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                                                  ค ำสั่งโรงเรียนสตัหีบวิทยำคม 
                                                       ที่ 137 / 2565 

เรื่อง แต่งตั้งบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน  (แก้ไข)                                                   
โรงเรียนสัตหีบวิทยำคม ประจ ำปี 2565 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     ด้วยโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมมีบทบาทหน้าที่ ขอบข่ายและภารกิจบริหารและจัดการสถานศึกษาทั้ง 4 ด้าน 
คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ การบริหารงานกิจการนักเรียน และการ
บริหารงานทั่วไป เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาตามภาระหน้าที่ของสถานศึกษาที่บัญญัติไว้ในกฎหมายการศึกษาและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
     ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา39(๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
2546 และมาตรา 27(๑) ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 ประกอบกับ
ระเบียบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานว่าด้วยการมอบอ านาจในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติ
ราชการหรือการด าเนินการอื่นของผู้อ านวยการสถานศึกษา พ.ศ. 2546 จึงมอบหมายงานในหน้าที่รับผิดชอบให้บุคลากร
ปฏิบัติตามหน้าที่ ดังนี้ 
 

กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน ประกอบด้วย 
     1.นายแกล้วปราการ   ฟักแก้ว           รองผู้อ านวยการ 
                                                    ปฏิบัติหน้าที่  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน     
     2.นายรณชัย   กิ่งแก้ว  ครูช านาญการ 

                                         ปฏิบัติหน้าที่  ผูช้่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน     
     มีหน้ำที่ปฏิบัติงำน ดังนี้ 
     1. ก าก ับ ติดตาม ดูแล สนับสนุน และให้ค าแนะน าการปฏ ิบัต ิงานของบ ุคลากรในกลุ่มบริหารก ิจการนักเรียน  
         ตามกรอบโครงสร ้างการบริหารงาน ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการและนโยบายของโรงเรียน 
     2. นเิทศงานบุคลากรในกลุ่มบร ิหารกิจการนักเรียนให้ปฏ ิบัติงานอย่างมีประสิทธ ิภาพและเกิดประโยชน ์ส ูงสุดต่อโรงเรยีน 
     3. จัดวางตัวบุคคลในการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและน าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน                                                                                                                   
     4. ประสานงานกับกลุ ่มบริหารงานต่าง ๆ และบุคลากรในโรงเรียน เพ ื่อพ ัฒนางานและดำเนินงานในกลุ่มบริหารงาน 
         กิจการนักเรียน 
     5. ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรในกลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ รายงานต่อ 
         ผู้ที่เกี่ยวข้องตามก าหนดเวลา 
     6. สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ เมื่อสิ้นปีการศึกษาเสนอผู้เกี่ยวข้อง 
     7. ปฏ ิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท ี่ได้รับมอบหมาย 
 

1. งำนธุรกำรส ำนักงำนกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน ประกอบด้วย 
      1. นางสาวจันทรา  จรเด็จ          ครูช านาญการ                                  หัวหน้างาน 
      2. นายธนาคาร  มีสุข                คร ู                                        เจ้าหน้าที่ 
      3. นางกิตติ์รวี   ชัยอนันต์วรนาถ          คร ู                                        เจ้าหน้าที่ 
      4. นายวิฑูรย์     ระดาบุตร                ครผูู้ช่วย                                          เจ้าหน้าที่ 
      5. นางสาวอารีรัตน์  กัลยา           เจ้าหน้าที่ธุรการ                                      เจ้าหน้าที่                     
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      มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนดังนี้ 
      1. จัดท าแผนปฏิบัติงาน โครงการ /กิจกรรม เพ่ือเสนองบประมาณ 
      2. ลงทะเบียน รับ - ส่ง หนังสือราชการ 
      3. ส่งร่าง - พิมพ์ โต้ตอบหนังสือราชการ / ค าสั่งโรงเรียน จัดพิมพ์เอกสารของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
      4. จัดท าสารสนเทศกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
      5. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
      6. ปฏ ิบัติงานอื่น ๆ ตามท ี่ได้รับมอบหมาย 
 

2. งำนวำงแผนกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน ประกอบด้วย 
       1. นายแกล้วปราการ  ฟักแก้ว รองผู้อ านวยการ  หัวหน้างาน 
       2. นายรณชัย  กิ่งแก้ว        ครูช านาญการ                                      เจ้าหน้าที่ 
       3. นายธนาคาร  มีสุข                   คร ู                                               เจ้าหน้าที่ 
       4. นางสาวอารีรัตน์  กัลยา           เจ้าหน้าทีธุ่รการ                               เจ้าหน้าที่ 
       มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนดังนี้ 
       1. ก าหนดแผน นโยบายและแผนงานกลุ่มบริหารกิจการน ักเรียนให้สอดคล้องนโยบายของโรงเรียน 
       2. การจัดน าเสนองบประมาณของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  
       3. การจัดท าแผนกลยุทธ์ หรือแผนพัฒนาการศึกษาร่วมกับกลุ่มงานอ่ืน ๆ  
       4. การวิเคราะห์ความเหมาะสม การเสนองบประมาณของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  
       5. การตรวจสอบ ติดตาม  ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานกิจการ 
           นักเรียน 
       6. ประสานงานด้านแผนงาน โครงการ กิจกรรมของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนกับฝ่ายแผนงานโรงเรียน 
       7. ปฏ ิบัติงานอื่น ๆ ตามท ี่ได้รับมอบหมาย 
 

3. งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วย 
        1. นายรณชัย  กิ่งแก้ว                ครชู านาญการ          หัวหน้างาน 
        2. นางนทีกานต์  เพิ่มชาติ           ครูช านาญการ         เจ้าหน้าที่ 
        3. นางอรุณี  ถมยางกูร                ครูเชี่ยวชาญ      เจ้าหน้าที่ 
        4. นางมธุริน    เทียนวรรณ           ครชู านาญการพิเศษ         เจ้าหน้าที่ 
        5. นางทิพยดา  ถิรนัยเตชทัต        ครูช านาญการพิเศษ            เจ้าหน้าที่ 
        6. นางนงค์นิภัส  โภคนิดิษย์สกุล      ครูช านาญการพิเศษ                     เจ้าหน้าที่                                                                                                                    
 7. นางขวัญใจ    เขียนเสมอ           ครูช านาญการ       เจ้าหน้าที่      
        8. นายธนาคาร  มีสุข                คร ู        เจ้าหน้าที่ 
 9. นางสาวจันทรา จรเด็จ ครชู านาญการ                                      เจ้าหน้าที่      
 10. นายปิยะณัฐ  ปัญญารักษ์        คร ู                                               เจ้าหน้าที่ 
 11. ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น                              เจ้าหน้าที่ 
 มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนดังนี้ 
 1. จัดท าเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เช่น SDQ / EQ และการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
 2. ปฐมนิเทศนักเรียนทุกระดับชั้น 
 3. ตรวจสอบการโฮมรูมประจ าวันของครูที่ปรึกษาประจ าวันเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 4. จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในชั้นเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
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 5. ประสานงานกับหัวหน้าระดับชั้นในการก ากับดูแล การปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา                                        
 6. ประสานครูที่ปรึกษาเรื่องการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 
 7. จัดท าระบบฐานข้อมูลและแฟ้มทะเบียนประวัตินักเรียน 
 8. จัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 9. สรุป/รายงานผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 10. ปฏ ิบัติงานอื่น ๆ ตามท ี่ได้รับมอบหมาย 
4. งำนบริหำรระดับช้ันและครูที่ปรึกษำ ประกอบด้วย 
       1. นายรณชัย  กิ่งแก้ว  ครูช านาญการ                    หัวหน้างาน 
       2. นางนทีกานต์  เพ่ิมชาติ ครูช านาญการ                    หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
       3. นางอรุณี  ถมยางกูร ครูเชี่ยวชาญ                      หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
       4. นางมธุริน   เทียนวรรณ ครชู านาญการพิเศษ             หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
       5. นางทิพยดา  ถิรนัยเตชทัต ครูช านาญการพิเศษ             หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
       6. นางนงค์นิภัส  โภคินดิษย์สกุล      ครูช านาญการพิเศษ             หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   
       7. นางขวัญใจ  เขียนเสมอ ครูช านาญการ                    หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
       8. ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น                                             เจ้าหน้าที ่
      มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนดังนี้ 
       1. วางแผนและด าเนินการจัดกิจกรรมในการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน 
       2. พิจารณาจัดครูที่ปรึกษา /ครูประจ าชั้นในแต่ละห้องเรียน 
       3. ประสานงานและแก้ไขร่วมกับครูประจ าชั้นในการดูแลระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติของ 
           นักเรียน 
       4. ประสานงานและแก้ไขร่วมกับผู้ปกครอง และเครือข่ายผู้ปกครองในการพัฒนาระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
           ส าหรับนักเรียน 
       5. จัดกิจกรรมสร้างเสริมระเบียบวินัย แก่นักเรียน เช่นการเข้าแถวบริเวณหน้าเสาธง/การแต่งกาย/การมาเรียน / 
           การโฮมรูม /ดูแลความเรียบร้อยของเขตพ้ืนที่ ฯลฯ  
       6. ประสานงานกับคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
       7. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
       8. ปฏ ิบัติงานอื่น ๆ ตามท ี่ได้รับมอบหมาย 
 

