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 - หน้าที่และความรับผิดชอบของงานกิจกรรมชุมชนและสวัสดิการ 90 

3. หน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มงานส่งเสริมวินัย 94 

 - หน้าที่และความรับผิดชอบของงานเสริมสร้างระเบียบวินัยนักเรียน 95 

 - หน้าที่และความรับผิดชอบของงานพัฒนาและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 96 

4. หน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 97 

 4.1  หน้าที่และความรับผิดชอบของงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด  97 

       และอบายมุขและงานโรคเอดส์ 

 4.2  หน้าที่และความรับผิดชอบของงานชมรม TO BE NUMBER ONE 98 

5. หน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 100 

 -  หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอ านวยการระบบดูแล 100 

     ช่วยเหลือนักเรียน  

 - หน้าที่และความรับผิดชอบของงานเครือข่ายผู้ปกครอง 103 

 - หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของงานเย่ียมบ้านนักเรียน 104 

 - หน้าที่และความรับผิดชอบของงานระดับชั้นและกิจกรรมนักเรียนในระดับชั้น 105 

 - หน้าที่และความรับผิดชอบของงานรักษาความปลอดภัย และการจราจร 110 

    ภายในโรงเรียน 



สารบัญ (ต่อ) 

 

           หน้า 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป 113 

ขอบข่ายการบริหารงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป 114 

จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 115 

โครงสร้างการบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป 116 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป 117 
 

1. หน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มงานส านักงาน 118 

 - หน้าที่และความรับผิดชอบของงานสารบรรณ 119 

 - หน้าที่และความรับผิดชอบของงานแผนงานและงานประเมินผลการด าเนินงาน 120 

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มงานบริการสาธารณะ 121 

 - หน้าที่และความรับผิดชอบของงานโภชนาการ 122 

 - หน้าที่และความรับผิดชอบของงานอนามัย 123 

 - หน้าที่และความรับผิดชอบของงานปฏิคม 124 

 - หน้าที่และความรับผิดชอบของงานสวัสดิการร้านค้า 125 

3. หน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 126 

 - หน้าที่และความรับผิดชอบของงานประชาสัมพันธ์ 127 

 - หน้าที่และความรับผิดชอบของงานวารสารและสิ่งพิมพ์ 129 

 - หน้าที่และความรับผิดชอบของงานศูนย์ข่าวเยาวชนไทย 130 

4. หน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 131 

 - หน้าที่และความรับผิดชอบของงานอาคารสถานที่ 132 

 - หน้าที่และความรับผิดชอบของงานสาธารณูปโภค 135 

 - หน้าที่และความรับผิดชอบของงานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 137 

 - หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของงาน 5 ส. 137 

 - หน้าที่และความรับผิดชอบของงานโสตทัศนูปกรณ์ 138 

 - หน้าที่และความรับผิดชอบของงานเวรรักษาสถานที่ราชการ 139 

5. หน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มงานชุมชนสัมพันธ์และภาคีเครือข่าย 140 

 - หน้าที่และความรับผิดชอบของงานสวัสดิการโรงเรียน 141 

 - หน้าที่และความรับผิดชอบของงานชุมชนสัมพันธ์ 142 

 - หน้าที่และความรับผิดชอบของงานสมาคมผู้ปกครองและครู 143 

 - หน้าที่และความรับผิดชอบของงานสมาคมนักเรียนเก่า 144 

 



สารบัญ (ต่อ) 

 

           หน้า 

ภาคผนวก 

-  ประวัติโรงเรียน 147 

-  ท าเนียบผู้บริหารโรงเรียนล าปางกัลยาณี 150 

-  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนล าปางกัลยาณี ปี 2561 - 2564 151 

-   ระเบียบโรงเรียนล าปางกัลยาณี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในแก่บุคลากร 152 

 โรงเรียนล าปางกัลยาณี พ.ศ. 2563 

- ระเบียบโรงเรียนล าปางกัลยาณี ว่าด้วยการให้เช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่เพื่อจ าหน่าย 156 

 อาหารในสถานศึกษา พ.ศ.2563 

- การให้บริการงานอนามัยโรงเรียนล าปางกัลยาณี 162 

 

ค าสั่งแต่งตั้งครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ปฏบิัติปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2563 



 

 

พระราชด ารัส 
 

 
 

          ถ้าครูไม่ห่วงประโยชน์ที่ควรจะห่วง  หันไปห่วงอ านาจ     

ห่วงต าแหน่ง   ห่วงสิทธิ์และห่วงรายได้กันมากเข้า  แล้วจะ

เอาจิต  เอาใจทีไ่หน มาห่วงความรู้ความดีความเจรญิของ

เด็ก ความห่วงในสิ่งเหล่านั้นก็จะค่อย ๆ บั่นทอนท าลาย

ความเป็นครูไปจนหมดสิ้น จะไม่มีอะไรดีเหลือไว้พอที่ตัวเอง

จะภาคภูมิใจหรือผูกใจใครไว้ได ้ความเป็นครูก็จะไมม่ีค่า

เหลืออยู่ใหเ้ป็นที่เคารพบูชาอีกต่อไป  

 

พระราชทานแก่ครูอาวุโสในโอกาสเข้าเฝ้าฯ 

ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันเสาร์ที ่21 ตุลาคม 2531 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

ค าน า 
 

 

 คู่มือครูฉบับนี้ ใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในของโรงเรียน

ล าปางกัลยาณี ประจ าปีการศึกษา 2563 ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 สอดคล้องกับภารกิจหลักและรองรับการกระจาย

อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นแนวทาง            

การปฏิบัติงานส าหรับผู้ปฏิบัติและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เกิดความชัดเจนในการ      

พัฒนางาน ให้มีเอกภาพในการบริหารและเป็นกลไกในการประสานงานอย่างทั่วถึงทั้ง

ภายในและภายนอกองค์กร 

 ขอขอบคุณคณะผู้จัดท าและผู้มีส่วนร่วมให้ข้อเสนอในการปรับปรุงแก้ไขและ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานทุกคนที่ร่วมกันระดมความคิดเห็นอันมีคุณค่าและเป็น

ประโยชน์ต่อการจัดท าคู่มือครูฉบับน้ี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและพัฒนา

คุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 

  

 

 

          ( นายพีระ  มานะทัศน์ ) 

        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

      โรงเรียนล าปางกัลยาณี 

         กรกฎาคม 2563 

      

       

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนล าปางกัลยาณี  

ที่ 199/2563 

เรื่อง     แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบงานตามโครงสร้างการบริหารงาน  

และจัดการสถานศึกษา ปกีารศึกษา 2563 
 

 
 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ได้บัญญัติให้

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐเป็นนิติบุคคล กล่าวคือ มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารและจัด

การศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป มากขึ้น ซึ่งสามารถ

ด าเนินการได้อย่างอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว ดังนั้น เพื่อให้การบริหารการจัดการศึกษามี

ประสิทธิภาพถูกต้องตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546 มาตรา 39 (1) ว่าด้วยการให้

ผู้อ านวยการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและมีอ านาจหน้าที่  ในการบริหารกิจการสถานศึกษาให้

เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ และสถานศึกษา จึงแต่งตั้งบุคลากร

รับผิดชอบงานตามโครงสร้างการบริหารงานและจัดการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ตาม

เอกสารแนบท้ายค าสั่งนี้ 

 

 ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นผลดี

ต่อทางราชการ 

 

ส่ัง ณ  วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
 

 

 

   ( นายนิรันดร  หมื่นสุข ) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนล าปางกัลยาณี   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ค าขวัญของโรงเรียน 
 

“โรงเรียนเดน่ นักเรียนดี กีฬาดัง” 

 

ปรัชญาของโรงเรียน 
 

การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม 

 

คติพจน์ 

 

 

“จงเร่งท าความเพียรเสียแต่วันนี”้ 
 

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
 

   ระบบด ี  วัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง 

หลักสูตรดี  ครูมืออาชีพ 

ระบบดูแลดี  ครูเป็นแบบอย่าง  

 

อัตลักษณ์ของผู้เรียน 
 

มีความรู้  เป็นคนดี  มีคุณค่า 

 

ทิศทางการศึกษา 
 

“ใฝ่เรียน ใฝ่รู ้รู้แล้วน าไปใช”้ 
 

 



 

สีและสัญลักษณ์ของโรงเรียน 
 

สีของโรงเรียน “น้ าเงิน – ขาว”  
 

สีน้ าเงิน หมายถึง องค์พระประมุขแห่งชาต ิใต้เบื้องบาทบารมีปกเกศา 

สีขาว  หมายถึง ศาสนาพุทธบริสุทธิ์พระศาสดา น้อมน ามาด ารงดุจธงชัย 

 

สัญลักษณ์ของโรงเรียน  “ต้นสน” 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนล าปางกัลยาณี 8 คุณลักษณะ 

 1.  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 2. ซื่อสัตย์สุจริต 

 3. มีวินัย 

 4. ใฝ่เรียนรู้ 

 5. อยู่อย่างพอเพียง 

 6. มุ่งมั่นในการท างาน 

 7. รักความเป็นไทย 

 8. มีจิตสาธารณะ 

 

คุณลักษณะของพลโลกที่พึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนมาตรฐานสากล 

 1. เป็นเลิศทางวิชาการ 

 2. สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา 

 3. ล้ าหน้าทางความคิด 

 4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 

 5. ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 

 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 1. ความสามารถในการสื่อสาร 

 2. ความสามารถในการคิด 

 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 

 4. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 



 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ของโรงเรียนล าปางกัลยาณี  
 

      

 

วิสัยทัศน ์(Vision) 
มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 

 

พันธกิจ (Mission) 

1.  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 

2.  พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 

3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศกึษาตามหลักธรรมาภิบาล 

4.  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

กลยุทธ์ (Strategy) 

1.  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมคนไทย 12 ประการ 

2.  พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 

3.  พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

4.  ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษาตามหลัก          

ธรรมาภิบาล 

5.  ขยายเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

เป้าประสงค์ (Goal) 

1.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามค่านิยมคนไทย 12 ประการ 

2.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

เพิ่มขึ้น 

3.  ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

4.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

5.  สถานศึกษามีระบบบริหารจดัการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

6. สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 

7. เครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารและจัดการสถานศึกษา โรงเรียนล าปางกัลยาณี อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
 

 

 

                
              
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนล าปางกัลยาณี 

สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนล าปางกัลยาณี 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ฝ่ายวิชาการ 

กลุ่มงานส านักงานฝ่ายวิชาการ  

1. งานสารบรรณส านักงาน  

2. งานแผนงานและงานประเมินผลฝ่ายวิชาการ        

3. งานบริการอัดส าเนา 

4. งานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรอื่น 

5. งานประสานความร่วมมือ การพัฒนางานวิชาการ 

6. งานประสานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

กลุ่มงานวัดผลประเมินผลและงานทะเบียนนักเรียน 

7. งานวัดผลและประเมินผล  

8. งานทะเบียนนักเรียน      

9. งาน GPA และประมวลผลการเรียน   

10. งานแก้ไขผลการเรียน   - ระดับ ม.ต้น    - ระดับ ม.ปลาย 

11. งานรับนักเรียน 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

12. งานพัฒนาหลักสูตร 

13. งานจัดตารางสอน 

14. งานสถานศึกษาพอเพียง 

15. งานพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ 

16. งานหลักสูตรโรงเรียนสุจริต 

17. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ IS 

กลุ่มงานพัฒนากระบวนการเรียนรู้       
18. งานส่งเสริมพัฒนากระบวนการ การเรียนรู้ 

19. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

20. งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

21. งานนิเทศการศึกษา 

22. งานส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

23. งานพัฒนากระบวนการวิจัยเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการช้ันเรียนคุณภาพ 

24. งานโครงการนักเรียนพิเศษเรียนรวม 

กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

25. งานกิจกรรมแนะแนว 

26. งานพัฒนารังสรรค์ (ชุมนุม) 

27. งานกิจกรรมลูกเสือ 

28. งานกิจกรรมยุวกาชาด 

29. งานเสริมสร้างวินัยและจิตอาสา ม.ปลาย 

30. งานนักศึกษาวิชาทหาร 

31. งานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   32. งานกิจกรรมทัศนศึกษา 

กลุ่มงานบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษและโรงเรียนมาตรฐานสากล 

33.  งานห้องเรียนพเิศษวิทยาศาสตร์ฯ 

34.  งานห้องเรียน MEP   35.  งานโครงการห้องเรียนดนตรี 

36.  งานบริหารโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

37.  งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

38.  งานศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาเคมี 

กลุ่มงานธุรการ 
1. งานสารบรรณ 

2. งานส านักงานผู้อ านวยการ 

3. งานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4. งานประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษาส่วนราชการและองค์กรภายนอก 

5. งานบริหารกองทุนและมูลนิธิ 

กลุ่มงานแผนงานโรงเรียน 
6. งานแผนงาน 

7. งานสารสนเทศ 

8. งานตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงาน 

9. งานระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 

กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา 
10. งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

11. งานติดตามและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

12. งานการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

13. งานรับการประเมินภายนอก 

กลุ่มงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
14. งานจัดซื้อจัดจ้าง 

15. งานบัญชีวัสดุทะเบียนสินทรัพย์ 

16. งานยานพาหนะ 

กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี 
17. งานจัดท าบัญชีและการเงิน 

18. งานตรวจสอบภายใน 

19. งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
20. งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

21. งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

22. งานบริการวิชาการและฝึกอบรม 

กลุ่มงานเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากร 
23. งานวางแผนอัตราก าลัง 

24. งานวินัยและนิติกร 

25. งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

26. งานพัฒนาบุคลากร 

27. งานประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนเงินเดือน 

28. งานส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากร 

29. งานประเมินครูผู้ช่วยและลูกจ้าง 

30. งานข้อมูลและทะเบียนประวัติ 

31. งานสวัสดิการออมทรัพย์ครูโรงเรียนล าปางกัลยาณี 

กลุ่มงานส านักงาน 

1. งานสารบรรณและพัสดุ 

2. งานแผนงาน/สารสนเทศ 

3. งานประสานงานผู้ปกครองและองค์กรอื่น ๆ 

4. งานประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายกิจการนักเรียน 

กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
5. งานสภานักเรียนและประชาธิปไตย 

6. งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

7. งานคณะสี/เวรประจ าวัน 

8. งานธนาคารโรงเรียน 

9. งานส่งเสริมและพัฒนากิจการนักเรียน 

10. งานกิจกรรมชุมชนและสวัสดิการ 

กลุ่มงานส่งเสริมวินัย 
11. งานเสริมสร้างระเบียบวินัยและพฤติกรรมนักเรียน 

12. งานปรับแก้พฤติกรรมนักเรียน 

กลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
13. งานโครงการสถานศึกษาสขีาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

และงานโรคเอดส ์

14. งาน To Be Number One 

กลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
15. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

16. งานเครือข่ายผู้ปกครอง 

17. งานเยี่ยมบ้านนักเรียน 

18. งานระดับช้ันและกิจกรรมวันส าคัญ 

19. งานรักษาความปลอดภัยและจราจร 

กลุ่มงานส านักงาน 

1. งานสารบรรณส านักงาน 

2. งานแผนงานและงานประเมินผลการด าเนินงาน 

กลุ่มงานบริการสาธารณะ 

3. งานโภชนาการ 

4. งานอนามัย 

5. งานปฏิคม 

6. งานสวัสดิการร้านค้า 

กลุ่มงานส่ือสารและประชาสัมพันธ ์

7. งานประชาสัมพนัธ์ 

8. งานวารสารและสิ่งพิมพ ์

9. งานศนูย์ข่าวเยาวชนไทย 

กลุ่มงานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม 
10. งานอาคารสถานท่ี 

11. งานสาธารณูปโภค 

12. งานภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อม 

13. งาน 5 ส. 

14. งานโสตทัศนนูปกรณ์ 

15. งานเวรรักษาสถานท่ีราชการ 

กลุ่มงานชุมชนและภาคีเครอืข่าย 
16. งานสวัสดิการโรงเรยีน 

17. งานชุมชนสัมพนัธ์ 

18. งานสมาคมผู้ปกครองและคร ู

19. งานสมาคมนักเรยีนเก่า 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ฝ่ายอ านวยการ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียน รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

เครือข่ายผู้ปกครอง 

นักเรียน 

คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร 

ผู้อ านวยการ

สถานศึกษา 

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ฝา่ยวิชาการ ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ฝา่ยอ านวยการ ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ฝา่ยกิจการนักเรียน ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ฝา่ยบริหารทั่วไป 



 



คู่มือครู ล าปางกัลยาณี 1 ปีการศึกษา 2563 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 

นายนิรันดร หมื่นสุข ผู้อ านวยการโรงเรียน 

นายทรงพล เฟื่องฟู รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 

นางสาวดวงเดือน จิตอารีย์ รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ 

นายสมชาย ใจไหว รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ/ 

  รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 

นายหรินทร์ คะระวาด ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 

นางวัฒนะ ทองปัญญา ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

นายชเลงศักดิ์ ฤกษ์วัลย์ ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ 

นายชลอ ประชุมฉลาด ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 

นางสายพร นาละออง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 

นางจันทรัตน์ ดวงฟู หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 

นายนพพร ปุกค า หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 

นายชัยณรงค์ ภักศิลป์ หัวหน้าสาระเทคโนโลยี/หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

นางลลิตา ประชุมฉลาด หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

นายจีรศักดิ์ ถาน้อย หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา 

นายฐิติพงศ์ มิ่งเชื้อ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

นางศรีนวย ส าอางค์ศรี หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ 

นางมยุรี ท้าวศรีชัย หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

นางนพพร ปรียานนท์ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 

นางณัฐนพัชร์ วงษ์วรเนตร หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

นายณัฏฐพล ขวัญเจริญ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

นางวิไล มังจักร์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

นายปฐวี มณีวงศ์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

นางเน้ือน้อง ศรีตะบุตร หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

นายศราวุฒิ สุภายอง หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

นางนงนุช แสนเงิน หัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศ 

นางปารมี สุปินะ หัวหน้ากลุ่มงานเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากร 

 

 

 

 
 



คู่มือครู ล าปางกัลยาณี 2 ปีการศึกษา 2563 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1.  เป็นที่ปรึกษาของผู้อ านวยการโรงเรียนเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน 

2.  เป็นที่ปรึกษาด้านการก าหนดนโยบายและการวางแผนในการบริหารโรงเรียน 

3.  ให้ค าแนะน าหรือเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียน 

4.  ช่วยสอดส่องดูแล การบริหารและการปฏิบัติงานของบุคลากรต่าง ๆ ในโรงเรียน 

5.  เป็นกรรมการเสนอความคิดเห็นและพิจารณาในเรื่องอื่น ๆ ตามท่ีผู้อ านวยการโรงเรียน

เห็นสมควร ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมตัดสินใจในการแก้ปัญหา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือครู ล าปางกัลยาณี 3 ปีการศึกษา 2563 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารสถานศึกษา 

 

นายนิรันดร  หมื่นสขุ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนล าปางกัลยาณี 
 

1.  บริหารโรงเรียนให้เป็นไปตามนโยบายของส านักงานขั้นพื้นฐานการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของรัฐ 

2. ก าหนดนโยบายของโรงเรียน ระเบียบและกฎข้อบังคับของโรงเรียน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ

