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ค ำสั่งโรงเรียนวังทองพิทยำคม 

ที่ 313/ ๒๕๖๒ 
เรื่อง   แต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ปฏิบัติหน้ำที่ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียนวังทองพิทยำคม  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  
(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๓) 

 
 

  

เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนวังทองพิทยาคม ด้านบริหารวิชาการ บริหารทั่วไป 
บริหารงานบุคคล  บริหารงบประมาณ  และบริหารกิจการนักเรียน  ให้สอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ 
และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและสามารถด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ 
จึงแต่งตั้งข้าราชการครู  ลูกจ้างประจ า  ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน 
วังทองพิทยาคม  โดยแก้ไขเพ่ิมเติมจากค าสั่งโรงเรียนวังทองพิทยาคม ที่ 64/2562 ลงวันที่ ๑ มีนาคม 
2562 ค าสั่งโรงเรียนวังทองพิทยาคม ที่115/2562 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 และค าสั่งโรงเรียน 
วังทองพิทยาคม ที่ 141/2562 ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงแก้ไขบุคลากรประจ า
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒  ดังนี้ 

  
๑. กลุ่มบริหำรวิชำกำร 

๑.๑ คณะกรรมกำรบริหำรวิชำกำร 
๑)  นายอมร    อ่อนสี   ประธานกรรมการ 
๒)  นายสุนทร  มนตรี   รองประธานกรรมการ 
๓)  นายศักดิ์ศรี  กลัดปรี   รองประธานกรรมการ 
๔)  นางวีณา  ชิณวงค ์   กรรมการ 
๕)  นางกรเกล้า  มนตรี   กรรมการ 

 ๖)  นางสาวภาพตะวัน คัชมาตย์  กรรมการ 
 ๗)  นางทิพย์วรรณ  คงเนตร   กรรมการ 
 ๙)  นางลักษณา  เหล่าอินทร์  กรรมการ 
 ๙) นายวัลลภ   มานักฆ้อง  กรรมการ 
 ๑๐) นายอมรพันธุ์ ช่างน้อย   กรรมการ 
 ๑๑) นางเสาวนีย์  ปรีชานนท์  กรรมการ  
 ๑๒) นางสาวพัชรี เกิดดี   กรรมการ 
 ๑๓) ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้ง   กรรมการ 
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๑๔) นายพินิจ  วัฒนบุตร  กรรมการ 
๑๕) นางชมนาด  โฆษิตคณิน  กรรมการ 

 ๑๖) นายจิรวัฒน์  บุญโปร่ง   กรรมการ 
 ๑๗) นางกาญจนา จันทร์บุญนาค  กรรมการ 
 ๑๘) นายพรอนันต์ ธนธรรมพิทักษ์  กรรมการ 
 ๑๙) นายเอกชัย  สุริเย   กรรมการ 

๒๐) นางอุษา    คล้ายลักษณ์  กรรมการ 
 ๒๑) นางสาวพนิดา นิลดี   กรรมการ 
      ๒๒) นางสาวอนุสรา อยู่ศิริ   กรรมการ 
 ๒๓) นางสาวธราภรณ์ ศิร ิ   กรรมการ 
 ๒๔) นางพัชราภรณ์  วรบุตร   กรรมการและเลขานุการ  
  ๒๕) นางสาวรติการ  ปันทา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

 บริหารจัดการกลุ่มบริหารวิชาการของโรงเรียนให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา, 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙  และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ   

 
๑.๒ งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน   

 ๑.๒.๑ งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  
  

-  กิจกรรมชุมนุม/ชมรม         

นายพรอนันต์ ธนธรรมพิทักษ์  หัวหน้า   

          หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
๑.  ปฏิบัติหน้าที่ในงานกิจกรรมชุมนุม   
๒.  ศึกษาหลักสูตร คู่มือการจัดกิจกรรมชุมนุม เพ่ือให้การเรียนการสอนตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
๓.  ส าราจรายชื่อกิจกรรมชุมนุมท่ีจะเปิดในปีการศึกษาใหม่ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียน 
     ปีการศึกษาใหม่ 
๔.  ร่างค าสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาชุมนุมและรายชื่อกิจกรรมชุมนุมเพ่ือขออนุมัติเปิด 
๕.  ชี้แจงให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับการเลือกกิจกรรมชุมนุม รายชื่อกิจกรรมชุมนุมท่ีจะเปิด               
     วัน เวลาที่จะเลือกกิจกรรมชุมนุมของนักเรียนแต่ละระดับชั้นและควบคุมการเลือกกิจกรรม