5. งำนส่งเสริมพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม และกิจกรรมวันส ำคัญ ประกอบด้วย 
       1. นางสาวพรพรรษา  อินทร์เทศราช ครูช านาญการพิเศษ     หัวหน้างาน 
       2. นางนฤพร  ภักด ี           ครูช านาญการ    รองหัวหน้า 
       3. นางนทีกานต์  เพ่ิมชาติ       ครชู านาญการ        เจ้าหน้าที่ 
       4. นางอรุณี  ถมยางกูร              ครูเชี่ยวชาญ        เจ้าหน้าที่ 
       5. นางมธุริน    เทียนวรรณ         ครชู านาญการพิเศษ        เจ้าหน้าที่ 
       6. นางทิพยดา  ถิรนัยเตชทัต    ครูช านาญการพิเศษ           เจ้าหน้าที่ 
       7. นางนงค์นิภัส  โภคินดิษย์สกุล      ครูช านาญการพิเศษ                      เจ้าหน้าที่ 
       8. นางขวัญใจ   เขียนเสมอ        ครูช านาญการ       เจ้าหน้าที่ 
       9. นางวิลาวัลย์  พรไชยา            ครูช านาญการพิเศษ       เจ้าหน้าที่    
       10. นางสาวปทุมวดี  ทองชิต         คร ู                                      เจ้าหน้าที่ 
       11. ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น                              เจ้าหน้าที่           
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 มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนดังนี้   
        1.ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีความศรัทธา เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และรักษาศิลปวัฒนธรรมอัน  
            เป็นเอกลักษณ์ของชาติ 
 2. จัดกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 
 3. ประสานงานกับหัวหน้าระดับชั้น และครูประจ าชั้น จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และ 
            ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
 4. สร้างขวัญและก าลังใจแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี และมีความสามารถ 
 5. จัดท า รวบรวมผลงานนักเรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรม 
        6. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
 7. ปฏ ิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท ี่ได้รับมอบหมาย 