ของครูและนักเรียน 

3. เป็นประธานกรรมการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา 

4. ด าเนินการพัฒนาบุคลากรและนักเรียนให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของ โรงเรียน ตลอดจนพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอน 

5. ก ากับ ดูแลการบริหารฝ่ายวชิาการ ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหาร

ทั่วไป และงานกิจกรรมท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 

6. ประชุมท าความเข้าใจกับผู้ปกครองของนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนและก่อนปิดภาคเรียน 

7. ก ากับดูแลงานการปกครองนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักการของ

หลักสูตรและคุณลักษณะที่โรงเรียนก าหนดไว้ 

8. ก ากับ ติดตาม ประสานงานกับชุมชนและหน่วยงานราชการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดผลดีต่อ

การจัดการศึกษาของโรงเรียน 

9. ก ากับดูแลด้านสวัสดิการของบุคลากรในโรงเรียนและนักเรียน 

10. ส่งเสริมเกียรติภูมิของโรงเรียนและของทางราชการ 

11. ให้ความร่วมมือแก่หน่วยราชการและชุมชนในการปฏิบัติกิจกรรมของรัฐและของท้องถิ่น 

12. สนับสนุนความเจริญก้าวหน้าของบุคลากรโรงเรียนและบ ารุงขวัญสร้างสามัคคีธรรมให้

เกิดขึ้นในโรงเรียน 

13. ดูแลรับผิดชอบ มอบหมายงาน/ภารกิจ แก่ครู บุคลากรในโรงเรียน ก ากับ ติดตามและ

ประเมินผลงาน 

14. พิจารณาความดีความชอบของบุคลากรโรงเรียน โดยผ่านหัวหน้าสาระฯ หัวหน้างาน 

และหัวหน้าฝ่าย รวมถึงการควบคุมวินัย และพิจารณาการลงโทษกรณีที่มีการกระท าความผิดเกิดขึ้น

ในโรงเรียน 

15. ด าเนินงานอื่น ๆ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์และเป็นผลดกีับโรงเรียนและทางราชการ 
 

 

 

 

 

 

 



คู่มือครู ล าปางกัลยาณี 4 ปีการศึกษา 2563 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

นายสมชาย  ใจไหว 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 

2. เป็นประธานคณะอนุกรรมการบริหารกลุ่มสาระ นิเทศ ก ากับ ติดตาม ดูแลงานการเรียน

การสอนทุกกลุ่มสาระ/สาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

3. เป็นเลขานุการคณะกรรมการรับนักเรียนประจ าปี 

4. เป็นรองประธานกรรมการศนูย์พัฒนาการเรียนการสอนทุกศูนย์ ศูนย์ AFS. เขตล าปาง         

ศูนย์แนะแนวจังหวัดล าปาง และศูนย์การเรียนต่างๆ 

5. สนับสนุนส่งเสริมให้ครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง     

การเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 

6. สนับสนุนส่งเสริมให้ครูจัดท าผลงานทางวิชาการ เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

7. ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ของผู้สอนทุกรายวิชา และจัดให้มีกระบวนการนิเทศ

ภายในอย่างเป็นระบบ 

8. นิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้  การวัดผล ประเมินผล ตาม

หลักสูตรสถานศึกษา โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง 

9. ให้บริการส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ เอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ ทั้งในงานการเรียน            

การสอนและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ 

10. วางแผนการจัดชั้นเรียน การจัดตารางสอน ประจ าปีการศึกษา 

11. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของครูเกี่ยวกับงานวิชาการ เสนอคณะกรรมการ

พิจารณาความดีความชอบเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครู 

12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



คู่มือครู ล าปางกัลยาณี 5 ปีการศึกษา 2563 

 

นางวัฒนะ  ทองปัญญา 

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 

2. เป็นอนุกรรมการบริหารกลุ่มสาระ ในการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ดูแลงานการเรียน     

การสอนทุกกลุ่มสาระ/สาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

3. เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการรับนักเรียนประจ าปี 

4. เป็นกรรมการศูน ย์พัฒนาการ เรี ยนการสอนทุกศูน ย์  ศูน ย์AFS. เขตล าปาง                     

ศูนย์แนะแนวจังหวัดล าปางและศูนย์การเรียนต่างๆ 

5. ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับรองผู้อ านวยการฯ ฝ่ายวิชาการ ดังนี้ 

5.1 สนับสนุนส่งเสริมให้ครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 

5.2 สนับสนุนส่งเสริมให้ครูจัดท าผลงานทางวิชาการ เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

5.3 นิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล

ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง 

5.4 ให้บริการส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ เอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ ทั้งในงาน        

การเรียนการสอนและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ 

5.5 วางแผนการจัดชั้นเรียน และการจัดตารางสอนประจ าปีการศึกษา 

5.6 ร่วมประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของครูเกี่ยวกับงานวิชาการ เสนอ

คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบเพื่อประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้น

เงินเดือนของข้าราชการครู 

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือครู ล าปางกัลยาณี 6 ปีการศึกษา 2563 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบของรองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ 

 

นางสาวดวงเดือน  จิตอารีย์ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. ปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการในฝ่ายอ านวยการ และรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ

ตามท่ีได้รับการแต่งตั้งจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 เป็นครั้งคราว 

ในกรณีที่ผู้อ านวยการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

2. จัดระบบสายงานและจัดบุคลากรฝ่ายอ านวยการ 

3. ก าหนดนโยบายในการปฏิบัติงานของฝ่ายอ านวยการให้สอดคล้องกับนโยบายของ

โรงเรียน 

4. วางแผน ควบคุม ดูแล ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานฝ่ายอ านวยการ 

5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการ 

 

นายชเลงศักดิ์  ฤกษ์วัลย์ 

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ปฏิบัติราชการแทนรองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ  ในกรณีรองผู้อ านวยการฝ่าย

อ านวยการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

2. ช่วยจัดระบบสายงานและจัดบุคลากรฝ่ายอ านวยการ 

3. ช่วยก าหนดนโยบายในการปฏิบัติงานฝ่ายอ านวยการให้สอดคล้องกับนโยบายของ

โรงเรียน 

4. ช่วยวางแผน ควบคุม ดูแล ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานฝ่ายอ านวยการ 

5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากรองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือครู ล าปางกัลยาณี 7 ปีการศึกษา 2563 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบของรองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 

 

นายสมชาย ใจไหว 

รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน  

บทบาทและหน้าที่ของรองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 

1. ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ในการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ ประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อยภาคเรียนละ 3 ครั้ง 

3. ปฏิบัติงานในฐานะเป็นบุคลากรหลักในการบริหารงานกิจการนักเรียน ด าเนินงานตาม

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

4. ประสานงานระหว่างคณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการด าเนินงานและหน่วยงาน           

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

5. นิเทศ  ติดตามผล  ก ากับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนทั้งระบบ 

6. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

7. ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

นายหรินทร์ คะระวาด 

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ปฏิบัติราชการแทนรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ในกรณีรอง

ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

2. ช่วยก าหนดนโยบายในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน 

3. ช่วยวางแผน ควบคุม ดูแล ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานฝ่ายกิจการนักเรียน 

4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากรองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 

5. จัดระบบสายงานและจัดบุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียน 

6. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
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หน้าที่และความรับผิดชอบของรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

นายทรงพล   เฟื่องฟู 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ ประธานกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป 

1. ปฏิบัติหน้าที่รักษาการแทนผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนล าปางกัลยาณี กรณีที่ได้รับ

มอบหมายจากผู้อ านวยการฯ และเป็นประธานกรรมการบริหารฝ่ายบริหารทั่วไปโดยต าแหน่ง 

2. ก าหนดแผนงานโครงการร่วมกับฝ่ายอื่น ๆ และด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

กลุ่มบริหารทั่วไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ของการจัดการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน 

3. เป็นกรรมการบริหารโรงเรียนและเป็นที่ปรึกษาของผู้บริหารในด้านงานฝ่ายบริหารทั่วไป 

น านโยบายงานที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารจัดการในเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพ 

4. ก ากับดูแล ร่วมมือ ประสาน นิเทศติดตามผลการด าเนินงานที่รับผิดชอบงานใน          

ฝ่ายบริหารทั่วไปให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

5. วางแผนและด าเนินการประสานงานระหว่างโรงเรียนกับชุมชนทุกงานให้มีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล 

6. เสนอความคิดเห็นในการพิจารณาความดีความชอบ เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ

ครูและลูกจ้างประจ า ต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 

7. มีหน้าที่รับฟังปัญหาต่าง ๆ ภายในโรงเรียน วางแผนแก้ปัญหาและรับผิดชอบต่อ       

เกียรติคุณและชื่อเสียงของโรงเรียน 

8. ประเมินผลงานในกลุ่มงานฝ่ายบริหารทั่วไป ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อรายงานผลต่อ

ผู้บังคับบัญชา 

9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามท่ีผู้บริหารมอบหมาย 

 

นายชลอ  ประชุมฉลาด 

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ปฏิบัติราชการแทนรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป ในกรณีรองผู้อ านวยการฝ่าย

บริหารทั่วไปไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

2. ช่วยจัดระบบสายงานและจัดบุคลากรกลุ่มบริหารทั่วไป 

3. ช่วยก าหนดนโยบายในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน 

4. ช่วยวางแผน ควบคุม ดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป 

5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
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ขอบข่ายการบริหารงาน 
 

ฝ่ายวิชาการโรงเรียนลําปางกัลยาณี อ.เมือง จ.ลําปาง 
 

งานวิชาการถือว่าเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหารจัดการไป

ให้สถานศึกษาให้มากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว

สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญท าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการ

สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งการจัดปัจจัย

เกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

1. เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานด้านวิชาการได้โดยอิสระ  คล่องตัว รวดเร็วและ

สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น 

2. เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพ

สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาตนเองและ

การประเมินจากหน่วยงานภายนอก 

3. เพื่อให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  ตลอดจนจัดปัจจัย

เกื้อหนุน การพัฒนาการเรียนรู้ที่สนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียน

เป็นส าคัญได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

4. เพื่อให้สถานศึกษาได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาและของบุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงานและสถาบันอื่นๆ อย่างกว้างขวาง 

 

ขอบข่ายการบริหารงาน 

 

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนล าปางกัลยาณี ได้ก าหนดขอบข่ายและภาระงานโดยแบ่งออกเป็น  

6 กลุ่มงานคือ 

1. กลุ่มงานส านักงาน ฝ่ายวิชาการ 

2. กลุ่มงานวัดผล ประเมินผล และงานทะเบียนนักเรียน 

3. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

4. กลุ่มงานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

5. กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

6. กลุ่มงานบริหารโครงการพิเศษและโรงเรียนมาตรฐานสากล 



คู่มือครู ลําปางกัลยาณี 12 ปีการศึกษา 2563 

 

จุดเนน้การพฒันาคุณภาพการศึกษา 

 

 

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนลําปางกัลยาณี อ.เมือง จ.ลําปาง 

 

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร  โดยสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน                 

การบริหารฝ่ายวิชาการ และสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างบุคลากรในการพัฒนาองค์กรด้วย

ระบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ 

2. บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาโดยค านึงถึงศักยภาพของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียน

ได้มีทางเลือกอย่างหลากหลายตามพื้นฐานและความสนใจที่แตกต่างกัน 

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีความรู้และทักษะในวิชาชีพครู            

ในการจัดการเรียนรู้และสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

4. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น  

5. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตสู่การเป็นพลโลกที่ดี  ด้วยกระบวนการ

จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เน้นทักษะการด ารงชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ควบคู่กับการพัฒนาทางด้านคุณธรรมจริยธรรม 

6. ส่งเสริมการใช้ส่ือและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
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1. กลุ่มงานสํานักงานฝ่ายวิชาการ 

 

นางเบญญาภา วรรณมณ ี หัวหน้ากลุ่มงาน 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ปฏิบัติหน้าที่ก ากับดูแลและประสานงานกลุ่มงานส านักงานฝ่ายวิชาการดังต่อไปนี้ 

1.1 งานสารบรรณส านักงาน 

1.2 งานแผนงานและงานประเมินผลฝ่ายวิชาการ 

1.3 งานบริการอัดส าเนา 

1.4 งานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรอื่น 

1.5 งานประสานความร่วมมือ การพัฒนางานวิชาการ 

1.6 งานประสานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

2. ประสานความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาที่ขอใช้โรงเรียนเป็นสนามสอบ  O-NET, 

GAT / PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา 

3. ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ในการก ากับ ดูแล ตัดสินใจ แก้ปัญหา ด้านการบริหาร

ทั่วไปของฝ่ายวิชาการ 

4. เป็นกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 

5. ก ากับ ควบคุม ดูแล งานส านักงานฝ่ายวิชาการ ให้เป็นระบบ มีระเบียบและสะอาด

เรียบร้อย 

6. เป็นเลขานุการฝ่ายวิชาการ 

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

1.1 งานสารบรรณสํานกังาน 
นางสาวสุปราณ ี กาศเกษม หัวหน้างานสารบรรณ 

นายกิติศักดิ ์ พรมคํา  กรรมการ 

นางสาวพรชนัน มาลัยทอง เจ้าหน้าที่สํานักงาน 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. วางแผนด าเนินการและจัดระบบงานสารบรรณของฝ่ายวิชาการ 

2. ประสานงานการแจ้งหรือเวียนหนังสือราชการให้แก่กลุ่มสาระ/สาระและผู้เกี่ยวข้องทราบ 

3. จัดระบบการโต้ตอบหนังสือราชการที่ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

4. บริการและอ านวยความสะดวกในด้านการติดต่อ ประสานงาน เกี่ยวกับเอกสาร ให้กับ

กลุ่มสาระ/สาระ และผู้เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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1.2 งานแผนงานและงานประเมินผลฝ่ายวิชาการ 
นางเบญญาภา วรรณมณี หัวหน้างาน  

นางธมนพัชร์ พงศ์สุพัฒน์ กรรมการ 

นายศราวุฒิ สุภายอง กรรมการ 

นางวาริศา ไชยญา กรรมการ 

นายทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์ กรรมการ 

นางสาววริศรา กุณาบุตร กรรมการ 

นางสาวพุทธชาด เทียนไชย กรรมการ 

นายนคร ยะเรือนงาม กรรมการ 

นางสาวพรชนัน มาลัยทอง กรรมการ 

นายอดุลศักดิ์ สองสีดา กรรมการ 

นางสุพรทิพย์ เปี้ยปลูก กรรมการและเลขานุการ 

นางสุดรัก ราชประสิทธิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. วางแผน ประสานงานและการจัดท าแผนงาน/โครงการ 

2. ควบคุมการด าเนินงานและตรวจสอบการใช้งบประมาณตามแผนงาน/โครงการ 

3. จัดหาสื่อ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานส านักงานฝ่าย 

4. วางแผนด าเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุของฝ่ายวิชาการ เช่น การเบิก-จ่าย วัสดุ ครุภัณฑ์

และจัดท าบัญชีทะเบียนวัสดุ-ครุภัณฑ์ ของฝ่ายวิชาการ 

5. วางแผนออกแบบเครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการ 

6. รวบรวมข้อมูลและประมวลผล เพื่อเป็นสารสนเทศของฝ่ายวิชาการ 

7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

1.3 งานบริการอัดสําเนาเอกสาร 

นางสุดรัก ราชประสิทธิ์ หัวหน้างาน 

นายนคร ยะเรือนงาม กรรมการ 

นายอดุลศักดิ์ สองสีดา กรรมการ 

นางสาวรัตนาภรณ์ มโนใจ กรรมการ 

นางสาวพรชนัน มาลัยทอง กรรมการ 

นางสาวพุทธชาด เทียนไชย กรรมกาและเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ให้บริการการส าเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน ส าเนาเอกสารของฝ่าย/กลุ่มงานอื่น ๆ 

2. ดูแล ควบคุมการอัดส าเนาเอกสารข้อความ/แบบทดสอบ ให้เป็นความลับและปลอดภัย 

3. อ านวยความสะดวกและให้บริการวัสดุอุปกรณ์ส านักงานแก่ครูที่มาขอใช้บริการงานวิชาการ 
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1.4 งานประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน และองค์กรอื่น 

นางสุดรัก ราชประสิทธิ์ หัวหน้างาน 

นายจิตตวัฒน์ เมืองมาหล้า กรรมการ 

นางศิริญา ยศบุญเรือง กรรมการ 
นางนภารัตน์ สูตรเลข กรรมการ 

นายศราวุฒิ สุภายอง กรรมการ 

นางสุพรทิพย์ เปี้ยปลูก กรรมการ 

นางวาริศา ไชยญา กรรมการ 

นางธมนพัชร์ พงศ์สุพัฒน์ กรรมการ  

นางสาวพุทธชาด เทียนไชย กรรมการ 

นางสาวพรชนัน มาลัยทอง กรรมการ 

นางสาวรัตนาภรณ์ มโนใจ กรรมการ 

นางเบญญาภา วรรณมณี กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ เอกชน และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ทั้งบริเวณใกล้เคียง

ภายในเขตพื้นที่การศึกษา ต่างเขตพื้นที่การศึกษา และนักศึกษาฝึกงาน 

2. ให้ความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการเป็นศูนย์สอบ O-NET ของส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35, ศูนย์สอบ O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 6, ศูนย์สอบ GAT/ PAT ของ

จังหวัดล าปาง, ศูนย์สอบวิชาสามัญ 9 วิชา, ศูนย์สอบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และกิจกรรมต่างๆ 

3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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1.5 งานประสานความร่วมมือ การพัฒนางานวิชาการ 

นางเบญญาภา วรรณมณี หัวหน้างาน 

นางสายพร นาละออง เลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระฯ วิชาภาษาไทย 

นางมยุรี ท้าวศรีชัย เลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระฯ วิชาภาษาอังกฤษ 

นางนพพร ปรียานนท์ เลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระฯ วิชาภาษาฝรั่งเศส 

นางปัทมาพร อินดาวงศ์ เลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระฯ วิชาภาษาจีน 

นางสาวสุภานัน ปัญญาใหญ่ เลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระฯ วิชาภาษาญี่ปุ่น 

นางสาวอรวรรณ กันธิมา เลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระฯ วิชาภาษาเกาหลี 

นางศรีนวย สําอางค์ศรี เลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระฯ ศิลปะ (ดนตรีไทย) 

นางพรพรรณ์ ไชยเมือง เลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระฯ ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 

นายธีรพันธ์ ปิงแก้ว เลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระฯ ศิลปะ (ดนตรีสากล) 

นางระวิวรรณ ภักดี เลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระฯ ศิลปะ (นาฏศิลป์) 

นายชัยณรงค์ ภักศิลป์ เลขานุการศูนย์หุ่นยนต์จังหวัดลําปาง 

นางสาวกนกพร นิลแพทย์ เลขานุการศูนย์แนะแนวจังหวัดลําปาง 

นางสาวนันทนาพร วงศ์ยศ เลขานุการศูนย์พัฒนาส่งเสริมห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริม 

  นิสัยรักการอ่าน 

นายจิตตวัฒน์ เมืองมาหล้า เลขานุการศูนย์พัฒนาการวัดและประเมินผลและการวิจัย 

 นางสาวปิญชาน์ รินง้าว ผู้ประสานงานศูนย์สารนิเทศ และศูนย์ AFS. เขต ลําปาง 

 นางสาวสุภานัน  ปัญญาใหญ่ ผู้ประสานงานโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง                