ชุมนุมให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
๖.  จัดท าเอกสารที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมชุมนุมให้เสร็จก่อนเปิดภาคเรียนในปีการศึกษาใหม่ 
๗.  ควบคุมดูแลและติดตามผลการด าเนินการจัดกิจกรรมชุมนุมให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
     และมีประสิทธิภาพ  
๘.  แจ้งครูที่ปรึกษาชุมนุมส่งผลการเรียนกิจกรรมชุมนุมตามก าหนดเวลา และติดตาม 
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     ในกรณีครูที่ปรึกษาชุมนุมไม่ส่งผลการเรียนตามก าหนด  
๙.  จัดเตรียมเอกสารส าหรับครูที่ปรึกษาชุมนุม ส่งผลการเรียนให้เสรจ็ก่อนการสอบปลายภาคเรียน         

/ ปลายปี 
๑๐. ตรวจสมุดประเมินผล แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมชุมนุม เอกสารที่ครูที่ปรึกษาชุมนุม  

บันทึกผลการเรียนของนักเรียนว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 
๑๑. รายงานผลการเรียนกิจกรรมชุมนุมต่อผู้อ านวยการเพ่ือขออนุมัติผลการเรียน 
๑๒. สรุปผลการปฏิบัติงานของกิจกรรมชุมนุมตลอดปีการศึกษา เสนอผ่านหัวหน้ากลุ่มบริหาร

วิชาการและผู้บริหารทราบ  ปีการศึกษาละ  ๑ ครั้ง 
๑๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

     - ทัศนศึกษำ 

  ๑) นายพรอนันต์   ธนธรรมพิทักษ์  หัวหน้า 
  ๒) ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น  ผู้ช่วย 
 
    หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 

           ๑.  ปฏิบัติหน้าที่งานทัศนศึกษา  
     ๒.  จัดท าโครงการ วางแผนการน านักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา 
     ๓.  ร่างค าสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ 

      ๔.  ด าเนินการน านักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 
      ๕.  ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแต่ละระดับชั้นให้ไปในทิศทางเดียวกัน 
                          และมีประสิทธิภาพ 
      ๖.  รายงานผลการด าเนินการต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการและผู้อ านวยการ 
                          ตามล าดับ 
 

๑.๓   งำนแนะแนว 

 ๑)  นายอมรพันธุ์ ช่างน้อย  หัวหน้า 
 ๒) นางสาวพนิดา  นิลดี  ผู้ช่วย 
 

 หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

๑.  ปฏิบัติหน้าที่ในงานแนะแนว 
๒.  จัดระบบงานแนะแนวทางวิชาการ  โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     และกระบวนการเรียนการสอน 
๓.  ติดตามและประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาในโรงเรียน 
๔.  เป็นกรรมการบริหารกลุ่มวิชาการ 
๕.  ด าเนินกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน  โดยความร่วมมือกับครูที่ปรึกษา 



4 
 

๖.  จัดท าเอกสารแนะแนวและให้บริการ  เพ่ือให้ความรู้และข่าวสารกับนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับ 
     การศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพ  และการพัฒนาบุคลิกภาพ 
๗.  ด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวกับระบบงานแนะแนวและการให้ค าปรึกษา  การติดตามผลนักเรียน 
     ที่จบการศึกษา  การติดตามผลนักเรียนที่ได้รับค าปรึกษา  การติดตามผลนักเรียนที่ได้รับ 
     ทุนการศึกษา  การจัดท าสถิติต่าง ๆ 
๘.  ติดตามและประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาในโรงเรียน 
๙.  บริการให้ค าปรึกษาเพ่ือให้นักเรียนสามารถตัดสินใจ  และแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 
๑๐. ท าแผนการจัดการเรียนรู้ในคาบแนะแนว  การเข้าสอนและปฏิบัติงานอื่น ๆ ให้ถือปฏิบัติ

เช่นเดียวกับครูประจ าวิชา 
๑๑. จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  
๑๒. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อ านวยการโรงเรียนทราบ 
๑๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