6. งำนเวรยำมและรักษำควำมปลอดภัย ประกอบด้วย 
       1. นายซาราวรรณ์  พุทธรักษ์  คร ู         หัวหน้างาน 
       2. นายปวีณ   กล้ารบ         ครูช านาญการ                                       เจ้าหน้าที่         
       3. นายณัฏฐ์   หาญพละ             คร ู                                               เจ้าหน้าที่ 
       4. นายกานต์กิตติ  ชื่นกลิ่นธูป         ครูผู้ช่วย                                        เจ้าหน้าที่         
       มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนดังนี้ 
 1. วางแผนก าหนดมาตรการแนวทางการปฏิบัติหน้าที่เวร–ยาม 
       2. แต่งตั้งครูเวร ผู้ตรวจเวรประจ าวันและก าหนดปฏิทินตารางการอยู่เวร–ยาม เพื่อรักษาความปลอดภัย 
      3. ก ากับ ดูแล และติดตามแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของครูเวรประจ าวันและเวรยาม  
            กลางคืน         
 4. ให้ค าปรึกษา แนะน า อ านวยความสะดวกให้แก่เวรยามที่ปฏิบัติหน้าที่ 
        5. ส ารวจพื้นที่มุมอับหรือพ้ืนที่เสี่ยงเพื่อเป็นข้อมูลการเฝ้าระวัง 
 6. จัดท าป้ายค าเตือนเพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ และจัดท าระบบจราจรภายในโรงเรียนให้ชัดเจนและ 
            เหมาะสม   
 7. ก ากับดูแล รณรงค์ ครู นักเรียน บุคลากร ให้สวมหมวกนิรภัย และรักษาวินัยจราจร 
 8. ควบคุมการออกนอกบริเวณโรงเรียนของนักเรียนร่วมกับครูประจ าชั้น หัวหน้าระดับ และครูเวรประจ าวัน 
 9. ตรวจสมุดบันทึกการอยู่เวร–ยาม และ สรุปรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่เสนอต่อฝ่ายบริหารเดือนละ 1 ครั้ง  
            เมื่อสิ้นภาคเรียน 
 10. ปฏ ิบัติงานอื่น ๆ ตามท ี่ได้รับมอบหมาย 
 

7. งำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด เอดส์  และอบำยมุข ประกอบด้วย 
      1. นางสาวเบ็ญจมาภรณ์  บุญสร้อย ครู                                     หัวหน้างาน 
      2. นายธนาคาร  มีสุข                   ครู                                        เจ้าหน้าที่ 
      3. นางสาวปรียนันท์ ชัยสิริพัฒนา ครูช านาญการ                          เจ้าหน้าที่ 
      4. นายปิยะณัฐ  ปัญญารักษ์          คร ู                                            เจ้าหน้าที่ 
      5. นางสาวนวรัตน์  ลาภชน          คร ู                                        เจ้าหน้าที่ 
      6. นางกิตติ์รวี   ชัยอนันต์วรนาถ          คร ู                                        เจ้าหน้าที่ 
      7. นายณัฏฐ์   หาญพละ          คร ู                                        เจ้าหน้าที่ 
      8. หัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น    เจ้าหน้าที่         
                                                                                                                                    



๕ 

 
 
     มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนดังนี้ 
      1. จัดท าโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
      2. ร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด บุหรี่ โรคเอดส์ และอบายมุข และเข้าร่วมกิจกรรม   
          ในระดับต่าง ๆ เกี่ยวกับการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
      3. ตรวจค้นหาสารเสพติด และสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
      4. จัดท าสถิติข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมเก่ียวข้องกับสารเสพติดชนิดต่าง ๆ 
      5. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับชั้น เพ่ือจัดท าห้องเรียนสีขาว และก าหนดให้มีการประเมิน 
          ห้องเรียนสีขาวประจ าเดือนทุกเดือน พร้อมจัดท าเกียรติบัตรมอบรางวัล 
     6. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว และหัวหน้าระดับชั้น เพ่ือช่วยเหลือดูแลแก้ไข นักเรียนที่มีพฤติกรรม     
         เสี่ยงเก่ียวกับสารเสพติด 
      7. ร่วมมือกับชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด บุหรี่ โรคเอดส์ และอบายมุข        
      8. ด าเนินงานแผนปฏิบัติการและยุทธศาสตร์ TO BE NUMBER ONE 
      9. จัดตั้งกองทุน TO BE NUMBER ONE และเก็บข้อมูลสมาชิก  
      10. สรุป/ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน 
      11. ปฏ ิบัติงานอื่น ๆ ตามท ี่ได้รับมอบหมาย 
 