    (Tohnan Senior high school) ประเทศญี่ปุ่น 

 นางสาวตรีนุช เพชรแสนงาม เลขานุการศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาเคมี 

 นางศิริญา ยศบุญเรือง   ผู้ประสานงานเครือข่ายห้องเรียนพิเศษ ภาคเหนือตอนบน 

 นายนพพร ปุกคํา   ผู้ประสานงาน MOU. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

 นายจิตตวัฒน์ เมืองมาหล้า   ผู้ประสานงาน MOU. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 นางจงกลณี ภักดีเจริญ ผู้ประสานงาน สพฐ.ห้องเรียน MEP 

 นางศรีนวย สําอางค์ศรี ผู้ประสานงาน สพฐ.โครงการห้องเรียนดนตรี 

 นายชลอ ประชุมฉลาด ผู้ประสานงาน MOU. มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา 

นางปัทมาพร   อินดาวงศ์ ประสานงาน MOU.South west Forestry University  

  และ ผู้ประสานงาน MOU.Hebei Medical University  

  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 นางสาวอรวรรณ กันธิมา ผู้ประสานงาน MOU.มหาวิทยาลัยฮันกุ๊ก และ  

     ผู้ประสานงาน MOU. Catholic University of Daegu                

     ประเทศเกาหลี 
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หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระฯ 

2. วางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาครู บุคลากร และผู้เรียนตามแนวทางที่ก าหนด สอดคล้อง

ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคล่ือนศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระฯ 

เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

4. ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการหรือผู้ประสานงาน 

5. วางแผนและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคล่ือนภารกิจต่าง ๆ                 

ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

6. วางแผนจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานตามโอกาสอันควรอย่าง

ต่อเนื่องทุกปี 

7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

1.6 งานประสานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

นางเบญญาภา วรรณมณี หัวหน้างาน 

หัวหน้ากลุ่มสาระ/หัวหน้าสาระ กรรมการ 

นางสาวสุปราณี กาศเกษม กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ประสานความร่วมมือกับกลุ่มสาระฯ ในการวางแผนมอบหมายภารกิจให้แก่นักศึกษา 

ฝึกประสบการณ์ ตรงตามวุฒิการศึกษาและความรู้ความสามารถ 

2. แต่งตั้งครูพี่เล้ียงเพื่อให้ค าแนะน า ปรึกษาแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ตลอดระยะเวลา

การฝึกปฏิบัติงาน 

3. วางแผน ประสานงาน ผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดท าเอกสารคู่มือนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 

4. ประสานงานอาจารย์นิ เทศและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ เกี่ยวข้องกับนักศึกษา                      

ฝึกประสบการณ์ 
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2. กลุ่มงานวัดผล ประเมินผลและงานทะเบียนนักเรียน 

 

นางธมนพัชร์      พงศ์สพุัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงาน 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ปฏิบัติหน้าที่ก ากับดูแลและประสานงานกลุ่มงานวัดผลประเมินผลและงานทะเบียน

นักเรียน ฝ่ายวิชาการดังต่อไปนี้ 

1.1 งานวัดผลและประเมินผล 

1.2 งานทะเบียนนักเรียน 

1.3 งาน GPA และประมวลผลการเรียน 

1.4 งานแก้ไขผลการเรียน 

1.5 งานรับนักเรียน 

2. วางแผนและประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานทะเบียน

วัดผล การสอนซ่อมเสริม การจัดท าตารางสอน จัดกรรมการคุมสอบ และการจัดห้องสอบ 

3. ประสานความร่วมมือกับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ในการ

ประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา, การสอบ Pre O-Net ชั้น ม.3, การสอบ O-NET 

ชั้น ม.3 และการสอบด้วยข้อสอบกลาง ระดับ ม.1, ม.2 เป็นต้น 

4. เป็นกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

2.1 งานวัดผลและประเมินผล 

นายจิตตวัฒน์ เมืองมาหล้า หัวหน้างานวัดผล 

นางสาวพุทธชาด เทียนไชย เจ้าหน้าที่วัดผล 

นางศิริญา ยศบุญเรือง กรรมการและเลขานุการ 

นางนภารัตน์ สูตรเลข กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

   วัดผลระดับ ม.1 – ม.6 ประจําปีการศึกษา 2563 

1. นางสาวจริยา ก าลังมาก หัวหน้าวัดผลระดับชั้น ม.1 

2. นางสาวมานิตา ดวงสุดา ผู้ช่วยวัดผลระดับชั้น ม.1 

3. นางพรนภัส เอื้อแท ้ หัวหน้าวัดผลระดับชั้น ม.2 

4. นางสาววรรณกมล ศุภวิมุติ ผู้ช่วยวัดผลระดับชั้น ม.2 

5. นางสาวนารีรัตน์ รุ่งเรือง หัวหน้าวัดผลระดับชั้น ม.3 

6. นางกัญญารัตน์ นาคอ่อน ผู้ช่วยวัดผลระดับชั้น ม.3 

7. นางสาวอัจฉรา ชื่นใจ ผู้ช่วยวัดผลระดับชั้น ม.3 

8. นางวรัฐทยา ฝั้นสืบ หัวหน้าวัดผลระดับชั้น ม.4 

9. นางสิริวิมล นิรันดร์กุลสิทธ์ิ ผู้ช่วยวัดผลระดับชั้น ม.4 
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10. นางสาวรุ่งนภา ถนอมรอด หัวหน้าวัดผลระดับชั้น ม.5 

11. นางอริศรา บุญยืน ผู้ช่วยวัดผลระดับชั้น ม.5 

12. นางอัญชลี ไชยด ี หัวหน้าวัดผลระดับชั้น ม.6 

13. นางสาวสายทอง อินถาสาร ผู้ช่วยวัดผลระดับชั้น ม.6 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1.   รวมรวมข้อมูล ตรวจสอบ และประมวลผลการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

รายบุคคล จากครูผู้สอนตามระดับชั้นในแต่ละภาคเรียน  

2.   ดูแล ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการจัดท าข้อมูลผลการเรียน

ปลายภาค เพื่อรายงานให้ผู้ปกครองทราบความก้าวหน้าของผู้เรียนในแต่ละภาคเรียน 

3.   จัดเก็บเอกสาร หลักฐานการวัดผลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบเรียบร้อย 

4.   ประสานความร่วมมือกับครูผู้สอน ผู้ปกครอง  ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น ครูแนะแนว              

ครูปกครอง/งานปรับแก้พฤติกรรมนักเรียน  ติดตามแก้ไขนักเรียนที่มีผลการเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ 

การประเมินในแต่ละภาคเรียน หรือคาดว่าจะไม่จบการศึกษาแต่ละระดับ 

5.  ดูแลรับผิดชอบการจัดท าข้อสอบและการเก็บรักษาข้อสอบให้ปลอดภัย 

6.  ปฏิบัติงานหรือหน้าที่อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2.2 งานทะเบียนนักเรียน  

นางสุดรัก ราชประสิทธิ์ นายทะเบียนและหัวหน้างานทะเบียน 

นางพิมพ์ทอง มหาแก้ว ผู้ช่วยนายทะเบียน 

นางทิพวรรณ์ บุญเป็ง กรรมการ 

นางสาวทัศนีย์ ทนุกิจ กรรมการ 

นางสาวศิรินุช ใจศีลธรรม กรรมการ 

นางจิตรา   เครือตัน กรรมการ 

นางสาวสายทอง อินถาสาร กรรมการ 

นางมณีรัตน์ ภิญโญ กรรมการ 

นางณัฐนพัชร์ วงษ์วรเนตร กรรมการ 

นางสาวปนัดดา ยะติน กรรมการ 

นางขวัญจิตร สุวรรณวงศ์ กรรมกรและเลขานุการ 

นางสาวรัตนาภรณ์ มโนใจ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ร่วมกับงานวัดผลในการรวบรวม ตรวจสอบ และประเมินผลการเรียนของผู้เรียน 

2. ตรวจสอบและสรุปข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียนรายบุคคลแต่ละชั้นปี และเมื่อจบ

หลักสูตรฯ เพื่อเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของ

สถานศึกษาให้ความเห็นชอบและเสนอให้ผู้บริหารสถานศึกษาตัดสินและอนุมัติผลการเล่ือนชั้นเรียน 

และจบหลักสูตรฯ 
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3. จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาต่างๆ 

4. เป็นกรรมการจัดท า GPAX และ GPA ของสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา 

5. จัดท าแผนปฏิบัติงานของทะเบียน-วัดผล ร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง 

6. จัดเก็บเอกสารรับรองผลการเรียน หลักฐานการมอบตัวของนักเรียน และผู้ปกครอง

อย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบเรียบร้อย 

7. ตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษาของนักเรียนที่จบหลักสูตรไปแล้ว ตามที่หน่วยงานต่างๆ

ขอความร่วมมือ 

8. จัดท าสถิตินักเรียนเข้า-ออกระหว่างปี และรายงานข้อมูลนักเรียนที่จบหลักสูตรในแต่ละ

ปีการศึกษา 

9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

2.3 งาน GPA และประมวลผลการเรียน 

นางสุพรทิพย์ เปี้ยปลูก หัวหน้างาน 

หัวหน้างานวัดผล / หัวหน้างานทะเบียน กรรมการ 

คณะทํางานวัดผลระดับชั้นม.3 และ ม.6 กรรมการ 

นางวาริศา ไชยญา กรรมการ 

นางธมนพัชร์ พงศ์สุพัฒน์ กรรมการ 

นายศราวุฒิ สุภายอง กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวเสาวลักษณ์ อินต๊ะสม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

นางสาวพุทธชาด เทียนไชย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. จัดท าแผนปฏิบัติงานการจัดท าผลการเรียนเฉล่ีย (GPAX) และผลการเรียนเฉล่ีย            

รายสาระ (GPA) 

2. ตรวจทานความถูกต้องของค่า GPAX, GPA และแก้ไขให้ถูกต้องเม่ือพบข้อผิดพลาด 

3. จัดท าเอกสารรายงานผลการเรียนเฉล่ีย (GPAX) และผลการเรียนเฉล่ียรายสาระ 

(GPA) แจ้งให้นักเรียนผู้ปกครองทราบเพื่อเตรียมพร้อม 

4. จัดประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจระบบการด าเนินงานและสามารถตรวจทาน                 

ความถูกต้องของเอกสารด้วนตนเองได้ 

5. ประสานงานกับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ในการน าส่งข้อมูล 

GPAX, GPA 

6. ประสานงานกับศูนย์ GPAX, GPA ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการกรณีมีปัญหาและเขตพื้นที่ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือหรือให้ความกระจ่างได้ 

7. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองนักเรียนหรือบุคคลทั่วไปได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ 

GPAX, GPA ของนักเรียน/โรงเรียน 

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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2.4  งานแก้ไขผลการเรียน 

    2.4.1  งานแก้ไขผลการเรียนระดับ ม.ต้น 

นางอําไพ จันมะยม หัวหน้างาน ระดับ ม.ต้น 

นางสาวจริยา กําลังมาก หัวหน้าวัดผลระดับชั้น ม.1   กรรมการ 

นางพรนภัส เอื้อแท ้ หัวหน้าวัดผลระดับชั้น ม.2  กรรมการ 

นางสาวนารีรัตน์ รุ่งเรือง หัวหน้าวัดผลระดับชั้น ม.3   กรรมการ 

นางสาวพุทธชาด เทียนไชย   กรรมการและเลขานุการ 
 

    2.4.2  งานแก้ไขผลการเรียนระดับ ม.ปลาย 

นางสาวเสาวลักษณ์  อินต๊ะสม หัวหน้างาน ระดับ ม.ปลาย 

นางวรัฐทยา ฝั้นสืบ หัวหน้าวัดผลระดับชั้น ม.4   กรรมการ 

นางสาวรุ่งนภา ถนอมรอด หัวหน้าวัดผลระดับชั้น ม.5  กรรมการ 

นางอัญชลี ไชยด ี หัวหน้าวัดผลระดับชั้น ม.6   กรรมการ 

นางสาวพุทธชาด เทียนไชย   กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. วางแผนเกี่ยวกับการจัดระบบการซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว 

2. ด าเนินการดังนี้ 

2.1  ตรวจสอบข้อมูลการประเมินผลผู้เรียน 

2.2  วิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลผู้เรียน 

2.3  คัดกรองนักเรียนจากข้อมูลการประเมินผลผู้เรียน 

2.4  ส่งต่อนักเรียนที่มีผลการเรียน “ไม่ผ่าน” ให้ครูผู้สอน 

3. ประสานงานครูผู้สอน เพื่อด าเนินการปรับปรุงและพัฒนา ในรูปแบบของการสอน           

ซ่อมเสริมนักเรียนกลุ่มอ่อนและสอบแก้ตัวให้แล้วเสร็จในภาคเรียนถัดไป 

4. ประสานข้อมูลกับงานทะเบียนและประเมินผล 

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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2.5 งานรับนักเรียน 

นางนงนุช แสนเงิน หัวหน้างานแผนงาน หัวหน้างาน  

นางสุดรัก ราชประสิทธิ์ หัวหน้างานทะเบียน กรรมการ 

นางธมนพัชร์ พงศ์สุพัฒน์ หัวหน้างาน GPA กรรมการ 

นายชเลงศักดิ์ ฤกษ์วัลย์ หัวหน้างาน ICT   กรรมการ 

นายนพพร ปุกคํา หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร    กรรมการ 

  โครงการพิเศษ 

นางขวัญจิตร สุวรรณวงศ์ คณะกรรมการงานทะเบียน กรรมการ 

นางสาวรัตนาภรณ์ มโนใจ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน  กรรมการ 

นางสาวพุทธชาด เทียนไชย เจ้าหน้าที่งานวัดผล  กรรมการ 

นางสาวพรชนัน มาลัยทอง เจ้าหน้าที่สํานักงาน  กรรมการ 

นายจิตตวัฒน์ เมืองมาหล้า หัวหน้างานวัดผล  กรรมการและเลขานุการ 

นางศิริญา ยศบุญเรือง คณะกรรมการงานวัดผล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

นางสาวนภารัตน์ สูตรเลข คณะกรรมการงานวัดผล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. วิเคราะห์แผนงานและนโยบายการรับนักเรียนประจ าปี 

2. วางแผนและก าหนดแนวปฏิบัติในการด าเนินงานตามนโยบายของราชการโดยเคร่งครัด 

3.  แต่งตั้งคณะท างานและก ากับ นิเทศ ติดตามการด าเนินงานของคณะท างานชุดต่าง ๆ 

อย่างเป็นระบบ 

4.  จัดท าฐานข้อมูลและเครื่องมืออ านวยความสะดวกในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

5.  ด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานแต่ผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้นโดยเคร่งครัด 

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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3. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 

นายภูวณัฐ  โพธิ์งาม     หัวหน้ากลุ่มงาน 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. ปฏิบัติหน้าที่ก ากับดูแลและประสานงานกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ฝ่ายวิชาการ

ดังต่อไปนี้ 

1)  งานพัฒนาหลักสูตร 
2)  งานจัดตารางสอน 

3)  งานสถานศึกษาพอเพียง 

4)  งานพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ 

5)  งานหลักสูตรโรงเรียนสุจริต 

6)  งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ IS  

2. เป็นกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 

3. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

3.1 งานพัฒนาหลักสูตร 

นายภูวณัฐ โพธิ์งาม หัวหน้างาน 

หัวหน้ากลุ่มสาระ/หัวหน้าสาระทุกสาระ กรรมการ 

นายชัยณรงค ์ ภักศิลป ์ กรรมการ 

นายจิตตวัฒน์ เมืองมาหล้า กรรมการ 

นางสุดรัก ราชประสิทธ์ิ กรรมการ 

นางจงกลณี  ภักดีเจริญ กรรมการ 

นางสาวศิริพร ทวีชาต ิ กรรมการ 

นางศิริกานดา กันธิดา กรรมการ 

นายปฐว ี มณีวงศ ์ กรรมการ 

นางสาวสายทอง อินถาสาร กรรมการ 

นายฐิติพงศ ์ ม่ิงเชื้อ กรรมการ 

นางสาวทัศนีย ์ ทนุกิจ กรรมการ 

นางสาวกนกพร นิลแพทย ์ กรรมการ 

นายพงษ์ธลักษณ ์ สิบแก้ว กรรมการ 

นางศิริญา ยศบุญเรือง กรรมการและเลขานุการ 
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หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551สาระ

แกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการ

ของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมินสถานภาพสถานศึกษา เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์

ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการส่วนร่วมของทุกฝ่ายรวมทั้งคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. จัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่างๆ ที่ก าหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้อง

กับวิสัยทัศน์ เป้าหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการเนื้อหาสาระ ทั้งในกลุ่มสาระ            

การเรียนรู้เดียวกันและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

4. จัดท าคู่มือการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา นิเทศ ก ากับ ติดตาม  

ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ตลอดจน

การแนะแนวให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

5. น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการการใช้หลักสูตรให้เหมาะสม 

6. ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการการจัดการเรียนรู้  โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม          

ให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ

สถานการณ์ การประยุกต์ให้ความรู้เพื่อป้องกันและไขปัญหา การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และ

การปฏิบัติจริง การส่งเสริมให้รักการอ่านและใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาสาระกิจกรรม 

7. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม เช่น 

7.1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยเน้นทักษะการคิด 

7.2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

7.3 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยการประเมินตามสภาพจริง 

7.4 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยระบบการวิจัยในชั้นเรียน 

8. ส่งเสริมการจัดบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดกระบวน  

การเรียนรู้และการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 

9. นิเทศการใช้หลักสูตร 

10. ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร 

11. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 

12. งานนิเทศและตรวจสอบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระ 

13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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3.2 งานจัดตารางสอน 

นายกฤชณิ์พจน์ สะอาด หัวหน้างาน 

ว่าที่ ร.ต. หญิง ขวัญเรือน เพ็งมา รองหัวหน้างาน 

หัวหน้ากลุ่มสาระ/หัวหน้าสาระทุกสาระ กรรมการ 

นางสาวปิญชาน์ รินง้าว กรรมการ 

นายพงศ์เกษม เตชะสาย กรรมการ 

นายพงษ์ธลักษณ ์ สิบแก้ว กรรมการ 

นางศุทธิน ี ไชยรินทร์ กรรมการ 

นางบุญฑริกา วงศ์คําลือ กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวณฐาวิภา ดอนอุบล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

นางสาวพุทธชาด เทียนไชย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ประสานความร่วมมือกับกลุ่มสาระฯ ในการวางแผนมอบหมายและก าหนดครูผู้สอน           

ในรายวิชาต่างๆ ตรงตามวุฒิการศึกษาและความรู้ความสามารถ 

2. แต่งตั้งคณะท างานเพื่อร่วมกันวางแผนการจัดตารางสอนในแต่ละภาคเรียน/ป ี

3. จัดท าเอกสาร ตารางสอนครู ตารางการใช้ห้องเรียน ตารางสอนประจ าชั้น ตารางเรียน

ของนักเรียน 

4. ประสานงานการจัดรายวิชาเพิ่มเติมและวางแผนจัดระบบการเลือกวิชาเพิ่มเติมของ

นักเรียนทุกระดับชั้น 

 