๑.๔  งำนกองทุน กยศ. และทุนกำรศึกษำ 

 ๑)  นางสาวพนิดา นิลดี  หัวหน้า 
  

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

๑. ปฏิบัติหน้าที่ในงานกองทุน กยศ. และทุนการศึกษา 
๒. ประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรหรือหน่วยงานเอกชน และผู้มีจิตศรัทธาในการจัดหา   

ทุนการศึกษา 
๓. ด าเนินการเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา                                                                             
๔. ด าเนินการจัดหาทุนการศึกษา การรับสมัครและพิจารณาทุนการศึกษาส าหรับนักเรียน 
๕. ด าเนินการจัดท าสรุปทุนการศึกษา  และทุนอ่ืนๆ 
๖. เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและจัดสรรทุนการศึกษา 
๗. แจ้งผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาแก่นักศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
๘. ด าเนินการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา  
๙. จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีของงานทุนการศึกษา 
๑๐.  ติดตามและรายงานผลการศึกษาของนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาให้หน่วยงาน 

 ที่เก่ียวข้องทราบ 
๑๑.  ประสานกับงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน ติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา 
๑๒.  สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อ านวยการโรงเรียนทราบ 
๑๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 
๑.๕  งานศูนย์ ERIC 

     ๑.  นายปวีร์ปรัชญ์  ปู่ซึ้ง   หัวหน้า 
     ๒. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ผู้ช่วย 
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หน้าที่และความรับผิดชอบ 
     ๑. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและปฏิทินการด าเนินงานของศูนย์ ERIC 
     ๒. พัฒนาการเรียนการสอนด้านภาษาต่างประเทศ  
     ๓. จัดอบรมให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
     ๔. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๑.๖  งำนพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 
  ๑)  นางเสาวนีย์  ปรีชานนท์  หัวหน้า 

 ๒)  นางสาวสาวธราภรณ ์ ศิร ิ  ผู้ช่วย    

 หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
๑.  จัดระบบโครงสร้างองค์กร  ให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๒.  ก าหนดเกณฑ์การประเมิน  เป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

และตัวชี้วัดของกระทรวง  เป้าหมายความส าเร็จของเขตพ้ืนที่การศึกษา  หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

๓.  วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุ 
ตามเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน 

๔.  ด าเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพภายใน 
เพ่ือปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

๕.  ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืน  ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน  และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๖.  ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๗.  ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา 
ในการประเมินสถานศึกษาเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

     ๘.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๒. กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

๒.๑  คณะกรรมการบริหารงบประมาณ 
          ๑) นายอมร  อ่อนสี   ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสุนทร  มนตรี   รองประธานกรรมการ 
  ๓) นายศักดิ์ศรี  กลัดปรี   รองประธานกรรมการ 
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 ๔) นางชมนภัส  จั่นฤทธิ์   กรรมการ 
 ๕) นางสาวพรพิมล เลิศปรีชากมล  กรรมการ 
 ๖) นายจิรวัฒน์  บุญโปร่ง   กรรมการ 
 ๗) นางสอยดาว  สุทธิ   กรรมการ 
 ๘) นางสาวกุลประภัสสร์ วงศ์ใหญ่   กรรมการ 
 ๙) นางธนภัทร  สร้อยเพช็  กรรมการ 

๑๐) ว่าที่ รต.สมพล ศรีผึ้ง   กรรมการ 
๑๑) นางชมนาด  โฆษิตคณิน  กรรมการ 
๑๒) นางสาวพัชรี เกิดดี   กรรมการ 
๑๓) นางเสาวนีย์  ปรีชานนท์  กรรมการ 
๑๔) นางสาวอรอุมา บุญโปร่ง   กรรมการ 
๑๕) นางสาวธราภรณ์ ศิร ิ   กรรมการ 

 ๑๖) นางวรนุช  ทองเพชร  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๗) นางสาวรัตติกาล ตันมิ่ง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
๒.๒ งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 

๑) นางเสาวนีย์  ปรีชานนท์ หัวหน้า 
๒) นางสาวธราภรณ์ ศิร ิ  ผู้ช่วย 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑. วางแผน จัดท าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

๒. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen): เป็นเลิศวิชาการ,   
              สื่อสารสองภาษา, ล้ าหน้าทางความคิด , ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ , ร่วมกันรับผิดชอบ  
              สังคมโลก 
 ๓. ส่งเสริมการยกระดับการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World Class   