8. งำนส่งเสริมประชำธิปไตยและคณะกรรมกำรสภำนักเรียน  ประกอบด้วย 
       1. นายธนาคาร  มีสุข               คร ู                                           หัวหน้างาน 
       2. นางสาวเพ็ญรดี  กรเสนาะ       ครู              เจ้าหน้าที่   
       3. นางสาวกรกนก  เนตรสว่าง      คร ู                                       เจ้าหน้าที่ 
       4. นางสาวนวรัตน์  ลาภชน          คร ู                                         เจ้าหน้าที่ 
       5. นายวิฑูรย์  ระดาบุตร         ครผูู้ช่วย                                         เจ้าหน้าที่                                                                                                                       
      มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนดังนี้ 
       1. จัดท าเอกสารชี้แจงเผยแพร่หลักการของประชาธิปไตยในโรงเรียน 
       2. จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีละ 1 ครั้ง 
       3. ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับการท ากิจกรรมของคณะกรรมการสภานักเรียนให้อยู่ในขอบข่ายที่
เหมาะสมและไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน 
      4. จัดท าคู่มือคณะกรรมการสภานักเรียนและค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
      5. สนับสนุนส่งเสริมให้มบีรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างเด่นชัด 
      6. ประสานงานกับครูในโรงเรียน และฝ่ายต่าง ๆ เพื่อจัดกิจกรรมคณะกรรมการสภานักเรียนให้สอดคล้องกับ
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      7. เป็นที่ปรึกษาในการประชุมตลอดทั้งวางแผนงาน/โครงการส าหรับปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียน 
      8. สรุปผลการด าเนินงานและกิจกรรมของคณะกรรมการสภานักเรียน 
      9. ปฏ ิบัติงานอื่น ๆ ตามท ี่ได้รับมอบหมาย 

9. งำนเครือข่ำยผู้ปกครอง  ประกอบด้วย 
       1. นายรณชัย  กิ่งแก้ว            ครูช านาญการ        หัวหน้างาน 
       2. นางสาวจันทรา  จรเด็จ           ครชู านาญการ        รองหัวหน้า 
       3. นางนทีกานต์  เพ่ิมชาติ         ครูช านาญการ          เจ้าหน้าที่ 
       4. นางอรุณี   ถมยางกูร         ครูเชี่ยวชาญ         เจ้าหน้าที่ 
       5. นางมธุริน    เทียนวรรณ          ครชู านาญการพิเศษ      เจ้าหน้าที่          



๖ 

 
                                                                                                                                   
       6. นางทิพยาดา  ถิรนัยเตชทัต       ครูช านาญการพิเศษ          เจ้าหน้าที่ 
       7. นางนงค์นิภัส  โภคินดิษย์สกุล      ครชู านาญการพิเศษ                    เจ้าหน้าที่ 
       8. นางขวัญใจ   เขียนเสมอ        ครูช านาญการ        เจ้าหน้าที่ 
       9. นางสาวอารีรัตน์  กัลยา              เจ้าหน้าที่ธุรการ          เจ้าหน้าที่ 
      มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนดังนี้ 
       1. จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน /ระดับชั้นเรียน และระดับโรงเรียน 
       2. ก ากับ ติดตาม และประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองทั้งด้านการท างาน และระดมทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา         
       3. จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
       4. ปฏ ิบัติงานอื่น ๆ ตามท ี่ได้รับมอบหมาย 
10. งำนกิจกรรมภำยนอกของนักเรียน  ประกอบด้วย 
 1. นายรณชัย  กิ่งแก้ว      ครูช านาญการ                                   หวัหน้างาน 
 2. นายธนาคาร  มีสุข                  คร ู     รองหัวหน้างาน 
        3. นายปิยะณัฐ  ปัญญารักษ์        คร ู       เจ้าหน้าที่   
 4. นางสาวกรกนก  เนตรสว่าง คร ู     เจ้าหน้าที่ 
        5. นายวิฑูรย์    ระดาบุตร ครผูู้ช่วย     เจ้าหน้าที่                                                                                                                                                                                                                                                                
        มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนดังนี้ 
 1. ประสานและให้ความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในการน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของ 
            หนว่ยงานต่างๆ ตามความเหมะสม 
 2. ประสานหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษาระดับชั้นในการจัดนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ตาม 
            ความเหมาะสม  
 3. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
 4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