3.3 งานสถานศึกษาพอเพียง 

นางโสภิณ ศิริคําน้อย  หัวหน้างาน 
นางจุฬารัตน์ ยะรินทร์  กรรมการ 
นางมณีรัตน์ ภิญโญ  กรรมการ 
นายยุทธนา เถียรประภากุล กรรมการ 
นางเบญญาภา วรรณมณี  กรรมการ 
นายกิติศักด์ิ พรมคํา  กรรมการ 
นางสาวสิริญา ศรีชัย  กรรมการ 
นางสาวทัศนีย์ ทนุกิจ  กรรมการ 
นายกรกฎ อุ่นเรือน  กรรมการ 
นางนิชานันท์ เมฆศิริ  กรรมการ 

 หัวหน้ากลุ่มสาระ/สาระทุกกลุ่ม/สาระ    กรรมการ 

นายชวนากร ตั่นมาเชื้อ  กรรมการและเลขานุการ  
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หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1.  ประชุม วางแผนการด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน 

ขยายผลการด าเนินงานสู่ชุมชน จัดกิจกรรมให้ความรู้ และด าเนินการจัดกิจกรรมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ

การสืบสานพระราชปณิธานน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียน ชุมชนและสังคม พร้อม

ทั้งสรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

2. ให้ค าปรึกษา แก่คณะกรรมการศูนย์ฯ กลุ่มแกนน าในการเข้ารับการอบรม รับนโยบาย 

แนวทางในการด าเนินการจัดกิจกรรม น าผลที่ได้ขยายผลสู่เพื่อนในโรงเรียนและชุมชน จัดกิจกรรม

ตามพันธกิจ 5 ด้าน สร้างเครือข่าย ผสานความร่วมมือกับกลุ่มแกนน าต่างๆในโรงเรียน  เพื่อ

ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 

3.  ให้ค าปรึกษา ติดต่อประสานงาน ร่วมประชุมวางแผนการด าเนินงานร่วมกับคณะกลุ่ม

แกนน าครอบครัวพอเพียง ให้การสนับสนุน ส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจในการด าเนินงานให้กับ

กลุ่มแกนน าตลอดจนแนะแนวทางในการด าเนินงานให้เป็นไปตามกรอบและแนวทางที่ถูกต้อง 
4.  อ านวยความสะดวก ประสานงาน ก ากับดูแล ให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 

ในการด าเนินการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ครอบครัวพอเพียงใน

สถานศึกษา 

5. ก ากับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับ-จ่ายและเก็บทรัพย์สินของศูนย์ครอบครัว

พอเพียงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบ ของทางราชการ 

6.  ประสานงาน รับ-ส่ง หนังสือราชการ จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ          

ทุกครั้ง 

7.  แจ้งนัดประชุมไปยังคณะกรรมการศูนย์ ฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี  ดูแล 

รักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของศูนย์ครอบครัวพอเพียงให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 

8. จัดท าแบบประเมินการจัดกิจกรรมและการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ 

9. ประมวลภาพการปฏิบัติงานลงแผ่นบันทึกข้อมูลเพื่อรวบรวมรายงานสรุป 

10. สรุปผลการประเมินรวบรวมข้อมูลท าการวิจัยและพัฒนาการขับเคลื่อนศูนย์ฯ 

11. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

3.4 งานพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ 

   3.4.1  งานห้องสมุด 

นางสาวนันทนาพร วงศ์ยศ หัวหน้างาน 

นางสาวรัตติพร เสาจินดารัตน์ รองหัวหน้างาน 

นางวัชรียา กฤตสิริทิพย์ กรรมการ 

นางมยุรี ท้าวศรีชัย กรรมการ 

นายประทีป จันทร์มล กรรมการ 

นางรุ้งลาวัลย์ ใจแก้ว กรรมการ 

นางสาวอัจฉรา ชื่นใจ กรรมการ 
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นางสาวณฐาวิภา ดอนอุบล กรรมการ 

นางสาวศิรินทร์ สุดเจริญ กรรมการ 

นางสุภาพร อ้วนสะอาด กรรมการ 

นางสาวจันทร์แก้ว ใจเมือง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 

นางสาวธมลวรรณ ปวงคํา เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 

นางสาวศศลักษณ์ เครือนันตา กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร โดยมุ่งหมายเพื่อพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

2. ส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด โดยกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนอ่าน ดู ฟัง จาก

ทรัพยากรสารสนเทศและส่ือหลากหลายประเภทและรูปแบบ ทั้งการอ่านภายในห้องสมุดและ

ภายนอกห้องสมุดเพื่อความเพลิดเพลิน เสริมสร้างจินตนาการ การค้นคว้าหาความรู้ความเข้าใจ

ส าหรับการเรียน การเรียนรู้ตลอดชีวิต และความเข้าใจในสังคมและวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 

3. สร้างนิสัยรักการอ่านที่ย่ังยืนให้แก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหาร

โรงเรียน 

4. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะและนิสัยในการตั้งเป้าหมาย 

การเรียนรู้ วางแผน แสวงหา เลือกและประเมินวิธีการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อให้

นักเรียนเป็นผู้เรียนที่มีความรับผิดชอบ สามารถพึ่งพอตนเอง และเติบโตเป็นพลเมืองที่สามารถ

พึ่งพาตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการรับรู้  เข้าถึง ประเมิน เลือกและใช้ประโยชน์จาก

สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และการด าเนินชีวิต 

6. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้เข้าถึงองค์ความรู้ ความคิด วัฒนธรรม และข้อมูลข่าวสาร

ที่เหมาะสมกับวัยได้อย่างเสรี 

7. ให้บริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ให้แก่ นักเรียน คู บุคลากรทาง  

การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 

8. ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ และพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี 

อย่างรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้และมีทักษะส าหรับ

การด าเนินชีวิตในคริสต์ศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

9. บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง โดยติดตามความรู้ ข่าวสาร 

ความคิดและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเตรียมความพร้อมของนักเรียนส าหรับ              

การเรียนรู้และด าเนินชีวิต ในสังคมปัจจุบันที่มีความซับซ้อนและเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และ

รองรับการเปลี่ยนในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 3.4.2  งานพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
 นางสาวศศลักษณ์ เครือนันตา หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา หัวหน้างาน 
 นางลลิตา ประชุมฉลาด หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ รองหัวหน้างาน 
 นางสาวนันทนาพร วงศ์ยศ หัวหน้างานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ฯ กรรมการ 
 นายชเลงศักดิ ์ ฤกษ์วัลย์ หัวหน้างานเทคโนโลยี กรรมการ 
 นายปฐวี มณีวงศ์ หัวหน้างานศิลปกรรม กรรมการ 
 นางสาวรัตติพร เสาจินดารัตน์ คณะทํางานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ฯ กรรมการ 
 นางสาวจันทร์แก้ว ใจเมือง คณะทํางานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ฯ กรรมการ 
 นางสาวธมลวรรณ ปวงคํา คณะทํางานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ฯ กรรมการ  
 นางสาวเมธาพร สงกานต์ทิพ คณะทํางานบูรณาการเรียนรู ้ กรรมการ 
 นางจงกลณี ภักดีเจริญ คณะทํางานบูรณาการเรียนรู้ กรรมการ 
 นางสาวณฐาวิภา ดอนอุบล คณะทํางานบูรณาการเรียนรู้ กรรมการ 
 นางสาวดวงฤทัย ธนามี คณะทํางานบูรณาการเรียนรู้ กรรมการ 
 นางสาวสิริญา ศรีชัย คณะทํางานศิลปกรรม กรรมการ 
 นางพรพรรณ ์ ไชยเมือง คณะทํางานศิลปกรรม กรรมการ 
 นางขวัญจิตร สุวรรณวงศ์ คณะทํางานเทคโนโลยี กรรมการ 
 นางสาวอภิญญา สังข์ครุฑ คณะทํางานเทคโนโลยี กรรมการ 
 นายพงศ์ไพบูลย์ เสมพิพัฒน์ คณะทํางานเทคโนโลยี กรรมการ 
 นายยศวริศ กลิ่นฟุ้ง คณะทํางานเทคโนโลยี กรรมการ 

 นายลีนวัฒน ์ สมพันธ์ คณะทํางานเทคโนโลยี กรรมการ 
 คณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ทุกคน กรรมการ 
 นางพิกุลทอง เปล่งศิริ หัวหน้างานบูรณาการเรียนรู ้ กรรมการและเลขานุการ 
 นายชวนากร ตั๋นมาเชื้อ คณะทํางานบูรณาการเรียนรู้    กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. ควบคุม ดูแล ห้องพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนล าปางกัลยาณี ในการจัดแสดง

นิทรรศการถาวร  
2. ออกแบบปรับปรุงระบบส่ือการแสดงงานด้วยระบบแสง เสียง ระบบไฟ ให้เหมาะสม 

สอดคล้องกับกิจกรรม 
3. น าเสนอสื่อให้เข้าถึงผู้เข้าชม ด้วยข้อมูลทางวิชาการที่ถูกต้องและทั่วถึง 
4. จัดหาทรัพยากรที่สอดคล้องกับศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น อย่างหลากหลาย 
5. จัดท าฐานข้อมูล อาทิเช่น ทะเบียนภาพทะเบียนวัสดุส่ิงของและข้อมูลที่ส าคัญอื่นๆ 
6. วางแผน พัฒนาและด าเนินการจัดท าหลักสูตรบูรณาการพิพิธภัณฑ์ฯ ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
7. ให้บริการอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้ส าหรับ ครู นักเรียน และผู้สนใจ 
8. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างหลากหลาย 
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3.4.3  งานศูนย์การเรียนรู้เซรามิค 

       นายยุทธนา         เถียรประภากุล       หัวหน้างาน 

นายพรชัย มั่นเหมาะ กรรมการ 

นายบุญเทียม เทพปินตา กรรมการ 

นายอุทัย ใจเชื้อ กรรมการ 

นายพรหมรังษี            ทรงศรีสกุล กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนและผู้ที่สนใจ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
2. ให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน กับสาระอุตสาหกรรม 
3. ออกแบบและผลิต ของที่ระลึก ให้กับทางโรงเรียน 
4. วางแผน พัฒนา แหล่งเรียนรู้และผลิตภัณฑ์เซรามิก ให้เกิดความย่ังยืน 

 

3.5 งานหลักสูตรโรงเรียนสุจริต 

นางวัชรียา          กฤตสิริทิพย์        หัวหน้างาน 

นางลลิตา          ประชุมฉลาด       รองหัวหน้างาน 

นางพรทิพา          ผันผาย           กรรมการ 
นางณัฐนพัชร์       วงษ์วรเนตร        กรรมการ 

นายณัฏฐพล        ขวัญเจริญ         กรรมการ 

นางวิไล           มังจักร์           กรรมการ 

นายปฐวี          มณีวงศ์           กรรมการ 

นางเน้ือน้อง        ศรีตะบุตร         กรรมการ 

นายศราวุฒิ        สุภายอง          กรรมการ 

นางสาวนันทนาพร     วงศ์ยศ           กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. ศึกษาเอกสาร คู่มือการด าเนินงานโรงเรียนสุจริต 
2. ประชุม วางแผนด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ สังเคราะห์งานบริหาร 4 ฝ่ายของ

โรงเรียนว่ามีความเกี่ยวข้อง สอดคล้องกับการด าเนินงานโรงเรียนล าปางกัลยาณีสุจริตในด้านใด 
3. ประชาสัมพันธ์ อ านวยความสะดวก ประสานงาน ให้การสนับสนุนส่งเสริม ให้ค าปรึกษา 

ก ากับติดตามการด าเนินงานแก่ครู นักเรียน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตามแผนงานโครงการโรงเรียน

ล าปางกัลยาณีสุจริต 
4. สรุป ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมท าการวิจัยและขับเคลื่อนโครงการ 
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
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3.6 งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้  IS 

 นางสาวนันทนาพร วงศ์ยศ  หัวหน้างาน 

 นางสาวรุ้งลาวัลย์ ใจแก้ว  กรรมการ 

 นางสาวรัตติพร เสาจินดารัตน์  กรรมการ 

 ครูที่ปรึกษา IS1 / ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น กรรมการ 

 นางสาวศศลักษณ์ เครือนันตา      กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. เป็นกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 

2. เป็นประธานอนุกรรมการ/กรรมการของกลุ่มสาระฯ 

3. ร่วมกับครูผู้สอนก าหนดโครงสร้างการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระฯ/สาระฯ

ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา 

4. ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้  การจัดกิจกรรม พร้อมแนวทางการวัดผลและ

ประเมินผลการเรียนของกลุ่มสาระฯ/สาระฯ 

5. ร่วมกับครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯ/สาระฯ จัดท าแผนปฏิบัติงาน/โครงการ 

6. พิจารณาจัดครู/บุคลากร เข้าสอนในรายวิชาต่าง ๆ และเป็นคณะกรรมการจัดท า

ตารางสอน-ตารางเรียน ของสถานศึกษา รายภาค/รายปี 

7. ด าเนินการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม ดูแลการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระฯ/

สาระฯ ให้เป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการวัดผลและ

ประเมินผลการเรียน 

8. สนับสนุนให้ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯ/สาระฯ ผลิตสื่อหรือเลือกใช้สื่อที่เหมาะสม ทันสมัย

และมีประสิทธิภาพประกอบการจัดการเรียนรู้ 

9. จัดให้ครูในกลุ่มสาระฯ/สาระฯ สอนซ่อมเสริมให้แก่ผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินหรือ

ต้องการได้รับการพัฒนาการเรียนรู้เป็นกรณีพิเศษ 

10. จัดสอนแทน กรณีมีครูในกลุ่มสาระฯ/สาระฯ ลาป่วย ลากิจ หรือไปราชการโดยมอบหมาย

เป็นลายลักษณ์อักษร 

11. ร่วมกับฝ่ายวิชาการ พัฒนาบุคลากรโดยการจัดส่งครูในกลุ่มสาระฯ/สาระฯ เข้ารับการอบรม 

12. ประสานงานกับฝ่ายวิชาการในการจัดหาและจัดซื้อ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ เพื่อพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนในกลุ่มสาระฯ/สาระฯ 

13. ประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ ของกลุ่มสาระฯ/สาระฯ และรายงานผลทุกภาคเรียน 

14. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มสาระฯ/สาระฯ            

เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ ตามที่โรงเรียนก าหนด เพื่อเสริมขวัญและก าลังใจ 

15. สนับสนุนส่งเสริมให้ครูในกลุ่มสาระฯ/สาระฯพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพครูตาม

ศักยภาพ โดยการจัดท าวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน การจัดท าผลงานทางวิชาการหรือศึกษาต่อใน

ระดับที่สูงขึ้น 

16. ส่งเสริมและพัฒนาค่ายโอลิมปิกวิชาการ 

17. ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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4. กลุ่มงานพัฒนากระบวนการการเรียนรู ้
 

นางนาริฐา    อินถานะ     หัวหน้ากลุ่มงาน 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. ปฏิบัติหน้าที่ก ากับดูแลและประสานงานฝ่ายวิชาการดังต่อไปนี้ 

1.1 งานส่งเสริมพัฒนากระบวนการ การเรียนรู้ 

1.2 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1.3 งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1.4 งานนิเทศการศึกษา 

1.5 งานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

1.6 งานพัฒนากระบวนการวิจัยเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการชั้นเรียนคุณภาพ 

2. ก ากับ ควบคุม ดูแล งานส านักงานฝ่ายวิชาการ ให้เป็นระบบ มีระเบียบและสะอาดเรียบร้อย 

3. ประสานงานกับกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ เพื่อก าหนดรายวิชาในกลุ่มสาระต่าง ๆ ตาม 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
4. ประสานงานการจัดหา/จัดซื้อ สื่อ ต าราเรียน ตามที่กลุ่มสาระ/สาระ ระบุความต้องการ 

ใช้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาแล้ว 

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

4.1  งานส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

 นางนาริฐา อินถานะ หัวหน้างาน 

  นางสาวศิรินุช ใจศีลธรรม  รองหัวหน้ากลุ่มงาน 

  นางอําไพ จันมะยม  กรรมการ 

  นางวรัฐทยา ฝั้นสืบ  กรรมการ 

  นางศุทธินี ไชยรินทร์  กรรมการ 

  นายอนุชิต แสงศิริรัตน์  กรรมการ 

  นางจิรารัตน์ วงศ์วิไล  กรรมการ 

  นางสาวจริยา กําลังมาก กรรมการและเลขานุการ 

  นางสาวรัตติพร เสาจินดารัตน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. วางแผน ด าเนินกิจกรรม ส่งเสริมพัฒนา สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา 

คุณภาพผู้เรียน 
2. ประสานงานกลุ่มสาระ/สาระการเรียนรู้ เกี่ยวกับการจัดครูเข้าสอนแทน และรวบรวม 

ข้อมูลจัดท าสถิติเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

3. จัดกิจกรรม ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน 

ศตวรรษท่ี 21  
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4. การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ ผ่านการสร้างเครือข่าย 

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 

5. ส่งเสริมพัฒนาครูสายงานการสอน ให้ได้รับการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ                 

ตามเกณฑ์ ว 21/2560 

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

4.2 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 นางจันทรัตน์ ดวงฟู หัวหน้างาน 

1. กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย นางสายพร นาละออง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

2. กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ นางจันทรัตน์ ดวงฟู หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

3. กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ นายนพพร ปุกคํา หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

   3.1 สาระวิทยาศาสตร์ นายนพพร ปุกคํา หัวหน้าสาระฯ 

   3.2 สาระเทคโนโลยี นายชัยณรงค์ ภักศิลป์ หัวหน้าสาระฯ 

4. กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ นางลลิตา ประชุมฉลาด หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

5. กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา นายจีรศักดิ์ ถาน้อย หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

6. กลุ่มสาระฯ การงานอาชพีและเทคโนโลยี นายฐิติพงศ์ มิ่งเชื้อ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

 6.1 สาระคหกรรม นางมาลินี สายสิงห์ทอง หัวหน้าสาระฯ 

 6.2 สาระเกษตรกรรม นางสาวศิริลักษณ์ ใจขาว หัวหน้าสาระฯ 

 6.3 สาระอุตสาหกรรม นายพรหมรังษี ทรงศรีสกุล หัวหน้าสาระฯ 

 6.4 สาระธุรกิจศึกษา นายฐิติพงศ์ มิ่งเชื้อ หัวหน้าสาระฯ 

7. กลุ่มสาระฯ ศิลปะ นางศรีนวย สําอางค์ศรี หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

 7.1 สาระทัศนศิลป์ นางพรพรรณ์ ไชยเมือง หัวหน้าสาระฯ 

 7.2 สาระนาฏศิลป์ นางระวิวรรณ ภักดี หัวหน้าสาระฯ 

 7.3 สาระดนตรสีากล นายธีรพันธ์ ปิงแก้ว หัวหน้าสาระฯ 

 7.4 สาระดนตรีไทย นางศรีนวย สําอางค์ศรี หัวหน้าสาระฯ 

8. กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) นางมยุรี ท้าวศรีชัย หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

9. กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศที่ 2 นางนพพร ปรียานนท์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