Standard) 
 ๔. สนับสนุนการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management) 

๕.รวบรวมและจัดท าเอกสารเกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 ๖. ประสานงานกับงานหลักสูตรในการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
๗. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ 
   คอมพิวเตอร์ ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ 
๘. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS1, IS2, IS3 ให้     
   เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๙. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานของนักเรียนด้านโครงงานในรายวิชาต่าง ๆ และผลงานใน 
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   รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
๑๐. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง และห้องเรียนพิเศษ กิจกรรมพิเศษ   

  ได้แก่ ห้องเรียนภาษาจีน การสอนภาษาอาเซียน  
 ๑๑. สนับสนุนการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  
๑๒. สรุปผลการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
๑๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
  

๓. กลุม่บริหำรงำนบุคคล 

๓.๑   คณะกรรมกำรบริหำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

     ๑)  นายอมร  อ่อนสี   ประธานกรรมการ 
     ๒)  นายสุนทร  มนตรี   กรรมการ 
     ๓)  นายศักดิ์ศรี กลัดปรี   กรรมการ  
     ๔)  นางสาวดวงเดือน ทองจีน   กรรมการ 
     ๕)  นางสาวเกษฎา   โยธิน   กรรมการ 
     ๖)  นางประนอม วิชัยดิษฐ์  กรรมการและเลขานุการ 
     ๗)   นายชุติพนธ์ ไชยเวช   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

 บริหารจัดการกลุ่มบริหารงานบุคคลของโรงเรียนให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา, 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙  และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ   

๓.๒  ส ำนักงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

 ๑)  นางประนอม  วิชัยดิษฐ์ หัวหน้าส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  ๒)  นายชุติพนธ์  ไชยเวช  ผู้ช่วย 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

 ๑. ประสานความร่วมมือต่าง ๆ ภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ๒. ด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดท าปฏิทินงาน  งานพัสดุและครุภัณฑ์  งานแผนงาน โครงการของกลุ่ม 
 ๓. จัดพิมพ์ค าสั่ง  บันทึกข้อความหนังสือส่งของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ๔. เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ๕. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๓.๓  งำนวำงแผนอัตรำก ำลัง 

      ๑) นางประนอม วิชัยดิษฐ์ หัวหน้า 
      ๒) นายชุติพนธ ์ ไชยเวช  ผู้ช่วย 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ   

๑. ปฏิบัติหน้าที่งานวางแผนอัตราก าลัง 
๒. รวบรวมและรายงานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อส านักงานเขตพ้ืนที่  
    การศึกษา 

       - จ านวนข้าราชการครู จ าแนกตามสาขา 
   - จ านวนลูกจ้างประจ าในสถานศึกษา 
   - จ านวนพนักงานราชการ 

๓.  วิเคราะห์ความต้องการ ส ารวจอัตราก าลังของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๔.  ก าหนดจ านวนอัตราก าลังของสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จัดท าแผนอัตราก าลัง  

           ของสถานศึกษา 
๕.  เสนอแผนอัตราก าลังของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น     
     พ้ืนฐานไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

    ๖.  เสนอความต้องการจ านวนและอัตราต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา 
           ในสถานศึกษา จ าแนกตามสาขา ตามเกณฑ์ที่ก.ค.ศ.ก าหนดต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๗.  ติดตามและประเมินผลการใช้อัตราก าลังตามแผน 
๘.  เสนอความต้องการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อส านักงานเขตพ้ืนที่        
     การศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๙.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๓.๔ งำนบ ำเหน็จควำมชอบ 

 ๑)  นางประนอม      วิชัยดิษฐ์ หัวหน้า 
 ๒)  นายชุติพนธ์        ไชยเวช ผู้ช่วย 
 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการพิจารณาความดีความชอบ 
    ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๒.   ด าเนินการรวบรวมหลักฐานประกอบการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา  
๓.  ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการพิจารณาความดีความชอบของ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๔.  ประกาศเกณฑ์การประเมินและแนวปฏิบัติในการพิจารณาความดีความชอบ 

ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทราบโดยทั่วกัน 
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๕.  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนระดับสถานศึกษาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 

๖.  รวบรวมข้อมูลพร้อมความเห็นของผู้มีอ านาจในการประเมินและให้ความเห็นในการเลื่อนขั้น
เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอคณะกรรมการตามข้อ ๒ พิจารณา 