11. งำนเสมำรักษ์และตู้แดงเสมำรักษ์  ประกอบด้วย 
         1. นายรณชัย  กิ่งแก้ว              ครชู านาญการ       หัวหน้างาน 
  2. นางนทีกานต์  เพ่ิมชาติ         ครูช านาญการ     เจ้าหน้าที่ 
         3. นางอรุณี   ถมยางกูร              ครูเชี่ยวชาญ     เจ้าหน้าที่ 
         4. นางมธุริน    เทียนวรรณ          ครชู านาญการพิเศษ      เจ้าหน้าที่ 
         5. นางทิพยดา   ถิรนัยเตชทัต         ครูช านาญการพิเศษ          เจ้าหน้าที่ 
  6. นางนงค์นิภัส  โภคินดิษย์สกุล     ครูช านาญการพิเศษ                   เจ้าหน้าที่ 
        7. นางขวัญใจ    เขียนเสมอ         ครูช านาญการ      เจ้าหน้าที่ 
  8. นางกิ่งแก้ว     ศิริโชคชัย         ครูช านาญการพิเศษ      เจ้าหน้าที่ 
  9. นายไวฑูรย์    มินจันทึก         คร ู                      เจ้าหน้าที่ 
 10. นายธนาคาร   มีสุข              คร ู                                            เจ้าหน้าที่ 
 11. นายวิฑูรย์    ระดาบุตร        ครูผู้ช่วย                                           เจ้าหน้าที่ 
        12. นางสาวอารีรัตน์  กัลยา         เจ้าหน้าที่ธุรการ          เจ้าหน้าที่      
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        มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนดังนี้ 

1. ให้ค าปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ และติดตามการด าเนินคลินิกเสมารักษ์และตู้แดงเสมารักษ์ 
 2. อ านวยความสะดวกในการด าเนินการประสานงาน ขอความร่วมมือ หน่วยงาน/องค์กร เพื่อเป็นเครือข่ายด้าน  
            การเฝ้าระวัง อย่างน้อย 6 เครือข่าย เช่น เครือข่ายนักเรียนแกนน า เครือข่ายครูแกนน า เครือข่ายผู้ปกครอง      
            เครือข่ายชุมชน เครือข่ายต ารวจ เครือข่ายแพทย์ เครือข่ายพยาบาล เครือข่ายสาธารณสุขฯลฯ  
 3. จัดให้มีผู้ดูแลงานคลินิกเสมารักษ์ มีคณะแกนน านักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ที่เป็นคณะกรรมการด าเนินงาน         
            เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นระบบกระบวนการของระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 4. ปิด – เปิด ตู้แดงเสมารักษ์ 
        5. จัดกิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไข และส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและมีปัญหา 
        6.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

12.งำนระบบสถำนศึกษำปลอดภัย MOE Safety Center  ประกอบด้วย 
        1. นายแกล้วปราการ  ฟักแก้ว  รองผู้อ านวยการ   หัวหน้างาน 
        2. นายรณชัย  กิ่งแก้ว   ครูช านาญการ   เจ้าหน้าที่ 
        3. นางสาวจันทรา  จรเด็จ   ครูช านาญการ   เจ้าหน้าที่ 
        4. นายธนาคาร  มีสุข   คร ู    เจ้าหน้าที่ 
        5. หวัหน้าระดับและครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น     เจ้าหน้าที่ 
        6. นางสาวอารีรัตน์  กลัยา   เจ้าหน้าที่ธุรการ   เจ้าหน้าที่ 
        มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนดังนี้ 
        1. วางแนวทางการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา ให้ครอบคลุมภัยในสถานศึกษาทั้ง 4 รูปแบบ ได้แก่ ภัย 
            ที่เกิดจากอุบัติเหตุ  ภัยที่เกิดจากถูกละเมิดสิทธิ์  ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์  ภัยที่เกิดจาก  
            ผลกระทบทางสุขภาวะทางกายและจิตใจ 
        2. ประชาสัมพันธ์นักเรียน ครู ถึงช่องทางการแจ้งเหตุผ่านระบบ MOE Safety Center 
        3. ดูแลระบบและเฝ้าระวังการแจ้งเหตุ 
        4. หากได้รับการแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัย ให้ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ปัญหานั้นๆอย่างทันท่วงที เมื่อ 
            แก้ปัญหาแล้วให้ด าเนินการปิดเคสในระบบ และแจ้งผู้บังคับบัญชาให้ทราบ 
        5. ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงาน  เพ่ือเสนอผู้บริหาร 
        6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
13.งำนระบบพำน้องกลับมำเรียน   ประกอบด้วย 
        1. นายรณชัย  กิ่งแก้ว   ครูช านาญการ   หัวหน้างาน            
        2. นายธนาคาร  มีสุข   คร ู    เจ้าหน้าที่ 
        3. นางขนิษฐา  วรรณสวาท   ครูช านาญการ   เจ้าหน้าที่ 
        4. หวัหน้าระดับและครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น     เจ้าหน้าที่ 
        5. นางสาวอารีรัตน์  กลัยา   เจ้าหน้าที่ธุรการ   เจ้าหน้าที่ 
        มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนดังนี้ 
        1. วางแนวทางการด าเนินงานพานักเรียนที่หลุดออกนอกระบบการศึกษา และมีความประสงค์ที่จะกลับเข้า       
             มาเรียน ให้สามารถกลับเข้ามาในระบบการศึกษา 
        2. ประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพานักเรียนกลับมาเรียน 
        3. จัดให้ครูที่ปรึกษา ลงพ้ืนที่ค้นหานักเรียนที่หลุดออกนอกระบบการศึกษา เพื่อส ารวจข้อมูลเชิงลึก และหา 
            แนวทางช่วยเหลือ รวมถึงป้องกันไม่ให้นักเรียนหลุดออกไปอีก                                          
                                                                                                                                      