  9.1 สาระภาษาฝรั่งเศส นางนพพร ปรียานนท์ หัวหน้าสาระฯ 

  9.2 สาระภาษาจีน นางปัทมาพร อินดาวงศ์ หัวหน้าสาระฯ 

  9.3 สาระภาษาญี่ปุ่น นางสาวสุภานัน ปัญญาใหญ่ หัวหน้าสาระฯ 

  9.4 สาระภาษาเกาหลี นางสาวอรวรรณ กันธิมา หัวหน้าสาระฯ 

   นางนาริฐา อินถานะ กรรมการและเลขานุการ 

   นางสาวจริยา กําลังมาก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   นางศุทธินี ไชยรินทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. เป็นกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 

2. เป็นประธานอนุกรรมการ/กรรมการของกลุ่มสาระฯ 

3. ร่วมกับครูผู้สอนก าหนดโครงสร้างการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระฯ/สาระฯ

ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา 

4. ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้  การจัดกิจกรรม พร้อมแนวทางการวัดผลและ

ประเมินผลการเรียนของกลุ่มสาระฯ/สาระฯ 

5. ร่วมกับครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯ/สาระฯ จัดท าแผนปฏิบัติงาน/โครงการ 

6. พิจารณาจัดครู/บุคลากร เข้าสอนในรายวิชาต่าง ๆ และเป็นคณะกรรมการจัดท า

ตารางสอน-ตารางเรียน ของสถานศึกษา รายภาค/รายปี 

7. ด าเนินการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม ดูแลการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระฯ/

สาระฯ ให้เป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการวัดผลและ

ประเมินผลการเรียน 

8. สนับสนุนให้ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯ/สาระฯ ผลิตส่ือหรือเลือกใช้ส่ือที่เหมาะสม ทันสมัย

และมีประสิทธิภาพประกอบการจัดการเรียนรู้ 

9. จัดให้ครูในกลุ่มสาระฯ/สาระฯ สอนซ่อมเสริมให้แก่ผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

หรือต้องการได้รับการพัฒนาการเรียนรู้เป็นกรณีพิเศษ 

10. จัดสอนแทน กรณีมีครูในกลุ่มสาระฯ/สาระฯ ลาป่วย ลากิจ หรือไปราชการโดย

มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร 

11. ร่วมกับฝ่ายวิชาการ พัฒนาบุคลากรโดยการจัดส่งครูในกลุ่มสาระฯ/สาระฯ เข้ารับการอบรม 

12. ประสานงานกับฝ่ายวิชาการในการจัดหาและจัดซื้อ ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ เพื่อพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนในกลุ่มสาระฯ/สาระฯ 

13. ประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ ของกลุ่มสาระฯ/สาระฯ และรายงานผลทุกภาคเรียน 

14. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มสาระฯ/สาระฯ            

เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ ตามท่ีโรงเรียนก าหนด เพื่อเสริมขวัญและก าลังใจ 

15. สนับสนุนส่งเสริมให้ครูในกลุ่มสาระฯ/สาระฯพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพครูตาม

ศักยภาพ โดยการจัดท าวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน การจัดท าผลงานทางวิชาการหรือศึกษาต่อใน

ระดับที่สูงขึ้น 

16. ส่งเสริมและพัฒนาค่ายโอลิมปิกวิชาการ 

17. ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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4.3 งานยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

    นายทศวัฒน์       หอมแก่นจันทร์               หัวหน้างาน 

    นางสาวกนกพร     นิลแพทย์                   กรรมการ 

นางสายพร        นาละออง                  กรรมการ 

    นางลลิตา        ประชุมฉลาด                กรรมการ 

    นางจันทรัตน์      ดวงฟู                     กรรมการ 

นายนพพร        ปุกคํา                     กรรมการ 

นางมยุรี         ท้าวศรีชัย                  กรรมการ 

นายสินชัย         ชวลิตพิเชฐ                  กรรมการ 

นายธีรวัฒน์        กันทะ                     กรรมการ 

นายพงษ์ธลักษณ์    สิบแก้ว                    กรรมการ 

    นายบรรเจิด       สระปัญญา                  กรรมการ 

นางนาริฐา        อินถานะ                   กรรมการ 

นางสาวจริยา      กําลังมาก                  กรรมการ 

นางสาววริศรา     กุณาบุตร                   กรรมการและเลขานุการ 

นางสาววราพร     รัศมีจารุรงค์                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1.  วางแผน พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน 8 กลุ่มสาระ

การเรียนรู ้

2.  วางแผน พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับการสอบ O-NET, โอลิมปิกวิชาการ และ

การสอบเข้ามหาวิทยาลัย 

3.  ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการยกระดับคุณภาพระดับโรงเรียน ระดับชาติ               

(การสอบ O-NET) โอลิมปิกวิชาการ และการสอบเข้ามหาวิทยาลัย 

 

4.4 งานนิเทศการศึกษา 

 นางนาริฐา อินถานะ หัวหน้างาน 

1. กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย นางสายพร นาละออง กรรมการ 

2. กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ นางจันทรัตน์ ดวงฟู กรรมการ 

3. กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ นายนพพร ปุกคํา กรรมการ 

4. กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ นางลลิตา ประชุมฉลาด กรรมการ 

5. กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา นายจีรศักดิ์ ถาน้อย กรรมการ 

6. กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี นายฐิติพงศ์ มิ่งเชื้อ กรรมการ 

7. กลุ่มสาระฯ ศิลปะ นางศรีนวย สําอางค์ศรี กรรมการ 

8. กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) นางมยุรี ท้าวศรีชัย กรรมการ  
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9. กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศที่ 2 นางนพพร ปรียานนท์ กรรมการ   

10.กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นายชัยณรงค์ ภักศิลป์ กรรมการ 

   นางสาวกนกพร นิลแพทย์ กรรมการ 

11. นางจงกลณี  ภักดีเจริญ     กรรมการ 

12. นางศุทธินี ไชยรินทร์   กรรมการ 

13. นายอนุชิต แสงศิริรัตน์     กรรมการและเลขานุการ      

14. นางสาวจริยา กําลังมาก   กรรมการและเลขานุการ        

15. นางสาวอภิญญา สังข์ครุฑ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
\ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ด าเนินการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม ดูแลการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระฯ/

สาระฯ ให้เป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการวัดผลและ

ประเมินผลการเรียน 

2. สนับสนุนให้ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯ/สาระฯ ผลิตส่ือหรือเลือกใช้ส่ือที่เหมาะสม ทันสมัย

และมีประสิทธิภาพประกอบการจัดการเรียนรู้ 

3. ร่วมกับฝ่ายวิชาการ พัฒนาบคุลากรโดยการจัดส่งครูในกลุ่มสาระฯ/สาระฯ เข้ารับการอบรม 

4. ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้  การจัดกิจกรรม พร้อมแนวทางการวัดผลและ

ประเมินผลการเรียนของกลุ่มสาระฯ/สาระฯ 

5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

4.5 งานสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

นางขวัญจิตร สุวรรณวงศ์ หัวหน้างาน 

นางสาวสายทอง อินถาสาร กรรมการ 

 นางสาวศิรินุช ใจศีลธรรม กรรมการและเลขานุการ      
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สอน สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน             

การสอน และอ านวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ จากส่ือการเรียนการสอน และ            

แหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ 

2. ประสานงานร่วมกับงานส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู ้ในการวางแผนพัฒนาทักษะ

ด้านการเรียนรู้ และนวัตกรรมแห่งศตวรรษท่ี 21 

3. ประสานงานร่วมกับงานส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู ้ในการวางแผนพัฒนาทักษะ

ด้านส่ือ และเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา 
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4.6 งานพัฒนากระบวนการวิจัยเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการชั้นเรียนคุณภาพ 

นายบรรเจิด  สระปัญญา   หัวหน้างาน 

นางพรนภัส เอื้อแท ้  รองหัวหน้างาน 

นางวรัฐทยา  ฝั้นสืบ  เลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. วางแผนกลยุทธ์การใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการการเรียนรู้นักเรียน 

2. ด าเนินกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้คณะครูเรียนรู้วิธีวิทยาการการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการ

การเรียนรู้นักเรียน 

3. สนับสนุนให้คณะครูน าการวจิัยไปใช้ในการบริหารจัดการชั้นเรียน และต่อยอดการพัฒนา

ศักยภาพรอบด้านให้แก่ผู้เรียน 

4. สะท้อนผลการพัฒนากระบวนการวิจัยเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการชั้นเรียนคุณภาพ 

4.7  งานโครงการนักเรียนพิเศษเรียนร่วม 

นางสาวกนกพร       นิลแพทย์            หัวหน้างาน 

นางศิริวรรณ        วรงค์วรรธนะ         กรรมการ 

นางสาวพรศรี       เหลี่ยมพงศาพุทธิ      กรรมการ 

นางวิไล           มังจักร์             กรรมการ 

นางพิมพ์ทอง       มหาแก้ว            กรรมการ 

นางสาวภาวรินทร์     วงศ์ป่าขาม          กรรมการ 

นางสาวปนัดดา      ยะติน              กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ให้การพัฒนาการบริหารจัดการเรียนร่วมเป็นไปตามโครงสร้างชีท (SEAT Framework) 

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School – based) 

2. วางแผน สนับสนุนให้ครู บุคลากร พัฒนานักเรียนเรียนร่วมอย่างเต็มศักยภาพตามที่

ก าหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล   (Individualized Education Programe : IEP) 

3. พัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนร่วมให้มีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 

4. พัฒนาการสร้างให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนร่วม             

มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนร่วมและปฏิบัติต่อผู้เรียนอย่างเหมาะสม 

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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5. กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

นายชัยณรงค์   ภักศิลป์      หัวหน้ากลุ่มงาน 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ปฏิบัติหน้าที่ก ากับดูแลและประสานงานกลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฝ่ายวิชาการ 

ดังต่อไปนี้ 

1.1 งานกิจกรรมแนะแนว 

1.2 งานกิจกรรมรังสรรค์(ชุมนุม) 

1.3 งานกิจกรรมลูกเสือ 

1.4 งานกิจกรรมยุวกาชาด 

1.5 งานเสริมสร้างวินัยและจิตอาสา ม.ปลาย 

1.6 งานนักศึกษาวิชาทหาร 

1.7 งานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

1.8 งานกิจกรรมทัศนศึกษา 

2. วางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางที่ก าหนดสอดคล้องตามเจตนารมณ์

ของหลักสูตรของการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เหมาะกับสภาพของโรงเรียนชุมชนตาม

ความสนใจและความต้องการของผู้เรียน 

3. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเสนอโรงเรียน

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยเห็นชอบจากฝ่ายวิชาการ 

4. ส ารวจข้อมูลความพร้อมความต้องการและสภาพปัญหาในการจัดกิจกรรม 

5. จัดท าแผนโครงการและปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

6. จดัประชุมคณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

7. ให้ค าปรึกษาแนะน าผู้ปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

8.  ให้การสนับสนุนส่งเสริมผู้ปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง

ด้วยการเข้ารับการฝึกอบรมศึกษาดูงานตามความเหมาะสมในโอกาสต่างๆ 

9. ขอความร่วมมือและประสานสัมพันธ์กับครูอาจารย์ผู้ปกครองชุมชนและองค์กรต่างๆ         

ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

10. นิเทศติดตามและประเมินการด าเนินงานของคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย 

11. รวบรวมผลการประเมินการจัดกิกรรมพัฒนาผู้เรียนเสนอผู้บริหารทุกภาคเรียน 

12. วางแผนและประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี

อย่างเป็นระบบ 
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13. ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง และส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

14. เป็นกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 

15. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

5.1  งานกิจกรรมแนะแนว 

นางสาวกนกพร       นิลแพทย์            หัวหน้างาน 

นางสาวพรศรี       เหลี่ยมพงศาพุทธิ      รองหัวหน้างาน 

นางสาวปนัดดา      ยะติน              กรรมการ 

นางสาวภาวรินทร์     วงศ์ป่าขาม          กรรมการ 

นางศิริวรรณ        วรงค์วรรธนะ         กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. งานจัดกิจกรรมแนะแนวตามโครงสร้างหลักสูตรให้ครอบคลุม 

1.1  ด้านการศึกษา 

1.2  ด้านอาชีพ    

1.3 ด้านส่วนตัวและสังคม  

2. งานบริการแนะแนว  5  บรกิาร 

2.1 บริการศึกษารวบรวมข้อมูลนักเรียน 

- วางแผนการเก็บข้อมูลนักเรียน ส ารวจปัญหาและความต้องการของนักเรียน 

- จัดหา จัดสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูลนักเรียน เช่น การเย่ียมบ้านนักเรียน              

การท าระเบียนสะสม  การส ารวจปัญหาและความต้องการของนักเรียน 

- พัฒนาเทคโนโลยีในการศึกษารวบรวมข้อมูลนักเรียน 

 

- จัดเก็บข้อมูลนักเรียนอย่างเป็นระบบ 

- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 

- น าข้อมูลไปใช้ 

2.2  บริการสารสนเทศ 

- จัดบริการสนเทศด้านการศึกษา 

- จัดบริการสนเทศด้านอาชีพ 

- จัดบริการสนเทศด้านส่วนตัวและสังคม 

- จัดหา ผลิต รวบรวมเอกสารต่างๆ 

- การจัดศูนย์สนเทศ การจัดบอร์ดเพื่อเสนอข้อควรรู้ ความรู้ และประกาศต่าง ๆ 

- การประชาสัมพันธ์ เช่น  การผลิตเอกสารในรูปแบบต่างๆ  การประชุมชี้แจง

นักเรียน การเผยแพร่ความรู้เรื่องการแนะแนวในส่ือ ICT  
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2.3   บริการจัดวางตัวบุคคล 

- จัดวางตัวด้านการศึกษา บรกิารช่วยเหลือนักเรียนในการเลือกแผนการเรียน 

การศึกษาต่อและอาชีพ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ด าเนินการรบัสมัคร   

ส่งใบสมัครให้กับสถาบันการศึกษา 

- การพิจารณาทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ 

- การหางานพิเศษให้นักเรียน การสนับสนุนให้มีรายได้พิเศษระหว่างเรียน 

- จัดทดสอบความสามารถทางวิชาการร่วมกับสถาบันต่าง ๆ  

2.4  บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

- การให้ค าปรึกษารายบุคคล และรายกลุ่ม  

- การส่งตัวนักเรียนไปให้หน่วยอื่นช่วยแก้ปัญหา (กรณีพิเศษ)  

- การให้บริการแก่ผู้ปกครองท่ีมาปรึกษา  

- สร้างเครือข่ายการให้ค าปรึกษาแก่ นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) 

- การติดตามผลหลังให้ค าปรึกษา 

- การเก็บสถิติหลังให้ค าปรึกษา 

2.5  บริการติดตามประเมินผล 

- ติดตามประเมินผลการจัดงานแนะแนว 

- ติดตามผลการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักเรียน 

- ติดตามผลการช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเส่ียง / กลุ่มมีปัญหา 

- จัดท าข้อมูล สารสนเทศ และรายงานผล 

3.  งานประสานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

3.1  ประสานช่วยเหลือครูที่ปรึกษาในการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

3.2   ประสานช่วยเหลือครูที่ปรึกษาในการคัดกรองนักเรียน 

 3.3   ประสานช่วยเหลือครูที่ปรึกษาในการส่งเสริมพัฒนานักเรียน 

 3.4 ประสานช่วยเหลือครูที่ปรึกษาในการช่วยเหลือนักเรียน แก้ไขนักเรียนกลุ่มเส่ียง 

มีปัญหา และรับการส่งต่อ และส่งต่อภายนอกสถานศึกษา 

 

5.2  งานกิจกรรมรังสรรค์(ชุมนุม) 

นายชัยวุฒิ           คมประดิษฐ์           หัวหน้างาน 

นายชัยณรงค์         ภักศิลป์             รองหัวหน้างาน 

นางจันทนา          สัญญเดช            กรรมการ 

นางธัญญารัตน์        อินกร              กรรมการ 

นางสาวรุ่งนภา        ถนอมรอด           กรรมการ 

นางสาวอําไพ         มนัสสันติ            กรรมการ 

นางจุฑาทิพย์         นิมิตรเกียรติไกล       กรรมการ 

นางนาริฐา          อินถานะ            กรรมการและเลขานุการ   
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หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. วางแผน และก าหนดแผนการจัดกิจกรรมชุมนุมไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา 

2. ก าหนดหลักการ วัตถุประสงค์ ขอบข่าย แนวการจัดกิจกรรม และการประเมินผล

กิจกรรมชุมนุม 

3. ขี้แจงและท าความเข้าใจกับครู ผู้เรียน และผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมชุมนุม 

4. พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ             

มีความทันสมัย ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน

และสถานการณ์ปัจจุบันอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

5. ส่งเสริมให้ครูร่วมกับนักเรียนจัดตั้งชุมนุม และออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับ

ความสามารถ ความถนัด ความสนใจของผู้เรียน และเป็นไปตามหลักการ ปรัชญา และแนวการจัด

กิจกรรมพัฒนานักเรียน 

6. สรุปและรายงานจ านวนชุมนุม จ านวนครู และนักเรียนแต่ละชุมนุมต่อผู้บริหาร 

7. ให้ค าปรึกษา นิเทศ ติดตาม ประสานงาน และอ านวยความสะดวกให้แก่ครูและผู้เรียน

ในการร่วมกิจกรรมให้เป็นไปตามแผน 

8. สรุปและรายงานผลการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนกิจกรรมชุมนุมต่อผู้บริหาร 

9. นิเทศ ติดตาม และประเมินการด าเนินงานของคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย 

10. รวบรวมผลการประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเสนอผู้บริหารทุกภาคเรียน 

 

5.3  งานกิจกรรมลูกเสือ 

        นายฐิติพงศ์    มิ่งเชื้อ            หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ         หัวหน้างาน 
        นายชลอ          ประชุมฉลาด          รองหัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ     รองหัวหน้างาน 

        นายทศวัฒน์      หอมแก่นจันทร์      หัวหน้าลูกเสือ ม.2               กรรมการ 

นายศราวุฒิ    สุภายอง                หัวหน้าลูกเสือ ม.3              กรรมการ 

        นายอดิศร     ใจบ้านเอื้อม           หัวหน้าลูกเสือ ม.1          กรรมการและเลขานุการ 

        นายสมบูรณ์    เหมือนจันทร์                                                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. วางแผนจัดกิจกรรมลูกเสือตามแนวทางที่ก าหนด สอดคล้องกับหลักสูตร การศึกษา     

ขั้นพื้นฐาน   ปพีุทธศักราช 2551 เหมาะสมกับสภาพโรงเรียน ความสนใจของผู้เรียน 
2. จัดท าแผนโครงการและปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมตลอดปีการศึกษา 
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนโครงการและปฏิทินปฏิบัติกิจกรรม เช่น             

การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมวันส าคัญทางลูกเสือ การจัดกิกรรมเดินทางไกลและอยู่              
ค่ายพักแรม 

4.  ให้การสนับสนุนส่งเสริมผู้ปฏิบัติงานกิจกรรมลูกเสือและพัฒนาตนเอง  เช่น การเข้ารับ

การอบรมของผู้ก ากับ, การเข้าร่วมพิธีชุมนุมลูกเสือ ฯลฯ 
5. ให้ค าปรึกษา แนะน าผู้ปฎิบัติกิจกรรมลูกเสือ  
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6. นิเทศ ติดตามและประเมินการจัดกิจกรรมลูกเสือต่อผู้บริหาร   
7. รวบรวมผลการประเมินการจัดกิจกรรมลูกเสือต่อผู้บริหาร 