๗. ด าเนินการจัดส่งค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการต่อไป 
  ๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๓.๕ งำนเครื่องรำชย์อิสริยำภรณ ์

๑) นางสาวดวงเดือน ทองจีน   หัวหน้า 
      ๒) นายชุติพนธ ์ ไชยเวช   ผู้ช่วย 

 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
      ๑.  ด าเนินการเสนอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และการคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

๒.  จัดท าทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     และลูกจ้างประจ า ในสถานศึกษา 

       ๓.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

๓.๖ งำนบ ำรุงขวัญและส่งเสริมก ำลังใจ 
 

 ๑) นางสาวดวงเดือน ทองจีน   หัวหน้า 

 ๒) นางประนอม วิชัยดิษฐ์  ผู้ช่วย 
 ๓) นายชุติพนธ์ ไชยเวช   ผู้ช่วย 
 ๔) นางสาวเกษฎา  โยธิน   ผู้ช่วย 

  
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

      ๑. สร้างขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้มีผลงานดีเด่นและมีคุณงามความดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดหรือกรณีอ่ืนตามความเหมาะสม 
      ๒. สร้างขวัญก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อาทิ งานศึกษาดูงานของครู 
งานเลี้ยงรับ-ส่ง งานเกษียณ วันเกิด ปีใหม่ จัดท าเกียรติบัตรแสดงความยินดี และอ่ืนๆ   

     ๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๓.๗ งำนพัฒนำบุคลำกร 

  ๑) นางสาวเกษฎา โยธิน  หัวหน้า 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
    ๑.  พัฒนาบุคลากรให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ    
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     สอดคล้อง กับแนวปฏิบัติของงานอบรม  ลาศึกษาต่อ ศึกษาดูงานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ    
     จรรยาบรรณ งานเชิดชูเกียรติ 

๒.  ส่งเสริมการเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓.  ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน 

               ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
๔.  วิเคราะห์ความจ าเป็นและความต้องการในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร 

                ทางการศึกษาในสถานศึกษา 
๕.  จัดท าแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา และด าเนินการพัฒนา  
๖.  แจ้งประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมข้าราชการครูส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัลต่างๆ  
๗.  แจ้ง รวบรวมข้อมูล ครูไปร่วมพิธีหรือกิจกรรมกับทางราชการ ทั้งรัฐพิธีและราชพิธี และ    
     จัดแบ่งครูเข้าร่วมตามบัตรงานจากหน่วยงานภายนอก  
๘.  รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมแนวทางการแก้ปัญหาต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคลและ   
     ผู้อ านวยการตามล าดับ 
๙.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
๓.๘ งำนประเมินวิทยฐำนะ 

 
๑) นางประนอม วิชัยดิษฐ์ หัวหน้า 
๒) นางสาวดวงเดือน ทองจีน  ผู้ช่วย 

 
หน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบ 
 ๑. ด าเนินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการส าหรับบุคลากรทางการศึกษาหรือเตรียมความพร้อม 

    และพัฒนาอย่างเข้มส าหรับผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในต าแหน่ง “ครูผู้ช่วย”  
    ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด   
๒. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในต าแหน่งครูผู้ช่วยเป็นระยะๆทุก ๓ เดือน ๖ เดือน ตาม      
    แบบ  ประเมินที่ ก.ค.ศ. ก าหนด     
๓. ศึกษา วิเคราะห์ ให้ค าปรึกษาและด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะขอรับประเมิน   
    วิทยฐานะ อ านวยความสะดวกในการประเมินวิทยฐานะให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
๔. รายงานผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
    แล้วแต่กรณีต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓.๙ งำนประเมินผลกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

 ๑) นางประนอม  วิชัยดิษฐ์  หัวหน้า 
 ๒) นายชุติพนธ์  ไชยเวช   ผู้ช่วย 
 ๓) คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล  ผู้ช่วย 
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         หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

๑. การประเมินผลการจัดการงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๒. การประเมินผลปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล  และรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

๔. กลุ่มบริหำรทั่วไป 
 

 ๔.๑  คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารทั่วไป 

๑)  นายอมร  อ่อนสี   ประธานกรรมการ 
  ๒)  นายสุนทร  มนตรี   รองประธานกรรมการ 

๓)  นายศักดิ์ศรี  กลัดปรี   รองประธานกรรมการ 
๔)  นางลออ  เตียวตระกูล  กรรมการ 
๕)  นายพินิจ   วัฒนบุตร  กรรมการ 
๖)  ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้ง   กรรมการ 

