จัดท ำสถิติ ข้อมลูทุกด้ำนเกี่ยวกับครู นักเรียน ผู้ปกครองที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำร

ด ำเนินงำนให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน   ท ำกำรบันทึกและจัดเกบ็อย่ำงเป็นระบบ 
 สรปุและประมวลผลข้อมูลรำยงำนผู้บริหำร และผู้ปกครอง 
 ปฏิบัติหน้ำทีอ่ื่นๆ ที่ได้รบัมอบหมำย 

๑๐. งานสารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     มีหน้าท่ีรับผิดชอบดังน้ี  

 จัดท ำเอกสำร แบบฟอร์มต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนตำมระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

 จัดท ำสถิติ ข้อมลูทุกด้ำนเกี่ยวกับครู นักเรียน ผู้ปกครองที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำร
ด ำเนินงำนให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน   ท ำกำรบันทึกและจัดเกบ็อย่ำงเป็นระบบ 

 สรปุและประมวลผลข้อมูลรำยงำนผู้บริหำร และผู้ปกครอง 
 ปฏิบัติหน้ำทีอ่ื่นๆ ที่ได้รบัมอบหมำย 



๑๑ 
 
๑๑. งานรักษาความปลอดภัย 
     มีหน้าท่ีรับผิดชอบดังน้ี 

 จัดระบบ  และก ำหนดหน้ำที่กำรปฏิบัติหน้ำที่เวรยำมรักษำควำมปลอดภัยใน
โรงเรียน 

 ประสำนงำนกบับุคคล และหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียน เพื่อให้
กำรปฏิบัตหิน้ำทีเ่วรยำมด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 นิเทศ  ก ำกับ ติดตำมกำรปฏิบัติงำน กำรบันทกึผลกำรปฏิบตัิงำน     
 ปฏิบัติหน้ำทีอ่ื่นๆ ที่ได้รบัมอบหมำย 

๑๒. งานส่งเสริมวินัยและคุณธรรม 
        มีหน้าท่ีรับผิดชอบดังน้ี  

 จัดท ำแผนงำน/โครงกำร  กำรแก้ไข  ส่งเสริมและพัฒนำวินยั
คุณธรรม  จริยธรรมของนกัเรียนตลอดปีกำรศึกษำ  

 จัดกิจกรรมปลูกฝัง ส่งเสริมระเบียบวินัย  คุณธรรม จริยธรรมให้มีควำม
ต่อเนื่องสม่ ำเสมอ  

 ให้กำรสนับสนุนกจิกรรมของโรงเรียน  หน่วยงำนรำชกำร  องค์กรต่ำงๆที่
เกี่ยวข้องกบัสง่เสรมิวินัยและคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อให้นกัเรียนได้เข้ำร่วม
กิจกรรมตำมโอกำส  

 ก ำหนดมำตรกำรและจัดระเบียบให้นักเรียนไปปฏิบัติและเกดิควำมตระหนักใน
เรื่องของควำมมีวินัยในทุกๆด้ำน  

 ด ำเนินกำรสืบสวน  สอบสวน  กรณีนักเรียนประพฤติตนไม่เหมำะสมและผิด
ระเบียบของโรงเรียน  

 ประสำนงำนกบัผูเ้กี่ยวข้อง  ชุมชน  เพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรยีนและมสี่วนร่วม
ในกำรแก้ปญัหำ  

 ให้ขวัญก ำลงัใจและก ำหนดมำตรกำรกำรลงโทษแก่นักเรียนให้เป็นไปตำม
ระเบียบของโรงเรียน  

 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย  

๑๓. งานติดตามปรับแก้พฤติกรรมนักเรียน 
    มีหน้าท่ีรับผิดชอบดังน้ี 

 ประสำนงำนกบัระดับช้ัน  ครูที่ปรึกษำ  ผู้ปกครอง เพือ่ติดตำม
สืบสวน  สอบสวน  กรณีนักเรียนประพฤติตนไม่เหมำะสมและผิดระเบียบของ
โรงเรียน  

 ควบคุมพฤติกรรมนักเรียนทีม่ีพฤติกรรมไมเ่หมำะสม  ส่งต่อและรำยงำน
ผู้บริหำรและผู้เกี่ยวข้องทรำบ 

 ปฏิบัติงำนอื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมำย  

๑๔. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    มีหน้าท่ีรับผิดชอบดังน้ี  

 จัดท ำแผนงำน/โครงกำรในกำรปอ้งกันและแกป้ัญหำสิ่งเสพติดตลอดปี
กำรศึกษำ  

 จัดกิจกรรมที่แสดงถึงผลกระทบจำกสิ่งเสพติด  โดยให้นักเรยีนมีส่วนร่วม  



๑๒ 
 

 ประชุม  อบรม  ประชำสัมพันธ์  ให้ควำมรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับอันตรำยและ
ผลกระทบของสิ่งเสพติด  

 ก ำหนดมำตรกำรในกำรป้องกันสิ่งเสพติดในโรงเรียน  
 ประสำนงำนกบัหน่วยงำน  ชุมชน  เพื่อขอควำมร่วมมือในกำรป้องกัน  และ

แก้ไขปัญหำยำเสพติดให้โรงเรียน  
 ขวัญก ำลังใจ / ว่ำกล่ำวตักเตือน  ตลอดจนก ำหนดมำตรกำรลงโทษนักเรียนให้

เป็นไปตำมระเบียบของโรงเรียน  
 รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำนต่อผูเ้กี่ยวข้องและผู้บริหำรโรงเรียน  
 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย  

๑๕. งานคณะสี 
    มีหน้าท่ีรับผิดชอบดังน้ี  

 จัดท ำแผนงำน/โครงกำร ปฏิทินกำรปฏิบัติงำนคณะส ี 
 จัดให้มเีวรประจ ำวันตำมจุดทีก่ ำหนด  และติดตำมรำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำที่