5.4  งานกิจกรรมยุวกาชาด 

        นางอัญชลี     ไชยด ี            หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด          หัวหน้างาน  

        นางเบญญาภา   วรรณมณี          ผู้ประสานงานยุวกาชาด ม. 2      รองหัวหน้า 

        นางศรีนวย        สําอางค์ศรี        ผู้ประสานงานยุวกาชาด ม.1       กรรมการ 

        นางวิไล            มังจักร์             ผูป้ระสานงานยุวกาชาด ม. 3      กรรมการ 

        นางนาริฐา        อินถานะ                                                     กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. วางแผนกิจกรรมยุวกาชาด ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ตามแนวทางที่ก าหนด           

ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช  2551 เหมาะสมกับสภาพโรงเรียน 

ความสนใจของผู้เรียน 

- ประชุมครูยุวกาชาดทุกระดับ ( ม.1-3)  

- แต่งตั้ง ค าส่ังครูผู้น า และผู้ประสานงานแต่ละระดับชั้น 

- จัดท าแผนโครงการและปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมตลอดปีการศึกษา 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรแต่ละระดับชั้น 

- ประชุมครูผู้น าแต่ละระดับชั้น 

- จัดกิกรรมเปิด-ปิด กิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาด  

- ให้การสนับสนุนส่งเสริมผู้ปฏิบัติงานกิจกรรมยุวกาชาดและผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง  

อาทิเช่น การเข้ารับการอบรมยุวกาชาด, การเข้าร่วมพิธีชุมนุมยุวกาชาด ฯลฯ 

- ให้ค าปรึกษา แนะน าผู้ปฎิบัติกิจกรรมยุวกาชาด 

- นิเทศ ติดตามและประเมินการด าเนินงานของงกิจกรรมยุวกาชาด 

- รวบรวมผลงานการประเมินการจัดกิจกรรมยุวกาชาดเสนอต่อผู้บริหาร  

 

5.5  งานเสริมสร้างวินัยและจิตอาสา ม.ปลาย 

ว่าที่ร.ต.หญิงขวัญเรือน  เพ็งมา             หัวหน้างาน 

นายศราวุฒิ        สุภายอง             รองหัวหน้างาน 

นางวิไล           มังจักร์              กรรมการ 

นายณัฏฐพล        ขวัญเจริญ            กรรมการ 

นางเน้ือน้อง        ศรีตะบุตร            กรรมการ 

นางณัฐนพัชร์       วงษ์วรเนตร           กรรมการ 

นายปฐวี          มณีวงศ์              กรรมการ 

นางสุพรทิพย์       เปี้ยปลูก             กรรมการและเลขานุการ 
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หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1.  ศึกษาหลักการ วัตถุประสงค์ ขอบข่ายงาน แนวการจัดกิจกรรมประเมินผลการส่งเสริม

สร้างวินัยและจิตอาสา 

2.  ชี้แจงและท าความเข้าใจกับผู้เรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม 

3.  ร่วมกับผู้เรียนออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด ความสนใจ

ของผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักการ ปรัชญาและแนวการจดักิจกรรม  

4.  ส่งเสริม กระตุ้น และอ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในการ

จัดท าแผนงาน โครงการ ร่วมปฏิบัติกิจกรรมและประเมินผล 

5.  ให้ค าปรึกษา ดูแล ติดตามประสานงานและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนในการร่วม

กิจกรรมให้เป็นไปตามแผน 

6.  ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนและซ่อมเสริมกรณีผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์พร้อม

จัดท าเอกสารหลักฐานการประเมิน 

7.  รายงานผลการด าเนินกิจกรรมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบแล้วน าผลการจัดกิจกรรมมาพัฒนา

และปรับปรุงแก้ไข 

8.  แลกเปล่ียนเรียนรู้เผยแพร่ผลงานที่ประสบผลส าเร็จกับหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

 

5.6  งานนักศึกษาวิชาทหาร 

นายกฤชณิ์พจน์        สะอาด             หัวหน้างาน 

ว่าที่ร้อยตรีขวัญเรือน    เพ็งมา          รองหัวหน้างาน 

นายกู้เกียรติ          ตั้งพระกิตติคุณ     กรรมการ   

นายฐิติพงศ์           มิ่งเชื้อ                กรรมการ 

นายนิรันดร์          นามนคร        กรรมการ 

นางวัชรียา          กฤตสิริทิพย์      กรรมการ 

นางบุญฑริกา         วงศ์คําลือ             กรรมการและเลขานุการ 

 

ชั้นปีที่ 1 

1.  นายกฤชณิ์พจน์    สะอาด         หัวหน้าผู้ก ากับชั้นปีที ่1 

2.  นายกู้เกียรติ      ตั้งพระกิตติคุณ    ผู้ก ากับชั้นปีที่ 1   

ชั้นปีที่ 2 

1.  นางบุญฑริกา     วงศ์ค าลือ       หัวหน้าผู้ก ากับชั้นปีที่ 2 

2.  นายฐิติพงศ์       มิ่งเชื้อ          ผู้ก ากับชั้นปีที่ 2 

3.  นางวัชรียา      กฤตสิริทิพย์     ผู้ก ากับชั้นปีที่ 2 

ชั้นปีที่ 3 

1.  ว่าที่ร้อยตรีขวัญเรือน   เพ็งมา       หัวหน้าผู้ก ากับชั้นปีที่ 3 

2.  นายนิรันดร์         นามนคร      ผูก้ ากับชั้นปีที่ 3 
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หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ประสานงานระหว่างสถานศึกษาและศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 

2. ควบคุมดูแลนักศึกษาวิชาทหารระหว่างการฝึกของนักศึกษาวิชาทหาร ณ ศูนย์การฝึกฯ 

3. ควบคุมดูแลนักศึกษาวิชาทหารระหว่างการฝึกภาคสนามประจ าปีของนักศึกษาวิชาทหาร 

ณ สนามฝึกภาคสนาม 

4. จัดการฝึกประจ าสัปดาห์ภายในสถานศึกษา 

5. ควบคุมดูแลเกี่ยวกับวินัยของนักศึกษาวิชาทหารในสถานศึกษา   

 

5.7  งานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

นายฐิติพงศ์         มิ่งเชื้อ                 หัวหน้างาน 

 นายจีรศักดิ์        ถาน้อย         รองหัวหน้างาน 

 นายพรหมรังษี      ทรงศรีสกุล      กรรมการ 

          นายเดชพล         ตรีเพ็ชร                กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. วางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางที่ก าหนดสอดคล้องตามเจตนารมณ์

ของหลักสูตรของการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เหมาะกับสภาพของโรงเรียนชุมชนตาม

ความสนใจและความต้องการของผู้เรียน 

2. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเสนอโรงเรียน

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยเห็นชอบจากฝ่ายวิชาการ 

3. ส ารวจข้อมูลความพร้อมความต้องการและสภาพปัญหาในการจัดกิจกรรม 

4. จัดท าแผนโครงการและปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

5. จดัประชุมคณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

6. ให้ค าปรึกษาแนะน าผู้ปฏิบัติงาน 

7. ให้การสนับสนุนส่งเสริมผู้ปฏิบัติงานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

8. ขอความร่วมมือและประสานสัมพันธ์กับครูอาจารย์ผู้ปกครองชุมชนและองค์กรต่างๆ              

ในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

9. นิเทศติดตามและประเมินการด าเนินงานของคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย 

10. รวบรวมผลการประเมินการจัดกิกรรมพัฒนาผู้เรียนเสนอผู้บริหารทุกภาคเรียน 
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5.8  งานกิจกรรมทัศนศึกษา 

นายชัยณรงค์   ภักศิลป ์          หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    หัวหน้างาน 

นางเน้ือน้อง      ศรีตะบุตร         หัวหน้าระดับชั้น ม.5               รองหัวหน้า 

นายณัฏฐพล    ขวัญเจริญ        หัวหน้าระดับชั้น ม.2               กรรมการ 

นางวิไล            มังจักร์       หัวหน้าระดับชั้น ม.3               กรรมการ 

นายปฐวี      มณีวงศ์            หัวหน้าระดับชั้น ม.4               กรรมการ 

นายศราวุฒิ    สุภายอง            หัวหน้าระดับชั้น ม.6           กรรมการและเลขานุการ 

นางณัฐนพัชร์      วงษ์วรเนตร      หัวหน้าระดับชั้น ม.1           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. จัดท าโครงการทัศนศึกษาระดับชั้น ม.1 - ม.6 

2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินกิจกรรมทัศนศึกษา 

3. ประสานงานและจัดกิจกรรมทัศนศึกษาตามโครงการ 

4. แต่ละระดับชั้นประเมินผล สรุปรายงานผลการจัดกิกรรมทัศนศึกษาแก่ผู้เกี่ยวข้อง 

5. จัดท าสารสนเทศ กิจกรรมทัศนศึกษา 

 

6. กลุ่มงานบริหารโครงการพิเศษ และโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 

นายนพพร   ปุกคํา     หัวหน้ากลุ่มงาน 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ปฏิบัติหน้าที่ในการประสานงานและก ากับดูแลงานกลุ่มงานบริหารโครงการพิเศษ ดังต่อไปนี้ 

1.1 งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ 

1.2 งานห้องเรียน MEP 

1.3 งานโครงการห้องเรียนดนตรี 

1.4 งานบริหารโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

1.5 งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1.6 งานศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาเคมี 

2. วางแผน จัดระบบการบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษ และโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

3. วางแผนร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ต่างๆ เพื่อก าหนดครูผู้สอนโครงการห้องเรียนพิเศษ 

และโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  และแต่งตั้งคณะท างานฯ 

4. วางแผน ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู บุคลากร และนักเรียน  การเข้าร่วมกิจกรรมกับ

เครือข่ายฯ  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม 

5. ด าเนินการพัฒนางานตามแผนงาน โครงการ และติดตามตรวจสอบและประเมินเพื่อ

ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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6. ประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการห้องเรียนพิเศษ 

และโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

7. วางแผนด าเนินการจัดท าวิจัยสถาบัน เพื่อประกอบเป็นแนวทางในการบริหารจัดการและ 

การพัฒนาคุณภาพงานวิชาการของสถานศึกษา ตลอดจนส่งเสริมให้ครูจัดท าวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพ 

การเรียนรู้ให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

6.1 งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

   นายนพพร ปุกคํา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารโครงการพิเศษ หัวหน้างาน 

   นางกัญญารัตน์  มูลวิชา รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ รองหัวหน้างาน 

   นางศิริญา ยศบุญเรือง ผู้ประสานงาน ระดับ ม.ปลาย กรรมการ 

   นายชลอ ประชุมฉลาด ผู้ประสานงาน ระดับ ม.ต้น กรรมการ 

   นางจันทรัตน์ ดวงฟู หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ กรรมการ 

   นายชัยณรงค์ ภักศิลป ์ หัวหน้าสาระฯ เทคโนโลยี กรรมการ 

   นางมยุร ี ท้าวศรีชัย หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาอังกฤษ กรรมการ 

   นายจิตตวัฒน ์ เมืองมาหล้า ครูกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 

   นายธีรวัฒน ์ กันทะ ครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   นางนภารัตน์ สูตรเลข ครูกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   นางสาวจริยา กําลังมาก ครูกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. วางแผน จัดระบบการบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษ และโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

2. วางแผนร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ต่างๆ เพื่อก าหนดครูผู้สอนโครงการห้องเรียนพิเศษ 

และโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  และแต่งตั้งคณะท างานฯ 

3. วางแผน ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู บุคลากร และนักเรียน  การเข้าร่วมกิจกรรมกับ

เครือข่ายฯ  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม 

4. ด าเนินการพัฒนางานตามแผนงาน โครงการ และติดตามตรวจสอบและประเมินเพื่อ

ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

5. ประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการห้องเรียนพิเศษ 

และโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

6. วางแผนด าเนินการจัดท าวิจัยสถาบัน เพื่อประกอบเป็นแนวทางในการบริหารจัดการและ 

การพัฒนาคุณภาพงานวิชาการของสถานศึกษา ตลอดจนส่งเสริมให้ครูจัดท าวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพ 

การเรียนรู้ให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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6.2  งานห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP.) 

 นางจงกลณี  ภักดีเจริญ หัวหน้างาน 

 นางมยุรี  ท้าวศรีชัย กรรมการ 

 นางสาวอัจฉรา ชื่นใจ กรรมการ 

 นางสาวสุวรีย์  ศิริวรรณ กรรมการ 

 นายทศวัฒน์   หอมแก่นจันทร์ กรรมการ 

 นางจิรารัตน์  วงศ์วิไล กรรมการ 

 นายชลธิช  ณ ลําปาง กรรมการ 

 นางสาวเสาวลักษณ์ อินต๊ะสม กรรมการ 

 นายพงษ์ธลักษณ์ สิบแก้ว กรรมการ 
 นางสาววราพร  รัศมีจาตุรงค์ กรรมการ 

 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ทุกคน กรรมการ 

 นางสาวปิญชาน์ รินง้าว กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ปฏิบัติหน้าที่ในการประสานงานและก ากับดูแลงานบริหารห้องเรียนพิเศษ                     

Mini English Program (MEP.) 

2. วางแผน จัดระบบการบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษ  Mini English Program (MEP.) 

3. วางแผนร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ต่างๆเพื่อก าหนดครูผู้สอนห้องเรียนพิเศษ                 

Mini English Program (MEP.) และแต่งตั้งคณะท างานฯ 

4. วางแผน ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูบุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมห้องเรียนพิเศษ 

Mini English Program (MEP.) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม 

5. ด าเนินการพัฒนา ตามแผนงาน โครงการและติดตาม ตรวจสอบและประเมินเพื่อ

ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

6. ประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศในการปรับปรุง

และพัฒนาห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP.) 

7. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP.) จัดท าวิจัยเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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6.3  งานโครงการห้องเรียนดนตรี  

 นางศรีนวย  สําอางค์ศรี หัวหน้างาน 

 นางอัญชญา  ต๊ะนา กรรมการ 

 นายอดิศร  ใจบ้านเอื้อม กรรมการ 

 นายณัฐพงษ์  สีมา กรรมการ 

 นายอมรเทพ  ฝั้นชมภ ู กรรมการ 

 นางสาววิลาวัลย์ ทะวะดี กรรมการ 

 นายธีรพันธ ์  ปิงแก้ว กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ปฏิบัติหน้าที่ในการประสานงานและก ากับดูแลงานโครงการห้องเรียนดนตรี 
2. วางแผน จัดระบบการบริหารงานโครงการห้องเรียนดนตรี 
3. วางแผนร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ต่างๆเพื่อก าหนดครูผู้สอนโครงการห้องเรียนดนตรี 

และแต่งตั้งคณะท างานฯ 
4. วางแผน ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูบุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมห้องเรียนดนตรี 

หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม 
5. ด าเนินการพัฒนา ตามแผนงาน โครงการและติดตาม ตรวจสอบและประเมินเพื่อ

ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
6. ประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศในการปรับปรุง

และพัฒนาห้องเรียนดนตรี 
7. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนห้องเรียนดนตรี จัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

6.4  งานบริหารโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

นางสาวนันทนาพร   วงศ์ยศ  หัวหน้างานบรหิารโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

 6.4.1 คณะอนุกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 นางสาวนันทนาพร วงศ์ยศ หัวหน้างานบริหารโครงการฯ  ประธานอนุกรรมการ 

 นายนพพร ปุกค า หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์  อนุกรรมการ    

 นางเบญญาภา วรรณมณี หัวหน้ากลุ่มงานส านักงานฝ่ายวิชาการ อนุกรรมการ   

 นางสาวรัตติพร เสาจินดารัตน์ ครูบรรณารักษ์  อนุกรรมการ 

 นางสาวศศลักษณ์ เครือนันตา ครูบรรณารักษ์  อนุกรรมการ 

 นายชัยณรงค์ ภักศิลป์ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อนุกรรมการ 

 นางบุญฑริกา วงศ์ค าลือ ครูสาระวิทยาศาสตร์  อนุกรรมการและเลขานุการ 
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 6.4.2  คณะอนุกรรมการสาระการเรียนรู้ IS3 

 6.4.2.1 คณะอนุกรรมการ IS3  ระดับห้องเรียน 

 นางสาวนันทนาพร   วงศ์ยศ  ประธานอนุกรรมการ 

 นางสาวศศลักษณ์   เครือนันตา  ผู้ประสานงาน ระดับชั้น ม.5 อนุกรรมการ 

 ครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้น ม.2 ทุกคน อนุกรรมการ 

 ครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้น ม.5 ทุกคน อนุกรรมการ 

 นางสาวรัตติพร เสาจินดารัตน์ ผู้ประสานงาน ระดับชั้น ม.2     อนุกรรมการและเลขานุการ 
 

 6.4.2.2 คณะอนุกรรมการ IS3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  

 นางสาวนันทนาพร วงศ์ยศ ผู้ประสานงาน ประธานอนุกรรมการ 

 นางสาวศศลักษณ์ เครือนันตา   ผู้ประสานงาน ระดับชั้น ม.5 อนุกรรมการ 

 นางสาวรัตติพร เสาจินดารัตน์ ผู้ประสานงาน ระดับชั้น ม.2     อนุกรรมการ 

 ตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อนุกรรมการ 
 (สาระภาษาอังกฤษ) ระดับ ม.3และม.6  

 ตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ ม.3 และ ม.6 อนุกรรมการ 

 ตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.3 และ ม.6 อนุกรรมการ 

 ตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ ม.3 และ ม.6 อนุกรรมการ 

 ตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  อนุกรรมการ 
 ระดับ ม.3 และ ม.6    

 นายศราวุฒิ สุภายอง  อนุกรรมการและเลขานุการ 

 นางจิรารัตน์ วงศ์วิไล                                      อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  

6.5 งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

นายบรรเจิด   สระปัญญา  หัวหน้างาน 

นายภูวณัฐ โพธิ์งาม ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 

นางจงกลณี ภักดีเจริญ ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 

นางสาวรัตนา ธิชูโต ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 

นางสาวทัศนีย์ ทนุกิจ ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 

นางเบญญาภา วรรณมณี ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 

นายปฐวี มณีวงศ์ ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กรรมการ 

นายฐิติพงศ์ มิ่งเชื้อ ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ 

นางสาวภัสรลักษณ์  ใจขัด ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 กรรมการ 

นางพรนภัส เอื้อแท ้ ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    กรรมการและเลขานุการ 
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หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. วางแผนด าเนินการจัดท าวิจัยสถาบัน เพื่อประกอบเป็นแนวทางในการบริหารจัดการและ

การพัฒนาคุณภาพงานวิชาการของสถานศึกษา 

2. ส่งเสริมให้ครูจัดท าวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3. ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา บุคคล องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นใน

การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานการวิจัยหรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

และงานวิชาการ 

4. สนับสนุนส่งเสริมครูทุกรายวิชา สามารถน ากระบวนการวิจัยไปประยุกต์ในการพัฒนาตน 

พัฒนางานที่รับผิดชอบและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

5. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารงานวิจัยของครูเกี่ยวกับหลักสูตรและการใช้