  ๗)  นายเสนาะ  แก้วคุ้ม   กรรมการ 
๘)  นายจิรวัฒน ์  บุญโปร่ง   กรรมการ 
๙)  นางสอยดาว  สุทธิ   กรรมการ 
๑๐)  นายปวีร์ปรัชญ ์ ปู่ซึ้ง   กรรมการ 

  ๑๑)  นางสาวจุฑามณี คชสาร   กรรมการ 
 ๑๒)  นายพิเชฐ  พรมอ้าย  กรรมการ 

๑๒)  นางสาวสุกัญญา แดงเรือง  กรรมการและเลขานุการ 
๑๓)  นางอุทัยวรรณ ภู่ประดิษฐ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  บริหารจัดการกลุ่มบริหารทั่วไปของโรงเรียนให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา,
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙  และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

๔.๒ งานธุรการ 
 ๑)  นางสาวสุกัญญา  แดงเรือง  หัวหน้า  
 ๒)   นางอุทัยวรรณ  ภู่ประดิษฐ์  ผู้ช่วย 
 ๓)  นายปวีร์ปรัชญ์  ปู่ซึ้ง   ผู้ช่วย 
 ๔)   นางสาวสุขิตตา  ดารายิ้มฤทธิ์  ผู้ช่วย    
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หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ๑. ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ (สารบรรณ) ของสถานศึกษา ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎหมาย 
ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

 ๒.  ลงทะเบียนรับ–ส่ง หนังสือราชการ โดยจัดแยกเรื่องส่ง งาน/กลุ่ม ที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน
ติดตามเรื่องโต้ตอบหนังสือราชการ การจัดเก็บเอกสารธุรการ  และบริการค้นหาเอกสารธุรการ 

๓. จัดท าบัญชีเอกสาร หนังสือราชการที่มีอายุเกินก าหนดตามระเบียบงานสารบรรณเพ่ือขอนุมัต ิ
ท าลายเอกสาร และเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือท าลายเอกสารตามระเบียบ งาน 
สารบรรณ 

๔. พัฒนาระบบงานธุรการ(สารบรรณ) ใหสามารถรองรับการปฏิบัติงานดานธุรการได้ตามระบบ 
    ที่วางไว โดยการน าเอาระบบเทคโนโลยีมาใชในการด าเนินงานใหเหมาะสม 

  ๕. ด าเนินงานธุรการ (สารบรรณ) ตามระบบที่ก าหนดไว โดยยึดหลักความถูกตอง รวดเร็ว
ประหยัดและคุมคา  รวบรวมข้อมูลโดยแจ้งในการประชุมประจ าเดือน เพ่ือรับทราบ 
ด าเนินการหรือถือปฏิบัติแลวแตกรณี 

๖. ประสานงานกับส านักงานกลุ่มแต่ละกลุ่ม ด้านสารบรรณ การส่งหนังสือ ค าสั่งโรงเรียน        
     การอนุมัติ การอนุญาต และสั่งการ ให้เป็นไปตามระบบงานธุรการ(สารบรรณ)ของโรงเรียน 
     อย่างมีประสิทธิภาพ 
๗.  ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือ เอกสาร และหลักฐานประกอบต่างๆ ก่อนน าเสนอ   
     ผู้อ านวยการลงนามหรือสั่งการ 
๘.  ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงงานธุรการใหมีประสิทธิภาพ 
๙.  ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการ เมื่อสิ้นสุดปการศึกษา เพ่ือน ามา 
     ปรับปรุงแกไขในปตอไป 
๑๐.  จัดท าวาระการประชุม รายงานการประชุม จัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์

ต่างๆ  ในการประชุมแต่ละครั้ง  
๑๑.  ก ากับดูแลการรับ – ส่ง หนังสือราชการ/พัสดุอ่ืนๆ กับสพม. ๓๙และหน่วยงานอื่นๆ  

   ๑๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย              

๔.๓ งานประชาสัมพันธ์ 

๑)  นายจิรวัฒน ์ บุญโปร่ง   หัวหน้า 
๒)    นายปวีร์ปรัชญ์ ปู่ซึ้ง   ผู้ช่วย 
๓)    นายพิเชฐ พรมอ้าย  ผู้ช่วย 
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หน้าที่และความรับผิดชอบ 