เวรประจ ำวัน 
 จัดกิจกรรมหน้ำเสำธงและกจิกรรมอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกบัคณะสี ให้ด ำเนินไปด้วย

ควำมเรียบร้อย 
 ปฏิบัติงำนอื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมำย  

๑๖. งานธารน้ าใจจากครูสู่ศิษย์ 
    มีหน้าท่ีรับผิดชอบดังน้ี  

 ดูแล ควบคุม  กำรด ำเนินงำนธำรน้ ำใจจำกครสูู่ศิษย ์
 ประสำนงำนกบัครู  ผู้ปกครอง  หน่วยงำนภำยในและภำยนอก  เพื่อร่วม

ด ำเนินกำรมอบทุนกำรศึกษำแก่นักเรียน                   
 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผูเ้กี่ยวข้อง 
 ปฏิบัติงำนอื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมำย  

๑๗. งานสภานักเรียน 
    มีหน้าท่ีรับผิดชอบดังน้ี  

 จัดให้มีกำรเลือกตั้งสภานักเรียน   โดยให้ทุกคนมสี่วนร่วม 
 เป็นทีป่รกึษำสภานักเรียน ในกำรปฏิบัติงำน  กำรจัดและร่วมกิจกรรมทัง้ใน

และ 
นอกโรงเรียน 

 นิเทศ ติดตำม กำรปฏิบัตงิำนของสภานักเรียน   
 ปฏิบัติงำนอื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมำย  

๑๘. งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
    มีหน้าท่ีรับผิดชอบดังน้ี  

 จัดท ำแผนงำน/โครงกำรงำนสง่เสรมิประชำธิปไตย 
 ให้ควำมรู้แก่บุคลำกรและนักเรียนเกี่ยวกบักำรปกครองตำมระบอบ

ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 จัดให้มีกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรนักเรียน   โดยให้ทุกคนมสี่วนร่วม 
 เป็นทีป่รกึษำคณะกรรมกำรนักเรียน 



๑๓ 
 

 ประสำนงำนกบัหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจัดกจิกรรมที่เกี่ยวกับควำมมั่นคงของชำติ  
ศำสนำ  พระมหำกษัตริย ์

 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย  

๑๙. งานติดตามและประเมินผล 
      มีหน้าท่ีรับผิดชอบดังน้ี  

 ประเมินผลกำรด ำเนินงำน โครงกำรฝ่ำยกิจกำรนักเรียน  
 รำยงำนผลกำรประเมินต่อผู้บริหำร  ครู นักเรียน  และผู้เกี่ยวข้อง  
 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย  

๒๐. งานเสมารักษ์ 
มีหน้าท่ีรับผิดชอบดังน้ี 

 ประสำนงำนกบัศูนย์เสำมำรกัษ์หน่วยอื่นๆกรณีมกีำรขอควำมร่วมช่วยเหลือ
จำกเครือข่ำยเสมำรกัษ์ 

 ป้องกันและปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนให้อยู่ในระเบยีบวินัยของ
โรงเรียน 

 ป้องกัน ดูแลและช่วยเหลือนักเรยีนกรณีทะเลำะวิวำทมั่วสุม ในสถำนที่                          
และนอกสถำนที ่

 งำนอื่นๆที่ไดร้ับมอบหมำย 

๒๑. งานพัฒนาเทคโนโลยีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
มีหน้าท่ีรับผิดชอบดังน้ี 

 ดูแลและพฒันำระบบกำรตัดคะแนนพฤติกรรมของนักเรียนให้มีประสิทธิภำพ  
 ประสำนกบัฝ่ำยต่ำงๆทีเ่กี่ยวข้องกบังำนเทคโนโลยีภำยในโรงเรียนที่มผีลต่อ

ระบบดูและช่วยเหลือนกัเรียน 
 ปฏิบัติงำนอื่นๆที่ได้รบัมอบหมำย 

๒๒. งานป้องกัน แก้ไข และให้การดแูลช่วยเหลือนักเรียนท่ีประสบปัญหาการตั้งครรภ์  
มีหน้าท่ีรับผิดชอบดังน้ี 

 ดูแลพฤติกรรมนักเรียนในกลุ่มเสีย่งทีจ่ะมเีพศสมัพันธ์ก่อนวัยอันควร 
 จัดท ำมำตรกำรในกำรปอ้งกัน และช่วยเหลอืนักเรียนในกรณีดังกล่ำว 
 ประสำนงำนกบัหน่วยงำน และฝ่ำยต่ำงๆทีเ่กี่ยวข้องในกำรป้องกันและ

ช่วยเหลือ 
 ปฎิบัติงำนอื่นๆที่ได้รบัมอบหมำย 

๒๓. งานพัสด ุ
มีหน้าท่ีรับผิดชอบดังน้ี 

 ประสำนงำนกำรเบิกจ่ำยต่ำงๆกบัเจ้ำหน้ำที่พสัดุโรงเรียน 
๒๔. งานแผนงานและโครงการ 
มีหน้าท่ีรับผิดชอบดังน้ี 

 ดูแลก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมปฏิทิน
ปฏิบัติงำน 

 รวบรวมสรปุรำยงำนโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ 
๒๕. งานพิธีการหน้าเสาธง 
มีหน้าท่ีรับผิดชอบดังน้ี 



๑๔ 
 

 ด ำเนินกำรและประชำสมัพันธ์ ประสำนงำนคณะสี ก ำหนดพิธีกรประจ ำวันและ
ตัวแทนนักเรียนในกำรท ำพิธีหน้ำเสำธง ใหเ้ป็นไปตำมล ำดับข้ันตอน 