หลักสูตรให้นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

6.6 งานศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาเคมี 

นางสาวตรีนุช เพชรแสนงาม   หัวหน้า 

นายชัยวัฒน์ นิรันดร์กุลสิทธิ์   รองหัวหน้า 

นางอําไพ จันมะยม นายกฤชณิ์พจน์ สะอาด กรรมการ 

นางจิตรา เครือตัน นายชลอ ประชุมฉลาด กรรมการ 

นางสิริวิมล นิรันดร์กุลสิทธิ์ นายภูวณัฐ โพธิ์งาม กรรมการ 

นางปารมี สุปินะ นางนาริฐา อินถานะ กรรมการ 

นางเน้ือน้อง ศรีตะบุตร นายจิตตวัฒน์ เมืองมาหล้า กรรมการ 

นางนงนุช แสนเงิน นางสาวนารีรัตน์ รุ่งเรือง กรรมการ 

นายนพพร ปุกคํา นางบุญฑริกา วงศ์คําลือ กรรมการ 

นายทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์ นางนภารัตน์ สูตรเลข กรรมการ 

นางศิริญา ยศบุญเรือง นางสาวรุจิรัตน์ เป็งสา กรรมการ 

นางสาวจริยา กําลังมาก นางจิรารัตน์ วงศ์วิไล กรรมการ 

นายดุษฎี ศรีทรงราช นายฐิติกร หล้าวงศ์ษา กรรมการ 

นายพงษ์ธลักษณ์ สิบแก้ว นางสาววราพร รัศมีจาตุรงค์ กรรมการ 
นางกัญญารัตน์ มูลวิชา   กรรมการและเลขานุการ 

   นางสาววริศรา   กุณาบุตร                             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. วางแผน สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูในสาระวิทยาศาสตร์ เข้ารับการพัฒนาทางวิชาการตาม

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์                   

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) 

2. วางแผนจัดการสอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนเพื่อเพิ่มจ านวนนักเรียน           

ให้ได้มีโอกาสเข้ามารับการฝึกอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการมากขึ้น 

3. ประสานความร่วมมือกับมูลนิธิ ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน

วิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส

ราชนครินทร์ (สอวน.) และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการด าเนินการจัดค่าย สอ

วน.ค่าย 1 วิชาเคมี 

4. ด าเนินการจัดค่าย สอวน.ค่าย 1 วิชาเคมี อบรมให้ความรู้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก                  

ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 เป็นเวลาประมาณ 3 สัปดาห์ แล้วสอบคัดเลือกให้ เพื่อเข้าค่าย 2 

5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 วิชา

เคมี ให้นักเรียน ผู้ปกครองและผู้สนใจได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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ขอบข่ายการบริหารงาน 
 

ฝ่ายอ านวยการ โรงเรยีนล าปางกัลยาณ ี อ.เมือง  จ.ล าปาง 

 

การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา มุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ มี

ความคล่องตัวโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณ 

แบบมุ่งเน้นผลงานให้มีการจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้

จากบริการมาใช้บริหารจัดการ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีต่อผู้เรียน 

ตลอดจนให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริมประสานงาน และอ านวยการให้การปฏิบัติงานของ

สถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

บริหารงานเอกสารให้เป็นไปตามก าหนดขั้นตอนโดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ประสานงานได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและครอบคลุม 

บริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้แนวทางตามประกาศมาตรฐานของส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

บริหารงานบุคลากรให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมายระเบียบเป็นไปตามหลัก

ธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถ มี

ขวัญก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความม่ันคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ส่งผลต่อการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ 

2. เพื่อให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการ 

3. เพื่อให้สถานศึกษา สามารถบริหารจัดการทรัพยากร ที่ได้อย่างเพียงพอและมี           

ประสิทธิภาพ 

 

ขอบข่ายการบริหารงาน 
ฝ่ายอ านวยการ โรงเรียนล าปางกัลยาณี ได้ก าหนดขอบข่ายและภาระงานโดยแบ่งออกเป็น 

7 กลุ่มงาน คือ 

1. กลุ่มงานธุรการ 

2. กลุ่มงานแผนงานโรงเรียน 

3. กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา 

4. กลุ่มงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 

5. กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี 

6. กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7. กลุ่มงานเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากร 
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คณะกรรมการบริหารงานฝ่ายอ านวยการ 
 

นางสาวดวงเดือน จิตอารีย์ รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ   ประธานกรรมการ 

นายชเลงศักดิ ์ ฤกษ์วัลย์ ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ   รองประธานกรรมการ 

นางนงนุช แสนเงิน หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานโรงเรียน   กรรมการ 

นางปารม ี สุปินะ หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา   กรรมการ 

นางรุจิรัตน์ เป็งสา   หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย ์   กรรมการ 

นางทิพวรรณ หงษ์แก้ว หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี   กรรมการ 

นายชเลงศักดิ ์ ฤกษ์วัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

นางปารม ี สุปินะ หัวหน้ากลุ่มงานเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากร   กรรมการ  

นางสาวแพรพลอย ค าปิงบุตร หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ   กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. จัดระบบสายงาน จัดบุคลากร และก าหนดหน้าที่รับผิดชอบของฝ่ายอ านวยการ 

2. ก าหนดนโยบายในการปฏิบัติงานด้านงานแผนงานและประกันคุณภาพ งานพัสดุและสินทรัพย์ 

งานการเงินและบัญชี งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายของ

โรงเรียน 

3. วางแผน ควบคุม ดูแล ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานฝ่ายอ านวยการ 

 

1. กลุ่มงานธุรการ 
 

นางสาวแพรพลอย  ค าปิงบุตร 

หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. จัดระบบสายงาน จัดบุคลากร และก าหนดหน้าที่รับผิดชอบของกลุ่มงานธุรการ 

2. ปฏิบัติหน้าที่ก ากับ ดูแล และประสานงาน กลุ่มงานธุรการ ดังต่อไปนี้ 

2.1 งานสารบรรณ 

2.2 งานส านักงานผู้อ านวยการ 

2.3 งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.4 งานประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา  

2.5 งานบริหารกองทุนและมูลนิธิ 

3. รวบรวมข้อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการ 

4. จัดท าแผนงาน/โครงการ ของกลุ่มงานธุรการ 

5. รวบรวมแผนงาน/โครงการของฝ่ายอ านวยการ 

6. ประเมินผลการด าเนินงานของกลุ่มงานธุรการ 

7. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการ ฝ่ายอ านวยการคนที่ 3 ในกรณีที่รองผู้อ านวยการและผู้ช่วย

รองผู้อ านวยการสถานศึกษาไปราชการ/ลาป่วย/ลากิจ/ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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หน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มงานธุรการ  
 

 

1.1 งานสารบรรณโรงเรียน 

นางสาวแพรพลอย ค าปิงบุตร หัวหน้างาน 

นางสาวอนุสรา นนท์ขุนทด กรรมการ 

นางจิราภรณ์ ท าทอง กรรมการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ  

1. ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไข

เพิ่มเติมอย่างเคร่งครัด 

2. รับ-ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภทของหนังสือราชการและจัดส่งเอกสารให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

3. ร่าง-พิมพ์ หนังสือโต้ตอบและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 

4. ควบคุมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บ พิมพ์ คัดส าเนา ค้นหา และติดตามเรื่องราว

เอกสาร หลักฐาน 

5. จัดท าทะเบียนคุมการออกค าสั่ง ประกาศ แจ้งความของโรงเรียน 

6. ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่องาน 

7. ประสานงาน เดินหนังสือ และรับ-ส่ง เอกสารทางไปรษณีย์ 

8. รวบรวมข้อมูล สถิติ เอกสาร หลักฐาน หรือระเบียบและวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

9. ด าเนินการท าลายหนังสือราชการ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 

พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 

10. เก็บสถิติหนังสือเข้า – ออก แยกประเภท 

11. รวบรวมระเบียบปฏิบัติงานสารบรรณไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง 

12. ประสานงานและด าเนินการรายงานข้อมูลสารบรรณ ตามท่ีหน่วยเหนือต้องการ 

13. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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1.2 งานส านักงานผู้อ านวยการ 

นางสาวแพรพลอย ค าปิงบุตร หัวหน้างาน 

นางจิราภรณ์ ท าทอง กรรมการ 

นางอริศรา บุญยืน กรรมการ 

นายกิติศักด์ิ พรมค า กรรมการ 

นางสาวอนุสรา นนท์ขุนทด กรรมการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ  

1. ประสานงานกลุ่มบริหาร น าเอกสารเสนอผู้อ านวยการเพื่อสั่งการและน าเอกสารคืน

ผู้เกี่ยวข้องสู่การปฏิบัติ 

2. จดบันทึกการประชุมที่ผู้อ านวยการเป็นประธานที่ประชุม และเตรียมเอกสารการประชุม 

3. จัดท าข้อมูลสารสนเทศของผู้อ านวยการ 

4. ติดต่อประสานงานในการเดินทางไปราชการและจัดท ารายละเอียดรายงานเดินทาง

ประสานการเบิกจ่าย 

5. จดบันทึกเหตุการณ์ประจ าวัน เพื่อลงสมุดหมายเหตุประจ าวันเสนอผู้อ านวยการ 

6. รับรองแขกผู้มาติดต่องานกับผู้อ านวยการ 

7. จัดท าบัญชีรายรับ – จ่าย ของส านักงานผู้อ านวยการ 

8. ท าปฏิทินนัดหมายงานราชการ และรายงานให้ผู้อ านวยการทราบ 

9. รับค าสั่งจากผู้อ านวยการ ติดต่อประสานงานกลุ่มบริหารและบุคลากรในสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 

10. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

1.3 งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวแพรพลอย ค าปิงบุตร หัวหน้างาน 

นางอริศรา บุญยืน กรรมการ 

นางจิราภรณ์ ท าทอง กรรมการ 

นางสาวอนุสรา นนท์ขุนทด กรรมการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ  

1. รวบรวมข้อมูลที่จะใช้ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. ด าเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปตามระเบียบ 

3. สนับสนุนรับทราบข้อมูลหรือด าเนินการตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4. ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่ได้รับมอบหมาย 

5. จัดท ารายงานการประชุมและแจ้งมติที่ประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบและด าเนินการหรือ

ถือปฏิบัติแล้วแต่กรณี 

6. ประสานการด าเนินงานตามมติการประชุมและรายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการได้ทราบ 

7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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1.4 งานประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษาส่วนราชการและองค์กรภายนอก 

นางสาวดวงเดือน จิตอารีย์ หัวหน้างาน 

นางสาวแพรพลอย ค าปิงบุตร กรรมการ 

นางปัทมาพร อินดาวงศ์ กรรมการ (งานห้องเรียนขงจ่ือ) 

นางอริศรา บุญยืน กรรมการ 

นางจิราภรณ์ ท าทอง กรรมการ 

นางสาวอนุสรา นนท์ขุนทด กรรมการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ  

1. ส ารวจและศึกษาข้อมูลข่าวสารจัดการศึกษา  รวมทั้งความต้องการในการได้รับ        

การสนับสนุนด้านวิชาการของเครือข่ายการศึกษา 

2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในการจัด

การศึกษาของเครือข่ายการศึกษา 

3. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของเครือข่ายการศึกษา 

4. จัดให้มีระบบการประสานงานและเครือข่ายการศึกษา 

5. ประสานกับเครือข่ายการศึกษา เพื่อแสวงหาความร่วมมือเพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานการศึกษา 

6. เผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายการศึกษาให้บุคลากรในสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ 

7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

1.5 งานบริหารกองทุนและมูลนิธิ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนล าปางกัลยาณี ประธาน 

รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ  รองประธาน 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  รองประธาน 

รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน รองประธาน 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป รองประธาน 

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ กรรมการ 

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ กรรมการ 

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน กรรมการ 

ผู้ชว่ยรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป กรรมการ 

นางสาวกนกพร นิลแพทย์ กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวสมพร กอนเชื้อ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

นางสาวนันทนาพร วงศ์ยศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

นางสาวปิญชาน์ รินง้าว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

นายทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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หน้าที่และความรับผิดชอบ  

1.  ศึกษาระเบียบแนวปฏิบัติ  และวัตถุประสงค์  เกี่ยวกับการด าเนินงานของมูลนิธิ และ

กองทุนของโรงเรียน 

2.  ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ  แนวปฏิบัติ  และวัตถุประสงค์ของมูลนิธิและกองทุน 

3.  จัดท าบัญชีรับ – จ่าย  เงินของมูลนิธิ  และกองทุนให้เป็นปัจจุบัน 
4.  ร่วมกับงานแนะแนว  ในการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน 

5.  งานอื่นๆ  ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

2. กลุ่มงานแผนงานโรงเรียน 

 

นางนงนุช  แสนเงิน 

หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานโรงเรียน 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ  
1. จัดระบบสายงาน จัดบุคลากร และก าหนดหน้าที่รับผิดชอบของกลุ่มงานแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

2. ก าหนดแนวทางการปฏิบัติด้านแผนงานและประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับนโยบาย

ฝ่ายอ านวยการ 

3. วางแผน ควบคุม ดูแล ติดตาม ประเมินผลงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 

ก. งานแผนงาน 

ข. งานสารสนเทศ 

ค. งานตรวจสอบติดตาม ประเมินผลและรายงาน 

ง. งานจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 

4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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หน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มงานแผนงานโรงเรียน 
 

 

2.1 งานแผนงาน 

นางนงนุช แสนเงิน   หัวหน้างาน 

นายทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์ นายธีรวัฒน์ กันทะ รองหัวหน้างาน 

นายชเลงศักดิ์ ฤกษ์วัลย์ นางอัญญ์ชลีย์ สิทธ ิ กรรมการ 

นางจันทร์ฟอง ประดิษฐ์ทอง นางนพพร ปรียานนท์ กรรมการ 

นางจงกลณี ภักดีเจริญ นางอัญชญา ต๊ะนา กรรมการ 

นางกัญญารัตน์ มูลวิชา นายจิตตวัฒน์ เมืองมาหล้า กรรมการ 

นางสาวรุ่งนภา ถนอมรอด นางสาวสุภานัน ปัญญาใหญ่ กรรมการ 

นางสาวตรีนุช เพชรแสนงาม  นางสุพรทิพย์ เปี้ยปลูก กรรมการ 

นายดุษฎี ศรีทรงราช   กรรมการ 

นางปารมี สุปินะ  กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวพัชรกรณ์ ชัยชนะ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

นางสาวแววใจ แหนมเชย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ  

1. วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือสถานศึกษา 

2. จัดท าแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา โดยประสานงานกลุ่มบริหารต่าง ๆ ด าเนินการ

ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของโรงเรียน วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก ก าหนดวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ เป้าหมายผลผลิตและผลลัพธ์ทางการศึกษา 

3. จัดท าแผนปฏิบัติงานระยะ 1 ปี 

4. วิเคราะห์ความเหมาะสม การเสนอของบประมาณ โดยประสานงานกับกลุ่มบริหารต่าง ๆ 

ด าเนินการจัดท ารายละเอียดแผนงบประมาณ จัดท ากรอบประมาณการรายจ่าย 

5. จัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษาตามมติที่ประชุม โดยตรวจสอบวงเงินงบประมาณ 

วิเคราะห์ภารกิจงาน น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ แจ้งจัดสรรวงเงินให้กลุ่มบริหาร สาระ

การเรียนรู้ฯ และงานต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 

6. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานประจ าปีตามปีการศึกษา 

7. ติดตามการใช้เงินตามประเภทของเงินงบประมาณ วิเคราะห์ค านวณต้นทุนผลผลิตตาม

มาตรฐานและตัวบ่งชี้ 

8. ประสานงานกลุ่มบริหาร สาระการเรียนรู้ฯ และงานต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม

เป้าหมาย 

9. ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ทุกปีการศึกษา 

10. รายงานข้อมูลผลการด าเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานต้นสังกัด 

11. จัดท าค ารับรองปฏิบัติราชการ 

12. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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2.1.1  คณะจัดท าแผนกลยุทธ์ระยะ 4 ปี 

นางนงนุช แสนเงิน   หัวหน้างาน 

นายธีรวัฒน์ กันทะ นายทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์ รองหัวหน้างาน 

นายชเลงศักดิ์ ฤกษ์วัลย์ นางอัญญ์ชลีย์ สิทธ ิ กรรมการ 

นางจันทร์ฟอง ประดิษฐ์ทอง นางนพพร ปรียานนท์ กรรมการ 

นางจงกลณี ภักดีเจริญ นางอัญชญา ต๊ะนา กรรมการ 

นางกัญญารัตน์ มูลวิชา นายจิตตวัฒน์ เมืองมาหล้า กรรมการ 

นางสาวรุ่งนภา ถนอมรอด นางสาวสุภานัน ปัญญาใหญ่ กรรมการ 

นางสาวตรีนุช เพชรแสนงาม  นางสุพรทิพย์ เปี้ยปลูก กรรมการ 

นายนิรันดร์ นามนคร นางจุฬารัตน์ ยะรินทร์ กรรมการ 

นางสาวทัศนีย์ ทนุกิจ นางสาวปิญชาน์ รินง้าว กรรมการ 

นางเบญญาภา วรรณมณี นายสมบูรณ์ เหมือนจันทร์ กรรมการ 

นายปฐวี มณีวงศ์ นายชัยณรงค์ ภักศิลป์ กรรมการ 

นางสาวกนกพร นิลแพทย์ นายดุษฎี ศรีทรงราช กรรมการ 

นางปารมี สุปินะ  กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวพัชรกรณ์ ชัยชนะ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

นางสาวแววใจ แหนมเชย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ  

1.  ศึกษาและวิเคราะห์จุดเน้น นโยบายและการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 

2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์ เป้าหมายผลผลิตและผลลัพธ์ทางการศึกษา 

3. จัดท าแผนพัฒนาระยะ 4 ปี (2561 – 2564) 

4. น าเสนอแผนกลยุทธ์ระยะ 4 ปี ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
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2.2  งานสารสนเทศ 

2.2.1  งานสารสนเทศกลาง 

นางนงนุช แสนเงิน  ประธาน 

นายชเลงศกัดิ ์ ฤกษ์วัลย ์   รองประธาน 

นางอัญญ์ชลีย์ สิทธิ   รองประธาน 

นายดุษฎ ี ศรีทรงราช  รองประธาน 

งานสารสนเทศของฝ่าย/กลุ่มสาระ    กรรมการ 

นายทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์  กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวตรีนุช เพชรแสนงาม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

นางสาวแววใจ แหนมเชย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ  
1. จัดเก็บข้อมูลให้เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาฯ และ สพฐ.