๑.  วางแผนงานประชาสัมพันธ์ 
๒.  จัดเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
๓.  ติดตามความเคลื่อนไหวของการจัดกิจกรรมทุกประเภทในโรงเรียนเพ่ือประชาสัมพันธ์         

ให้นักเรียน ครู และประชาชนทราบ 
๔.  ประสานกับหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียนเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่ต้องการ 
๕.  แจ้งข่าวสารต่าง ๆ ให้นักเรียนครู และบุคลากรในโรงเรียน 
๖.  จัดท าวารสาร หนังสือพิมพ์ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติยศของโรงเรียน 
๗.  ให้มีการต้อนรับ บริการอ านวยความสะดวกส าหรับบุคลากรในโรงเรยีนและผู้มาติดต่อราชการ 
๘.  จดัท าสรุปกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรยีนและรายงานต่อผู้อ านวยการปีละ ๑ ครั้ง 
๙.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๔.๔  งานอนามัยโรงเรียนและประกันอุบัติเหตุ       
๑) นางเรืองไรสิริ เศียรสมาน  หัวหน้า  
๒)  นางสาวจุฑามณี คชสาร   ผู้ช่วย 
๓)  นายจีรพันธ์ เนาวโชต ิ  ผู้ช่วย 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ๑.  ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับงานด้านพยาบาล และงานอนามัยโรงเรียน 
๒.  จัดท าแผนงาน โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานเพื่อจัดสรรงบประมาณตามนโยบายของโรงเรียน 
๓.  ควบคุมดูแลการบริหารงาน การจัด และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
๔.  จัดหายา เครื่องมือ เครื่องใช้ และเวชภัณฑ์เพ่ือการรักษาพยาบาลให้เพียงพอ 
๕.  จัดให้มีอาจารย์ดูแลรับผิดชอบห้องพยาบาลตลอดเวลาท าการ 
๖.  จัดท ารายงาน สถิติข้อมูล สมุดบันทึกงานอนามัยโรงเรียน 
๗.  ติดต่อประสานงานแพทย์ พยาบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือตรวจรักษาสุขภาพนักเรียน 

และคณะครู 
๘.  ให้ค าปรึกษา เผยแพร่ความรู้เรื่องการรักษา และดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยจากการเจ็บป่วย  
๙.  จัดให้บริการเวชภัณฑ์ กระเป๋ายาในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 
๑๐. จัดท าระเบียบสุขภาพของนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
๑๑.  ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองในกรณีท่ีนักเรียนเจ็บป่วย แนะน าผู้ป่วย  ญาติ  ประชาชน 

ทราบถึงการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรค และให้ภูมิคุ้มกันโรค       
๑๒. ปฏิบัติหน้าที่งานประกันอุบัติเหตุของนักเรียนทุกระดับชั้นและบุคลากร 
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๑๓. ประชาสัมพันธ์การประกันอุบัติเหตุกับบริษัทประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองและ 
สิทธิประโยชน์สูงสุดแก่โรงเรียนนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเป็นประจ าทุกปี 

๑๔. จัดท าแบบฟอร์มต่างๆ เกี่ยวกับการรับค่าสินไหมทดแทนของนักเรียนตลอดจนบุคลากร         
ในโรงเรียน  เพ่ือเป็นหลักฐานในการให้บริการและรายงานผล 

๑๕. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนทราบโดยทั่วกันเกี่ยวกับเงื่อนไข
และแนวปฏิบัติในการบริการทั้งท่ีโรงพยาบาล/โรงเรียน รวมทั้งการรับเงินค่าสินไหม 
กรณีมีอุบัติเหตุ และประสานงานกับผู้ปกครองและบริษัทประกันภัยเป็นกรณีพิเศษ   
เพ่ือรับเงินค่าสินไหมทดแทน  ในกรณีเสียชีวิต 

๑๖. ประสานงานกับบริษัทประกันภัยหรือวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันอุบัติเหตุ 
แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 

๑๗. ติดตามการให้บริการของโรงพยาบาลต่างๆ คลินิก  ตามข้อตกลงกับบริษัทประกันภัย 
๑๘. ประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานต่อหัวหน้าสถานศึกษาทราบอย่างน้อยปีการศึกษาละ 