๘ 

 
        4. ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงาน  เพ่ือเสนอผู้บริหาร 
        5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

14. งำนสถำนศึกษำสีขำว ประกอบด้วย  
          1. นางสาวเบ็ญจมาภรณ์  บุญสร้อย คร ู    หัวหน้างาน 
          2. นายรณชัย  กิ่งแก้ว   ครชู านาญการ   เจ้าหน้าที่ 
          3. นายปวีณ  กล้ารบ   ครูช านาญการ   เจ้าหน้าที่ 
          4. นายวิฑูรย์ ระดาบุตร   ครูผู้ช่วย    เจ้าหน้าที่ 
          5. นางกิตติ์รวี   ชัยอนันต์วรนาถ          คร ู    เจ้าหน้าที่ 
 6. นายกานต์กิตติ  ชื่นกลิ่นธูป  ครูผู้ช่วย    เจ้าหน้าที ่            
 7. หัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น    เจ้าหน้าที่ 
 8. นางสาวอารีรัตน์  กัลยา  เจ้าหน้าที่ธุรการ   เจ้าหน้าที่ 
 มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนดังนี้ 
 1. วางแผนการด าเนินงานสถานศึกษาสีขาวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 2. ด าเนินการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา 
 3. สนับสนุนการด าเนินงานห้องเรียนสีขาวของนักเรียนทุกระดับชั้น รวมถึงวางรูปแบบการจัดเก็บเอกสารให้เป็น 
              ระบบ 
 4. ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงาน  เพ่ือเสนอผู้บริหาร 
 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

15. งำนติดตำมและประเมินผลกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน  ประกอบด้วย 
         1. นายแกล้วปราการ  ฟักแก้ว      รองผู้อ านวยการ    หัวหน้างาน 
         2. นายรณชัย  กิ่งแก้ว       ครูช านาญการ    เจ้าหน้าที่ 
  3. นางสาวจันทรา  จรเด็จ            ครชู านาญการ  เจ้าหน้าที่ 
  4. นางกิตติ์รวี   ชัยอนันต์วรนาถ         คร ู                เจ้าหน้าที่ 
  5. นายธนาคาร  มีสุข คร ู       เจ้าหน้าที่ 
  6. นางสาวอารีรัตน์ กัลยา           เจ้าหน้าที่ธุรการ           เจ้าหน้าที่ 

  มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนดังนี้ 
        1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
        2. น าผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนในกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนในปีต่อไป 
        3. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนเมื่อสิ้นปีการศึกษา เพ่ือเสนอรายงานให้   
            หนว่ยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน  
        4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

         ให้บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือประโยชน์ของทางราชการสืบไป 

                              สั่ง ณ วันที่  30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

                                                         
                                                     (นางณัฐชา  จันทร์ดา)   
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 
 