๑ ครั้ง 
        ๑๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 ๔.๕ งานบริหารสระว่ายน ้า 

๑) นายพินิจ  วัฒนบุตร หัวหน้า   
๒) นางสาวจุฑามณี คชสาร  ผู้ช่วย  
๓) นายจีรพันธ์ เนาวโชต ิ ผู้ช่วย 
๔) นายอโณทัย เจริญยิ่ง  ผู้ช่วย 

 

 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
       ๑. จัดท าร่างระเบียบ กฎ กติกา และแนวปฏิบัติการใช้สระว่ายน้ าเพ่ือเสนอคณะกรรมการฝ่าย 
                    บริหาร 

      ๒. จัดท าแผนงาน โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานเพ่ือจัดสรรงบประมาณตามนโยบายของ    
                    โรงเรียน 
       ๓. จัดเตรียม ตรวจสอบ การให้บริการเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ ชุดว่ายน้ า อุปกรณ์ช่วยชีวิต 
                    ให้พร้อมใช้และพร้อมที่จะช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
       ๔. ดูแลความเรียบร้อย บ ารุงรักษา ซ่อมแซม สระว่ายน้ าและบริเวณรอบให้ใช้งานได้อยู่เสมอ 
       ๕. ดูแลความสะอาดของห้องน้ า ห้องอาบน้ าให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนดไว้ 

      ๖. อ านวยความสะดวก แนะน า ดูแลความปลอดภัยแก่ผู้มาใช้บริการ 
       ๗. ปฏิบัติหน้าที่เปิด-ปิดสระว่ายน้ า ก าหนดเวลาเปิด-ปิดการให้บริการสระว่ายน้ า 
       ๘. รวบรวมค่าสมาชิก ค่าบริการ ค่าการเรียนการสอนว่ายน้ าส่งการเงิน 
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      ๙. รายงานผล จัดเก็บสถิติการให้บริการแก่บุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 ๑๐. ประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานให้ผู้อ านวยการโรงเรียนทราบ 
      อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

                 ๑๑. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 
 

๕. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

๕.๑ คณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียน 

 ๑)  นายอมร  อ่อนสี   ประธานกรรมการ 
 ๒)  นายสุนทร  มนตรี   รองประธานกรรมการ 
 ๓)  นายศักดิ์ศรี  กลัดปรี   รองประธานกรรมการ 
 ๔)  นายศักดิ์ชัย  ศิริวรรณ   กรรมการ 
 ๕)  นายอาทิตย์  ตันติวงศ์   กรรมการ 
  ๖)  นางชมนาด  โฆษิตคณิน  กรรมการ 
 ๗)  นางลักษณา  เหล่าอินทร์  กรรมการ 

๘)  นางมัณฑนา  นาคยิ้ม   กรรมการ 
๙)  นางพจมาน  สุปิ   กรรมการ 
๑๐) นางอุษา  คล้ายลักษณ์  กรรมการ 

  ๑๑) นายก้องเกียรติ กล่อมแก้ว  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๒) นางมัณฑนา  ศรีค าภา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
      หน้าที่และความรับผิดชอบ   
             บริหารจัดการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา, 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ                                                          

๕.๒  งานกิจกรรมนักเรียน 

 ๑)  นางลักษณา  เหล่าอินทร์  หัวหน้า 
 ๒)  นางอุษา  คล้ายลักษณ์  ผู้ช่วย 
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หน้าที่และความรับผิดชอบ                

๑. วางแผนก าหนดแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียนของสถานศึกษาโดยสนับสนุนให้
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน ปฏิบัติตามแผน  ประเมิน  และปรับปรุงการการ ท างาน โดย
เน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 

๒.  ด าเนินกิจกรรมโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับวันส าคัญทางศาสนาต่างๆ และประเพณีท้องถิ่น เช่น   
เข้าพรรษา วันแห่กระจาด/ลอยกระทง 

๓.  รายงานผลการด าเนินการต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและผู้อ านวยการ
ตามล าดับ 

๔.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย              
 

ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย  
มีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑๗  พฤศจิกายน   พ.ศ.๒๕๖๒ 

 สั่ง  ณ  วันที่   ๑๕  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

            

          (นายอมร  อ่อนสี)  
               ผู้อ านวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม 

 