โดยวางแผนเก็บข้อมูล ตลอดจนก าหนดรายการข้อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บให้ชัดเจน 

2. จัดท าหลักฐานข้อมูลกลางส าหรับการบริหาร (Executive Information Systems : EIS) 

โดยวางแผนและจัดเก็บข้อมูลทุกประเภทในโปรแกรมระบบบริหารงาน ICT ของโรงเรียน โดยมีการ

ตรวจสอบความถูกต้องให้เป็นปัจจุบัน สะดวกแก่การเรียกใช้ข้อมูล 

3. จัดท าข้อมูลสารสนเทศที่จ าเป็นต้องใช้ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 

4. จัดท า/พัฒนาเครื่องมือใช้จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศให้ครอบคลุมรายการข้อมูลสารสนเทศ

ที่วางแผนไว้ ด าเนินการรวบรวม ตรวจสอบ และประมวลผลและจัดท าเป็นเอกสาร 

5. รวบรวมข้อมูลผลงานของนักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากรและของโรงเรียนเพื่อเผยแพร่

เป็นเอกสารหรือผ่านระบบบริการเครือข่าย Website ของโรงเรียนและอื่น ๆ 

6. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

2.2.2  งานรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) 

นางกัญญารัตน์ มูลวิชา ประธาน 

นางสาวรุ่งนภา ถนอมรอด รองประธาน 

นายชเลงศักดิ์ ฤกษ์วัลย์ กรรมการ 

นางอรชร ฤกษ์วัลย์ กรรมการ 

นางอัญญ์ชลีย์ สิทธิ กรรมการ 

นางสุดรัก ราชประสิทธิ์ กรรมการ 

นางศิริกานดา กันธิดา กรรมการ 

นายฐิติกร หล้าวงศ์ษา กรรมการ 

นางจิรารัตน์ วงศ์วิไล กรรมการ 

นายณัฏฐพล ขวัญเจริญ กรรมการ 

นายดุษฎี ศรีทรงราช กรรมการ 
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นายพงษ์ธลักษณ์ สิบแก้ว กรรมการ 

นางสาววราพร รัศมีจาตุรงค์ กรรมการ 

นางสาวตรีนุช เพชรแสนงาม กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวอภิญญา สังข์ครุฑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

นางสาวรัตนาภรณ์ มโนใจ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ  
นิเทศ ก ากับ และติดตามให้การด าเนินการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเพื่อจัดท าสถิติ

ข้อมูลสารสนเทศ ดังนี้ 

- ด าเนินการ เล่ือนชั้น ซ้ าชั้น ท าจบ ย้ายออก นักเรียนในรอบส้ินปีการศึกษา  

- ท าข้อมูลนักเรียนให้ครบจ านวน 10 มิ.ย. (ย้ายเข้านักเรียน/ย้ายออกนักเรียน/เพิ่ม

นักเรียน/ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้ตรงกับงานทะเบียน)  

เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่าง ๆ ส าหรับสถานศึกษาและรายงานข้อมูล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารการศึกษา เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มี

ความถกูต้องของข้อมูล มีความรวดเร็วในการท างาน และรายงานข้อมูลได้ทันก าหนดเวลา 

 

2.2.3  งานรายงานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education 

Management Information System : EMIS) 

นางศิริกานดา กันธิดา ประธาน (ข้อมูลครูและบุคลากร/ข้อมูลพื้นฐาน/ข้อมูล  

เว็บไซด์/ข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน-EFA) 

นางสาวรุ่งนภา ถนอมรอด รองประธาน  (ข้อมูลครูและบุคลากร/ข้อมูลพื้นฐาน/ข้อมูล 

เว็บไซด์/ข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน-EFA) 

นางวราภรณ ์ ช้างวิเศษ กรรมการ (ข้อมูลครุภัณฑ์และเทคโนโลยี) 

นางอริศรา บุญยืน กรรมการ (ข้อมูลครุภัณฑ์และเทคโนโลยี) 

นางสาวรุจิรัตน์ เป็งสา กรรมการ (การจัดซื้อจัดจ้าง) 

นางสาวอรวรรณ กันธิมา กรรมการ (การจัดซื้อจัดจ้าง) 

นายชเลงศักดิ์ ฤกษ์วัลย์ กรรมการ 

นางอัญญ์ชลีย์ สิทธิ กรรมการ 

นางสาวนันทนาพร วงศ์ยศ กรรมการ 

นางสาวอัญชลีพร เชียงพันธ์ กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ  

นิเทศ ก ากับ และติดตามให้การด าเนินการรายงานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิาร

การศึกษา เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้องของข้อมูล มีความรวดเร็ว

ในการท างานและรายงานข้อมูลได้ทันก าหนดเวลา 
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2.3 งานตรวจสอบติดตาม ประเมินผลและรายงาน 

นายธีรวัฒน์ กันทะ   หัวหน้างาน 

นายจิตตวัฒน์ เมืองมาหล้า   รองหัวหน้างาน 

นางจันทร์ฟอง ประดิษฐ์ทอง นายชเลงศักดิ์ ฤกษ์วัลย์ กรรมการ 

นางนพพร ปรียานนท์ นางจงกลณี ภักดีเจริญ กรรมการ 

นางอัญชญา ต๊ะนา นางอัญญ์ชลีย์ สิทธ ิ กรรมการ 

นายดุษฎี ศรีทรงราช นางสุพรทิพย์ เปี้ยปลูก กรรมการ 

นางสาวรุ่งนภา ถนอมรอด นางสาวตรีนุช เพชรแสนงาม กรรมการ 

นางกัญญารัตน์ มูลวิชา นางสาวสุภานัน ปัญญาใหญ่ กรรมการ 

นางสาวพัชรกรณ์ ชัยชนะ   กรรมการ 

นายทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์ กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวแววใจ แหนมเชย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ  

1. ท าแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงิน แผนการตรวจสอบประสานแผนและ

ด าเนินการตรวจสอบตามแผน รายงานผลการตรวจสอบ 

2. ประเมินผลการใช้เงินและผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ก าหนดปัจจัยหลัก

ความส าเร็จตัวชี้วัดของโรงเรียน เครื่องมือเพื่อการประเมินผล ประเมินแผนกลยุทธ์ 

3. รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 

4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

        

2.4 งานระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 

นายนิรันดร หมื่นสุข ประธาน 

นายทรงพล เฟื่องฟู รองประธาน 

นางสาวดวงเดือน จิตอารีย์ รองประธาน 

นายสมชาย ใจไหว รองประธาน 

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย กรรมการ 

หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ กรรมการ 

หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กรรมการ 

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 1 กรรมการ 

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 กรรมการ 

หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 

หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปศึกษา กรรมการ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ กรรมการ 
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หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการ 

นางสาวตรีนุช เพชรแสนงาม กรรมการ 

นางนงนุช แสนเงิน กรรมการ 

นายธีรวัฒน์ กันทะ กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวแววใจ แหนมเชย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ  

1. วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ตามโครงสร้างและภารกิจของสถานศึกษา 

2. วิเคราะห์ความเส่ียงของการด าเนินงาน ก าหนดปัจจัยเสี่ยง และจัดล าดับความเส่ียง 

3. วางแผนจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 

4. ประสานงานให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง น ามาตรการป้องกันความเส่ียงไปใช้ในการควบคุม

การด าเนินงานตามภารกิจ 

5. ประเมินผลการด าเนินงานควบคุมภายใน 

6. รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในให้คณะกรรมการสถานศึกษาและ สพม.35     

7. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

3. กลุ่มงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

 

นางปารมี    สุปินะ 

หัวหน้ากลุ่มงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ  

1. ปฏิบัติหน้าที่ในการประสานงานและก ากับดูแลงานดังต่อไปนี้ 

1.1  งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

1.2  งานติดตามและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

1.3  งานจัดการท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

1.4 งานรับการประเมินภายนอก 

2. งานประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

3. เป็นกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 

4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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3.1 งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

นางปารมี สุปินะ   หัวหน้างาน 

นางนงนุช แสนเงิน   รองหัวหน้างาน 

นางสายพร นาละออง นางจันทรัตน์ ดวงฟู กรรมการ 

นายนพพร ปุกค า นางอัญชลี ไชยด ี กรรมการ 

นางสุภาณี ธิสาระ นายฐิติพงศ์ มิ่งเชื้อ กรรมการ 

นายชัยณรงค์ ภักศิลป์ นางจันทร์ฟอง ประดิษฐ์ทอง กรรมการ 

นางสาวศิริลักษณ์ ใจขาว นายพรหมรังษี ทรงศรีสกุล กรรมการ 

นางศรีนวย ส าอางค์ศรี นายปฐวี มณีวงศ์ กรรมการ 

นางวีณา ศิรประภาศิริ นายธีรพันธ์ ปิงแก้ว กรรมการ 

นางมยุรี ท้าวศรีชัย นางปัทมาพร อินดาวงศ์ กรรมการ 

นางสาวอรวรรณ กันธิมา นายนิรันดร์ นามนคร กรรมการ 

นางจงกลณี ภักดีเจริญ นางนพพร ปรียานนท์ กรรมการ 

นายธีรวัฒน์ กันทะ นายจิตตวัฒน์ เมืองมาหล้า กรรมการ 

นางสาวสุภานัน ปัญญาใหญ่ นางจุฬารัตน์ ยะรินทร์ กรรมการ 

นางสาวพัชรกรณ์ ชัยชนะ นายชลธิช ณ ล าปาง กรรมการ 

นางสาววริศรา กุณาบุตร นางอัญญ์ชลีย์ สิทธ ิ กรรมการ 

นายธีรวัฒน์ กันทะ นางสวลี มีมานะ กรรมการ 

นางสาวแพรพลอย  ค าปิงบุตร ผู้แทนฝ่ายอ านวยการ 

นายหรินทร์ คะระวาด ผู้แทนฝ่ายกิจการนักเรียน 

นายชลอ ประชุมฉลาด ผู้แทนฝ่ายบริหารทั่วไป 

นางวัฒนะ ทองปัญญา ผู้แทนฝ่ายวิชาการ 

นางนาริฐา อินถานะ กรรมการและเลขานุการ 

นายทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

นางจิรารัตน์ วงศ์วิไล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

นางสาวแววใจ แหนมเชย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. จัดระบบโครงสร้างองค์กร ให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2. ก าหนดเกณฑ์การประเมิน เป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา

และตัวชี้วัดของกระทรวง เป้าหมายความส าเร็จของเขตพื้นที่การศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน

ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

3. วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศกึษาให้บรรลุตาม

เป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 

4. ด าเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน เพื่อ

ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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5. ประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้อง ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

6. ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา       

ในการประเมินสถานศึกษาเพื่อเป็นมาตรฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

7. ร่วมมือกันตรวจสอบ ทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

8. น าข้อมูลและสารสนเทศของโรงเรียนประกอบการตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียน 

9. จัดประชุมครูและบุคลากรของโรงเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในบทบาท

หน้าที่ท่ีจะต้องช่วยกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายในโรงเรียน ระดับเขต และ

ระดับจังหวัด 

10. สนับสนุนและส่งเสริมให้ครู บุคลากร และนักเรียน ด าเนินการประเมินตนเอง 

11. ร่วมวางแผนจัดระบบข้อมูลเพื่อรองรับตัวชี้วัดที่บ่งบอกความส าเร็จตามมาตรฐาน    

คุณภาพที่ก าหนด 

12. วิเคราะห์มาตรฐานคุณภาพเพื่อก าหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐานและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ของโรงเรียน 

13. ก าหนดแนวทางในการจัดระบบข้อมูลที่แสดงถึงการน าผลการประเมินภายในของ       

โรงเรียนไปปรับปรุงและพัฒนางาน 

14. ก าหนดระดับคุณภาตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพที่พึงประสงค์ของโรงเรียน โดยยึดเกณฑ์

มาตรฐานคุณภาพที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนดไว้เป็นแนวทางหรือเป็นหลักในการด าเนินการ 

15. จัดท าคู่มือด าเนินการ/แผนปฏิบัติการ และปฏิทินปฏิบัติงาน 

16. จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 

 

3.2  งานติดตามและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

นางจิรารัตน์ วงศ์วิไล หัวหน้างาน 

นายทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์ รองหัวหน้า 

นางสาวสุภานัน ปัญญาใหญ่ รองหัวหน้า 

นางสายพร นาละออง นางจันทรัตน์ ดวงฟู กรรมการ 

นายนพพร ปุกค า นางอัญชลี ไชยด ี กรรมการ 

นางสุภาณี ธิสาระ นายฐิติพงศ์ มิ่งเชื้อ กรรมการ 

นายชัยณรงค์ ภักศิลป์ นางจันทร์ฟอง ประดิษฐ์ทอง กรรมการ 

นางสาวศิริลักษณ์ ใจขาว นายพรหมรังษี ทรงศรีสกุล กรรมการ 

นางศรีนวย ส าอางค์ศรี นายปฐวี มณีวงศ์ กรรมการ 

นางวีณา ศิรประภาศิริ นายธีรพันธ์ ปิงแก้ว กรรมการ 

นางมยุรี ท้าวศรีชัย นางนพพร ปรียานนท์ กรรมการ 

นางปัทมาพร อินดาวงศ์ นางสาวอรวรรณ กันธิมา กรรมการ 
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ครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
นายชลธิช ณ ล าปาง กรรมการและเลขานุการ 

นางสาววริศรา กุณาบุตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ  

1. วางแผนการประเมิน ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2.  สรุปผลการประเมิน  หลังการประเมินให้แจ้งผลการประเมิน ให้ข้อเสนอแนะในการ

ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
3. ยึดหลักการประเมินเพื่อพัฒนา และสะท้อนคุณภาพการด าเนินงานตามเป้าหมาย

ความส าเร็จและเกณฑ์การประเมินตามสภาพบริบทของสถานศึกษา  
4. เน้นการประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามสภาพจริงของ

สถานศึกษา  
5. เลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ สามารถ

ตรวจสอบผลการประเมินได้ตามสภาพบริบทของสถานศึกษา และสะท้อนคุณภาพการด าเนินงาน

ตามมาตรฐานของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน 
      

3.3  งานการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

นางสวลี มีมานะ หัวหน้างาน 

นางปารมี สุปินะ รองหัวหน้างาน 

นางนงนุช แสนเงิน รองหัวหน้างาน 

นายทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์ กรรมการ 
นางนาริฐา อินถานะ กรรมการ 

นางสาวสุภานัน ปัญญาใหญ่ กรรมการ 

นางสาวมัลลิกา อิ่มลาภ กรรมการ 

นางสาววริศรา กุณาบุตร กรรมการ 

นายชลธิช ณ ล าปาง กรรมการ 

นางจิรารัตน์ วงศ์วิไล กรรมการ 

นางสาวเปรมจิตร เกลียวฝั้น กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวแววใจ แหนมเชย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ  

1.  น าผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดท ารายงานการประเมินตนเองท่ี

สะท้อนคุณภาพผู้เรียน ผลส าเร็จของกระบวนการบริหารและการจัดการ และกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
2.  น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานต้นสังกัด  
3.  เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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3.4  งานรับการประเมินภายนอก 

นายทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์  หัวหน้างาน 

นางปารมี สุปินะ  รองหัวหน้างาน 

นางนงนุช แสนเงิน  รองหัวหน้างาน 

นายชเลงศักดิ์ ฤกษ์วัลย์ ผู้แทนฝ่ายอ านวยการ กรรมการ 

นายหรินทร์ คะระวาด ผู้แทนฝ่ายกิจการนักเรียน กรรมการ 

นายชลอ ประชุมฉลาด ผู้แทนฝ่ายบริหารทั่วไป กรมการ 

นางวัฒนะ ทองปัญญา ผู้แทนฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 

นางจิรารัตน์ วงศ์วิไล   กรรมการ 

นางสาววริศรา กุณาบุตร   กรรมการ 

นายชลธิช ณ ล าปาง   กรรมการ 

หัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้าสาระ หัวหน้าระดับ  กรรมการ 
นางนาริฐา อินถานะ  กรรมการและเลขานุการ 

นางสวลี มีมานะ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ  

1.  เตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก   
2.  เตรียมการต้อนรับตามสมควร  และให้ความร่วมมือ อ านวยความสะดวกในการประเมิน

คุณภาพภายนอกของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก 
3. พัฒนามาตรฐานการศึกษาตามค าชี้แนะของ สมศ. 
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4. กลุ่มงานบริหารพัสดแุละสินทรัพย์ 
 

นางสาวรุจริัตน์   เป็งสา 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ  

1. เป็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการหรือ

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ คนที ่1 ในกรณีที่รองผู้อ านวยการและผู้ช่วยรอง

ผู้อ านวยการสถานศึกษาไปราชการ/ลาป่วย/ลากิจ/ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

2. จัดระบบสายงานและจัดบุคลากร กลุม่งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 

3. ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 

4. วางแผน ควบคุม ดูแล ติดตาม ประเมินผลงานและประเมินผลด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ก. งานพัสดุและสินทรัพย์ 

ข. งานระบบ EGP 

ค. งานยานพาหนะ 

5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
 

 

4.1 งานจัดซื้อจัดจ้าง 

นางสาวรุจิรัตน์ เป็งสา หัวหน้างาน 

นางจุฑาทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล กรรมการ 

นางพัชรินทร์ สุภายอง กรรมการ 

นางสาวอรวรรณ กันธิมา กรรมการ 

นางสาวศิญาภัสร์ สิทธิเลิศวิศาล กรรมการ 

นางกชกร ลังกาสิทธิ์ กรรมการ 

นางสาวมานิตา ดวงสุดา กรรมการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. รวบรวมข้อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานพัสดุ 

2. วิเคราะห์แผนงาน/โครงการ ที่จัดท ากรอบการจ่ายเพื่อตรวจดูกิจกรรมท่ีต้องใช้พัสดุ 

3. จัดหาพัสดุ ตามแผนงาน/โครงการ 

4. จัดท าเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง 

5. จัดซื้อ จัดจ้าง ตามพระราชบญัญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560        

และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

6. ลงข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง ในระบบ EGP 

7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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4.2 งานบัญชีวัสดุและทะเบียนสินทรัพย์ 

นางวราภรณ์ ช้างวิเศษ หัวหน้างาน 

นางอริศรา บุญยืน กรรมการ 

นางประภาพร โล่ตระกูล กรรมการ 

นางสาวศิญาภัสร์ สิทธิเลิศวิศาล กรรมการ 

นางกชกร ลังกาสิทธิ์ กรรมการ 

นางสาวมานิตา ดวงสุดา กรรมการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. จัดท าบัญชีวัสดุและทะเบียนสินทรัพย์ให้เป็นปัจจุบัน 

2. บ ารุงรักษาพัสดุและปรับซ่อมให้สามารถใช้งานได้ดี 

3. ด าเนินการตรวจสอบพัสดุประจ าปี และจ าหน่ายพัสดุตามระเบียบ 

4. ประสานงานกับธนารักษ์จังหวัด เพื่อด าเนินการจัดท าทะเบียนที่ราชพัสดุให้เป็นปัจจุบัน 

5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

4.3 งานยานพาหนะ 

นายสมบูรณ์ เหมือนจันทร์ หัวหน้างาน 

นางสาวศิญาภัสร์ สิทธิเลิศวิศาล กรรมการ 

นางกชกร ลังกาสิทธิ์ กรรมการ 

นายเกษม แก้วตาบุตร พนักงานขับรถ 

นายอ านวย พุทธิมา พนักงานขับรถ 

นายไตรภพ ศรีใจแก้ว พนักงานขับรถ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ  

1. จัดท าประวัติรถโรงเรียน ประวัติการซ่อมบ ารุง 

2. ควบคุมการใช้รถโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบและความเหมาะสม พร้อมจัดท าข้อมูล

เกี่ยวกับการใช้รถ เสนอต่อรองผู้อ านวยการผู้รับมอบอ านาจ 

3. ดูแลสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของพนักงานขับรถให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องมี

ความราบรื่นเรียบร้อย 

4. วางแผนการตรวจสภาพ บ ารุงรักษายานพาหนะ 

5. ก ากับ ควบคุม ดูแล แนะน าการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถให้ถูกกฎจราจรและความปลอดภัย 

6. ควบคุม ดูแลการบ ารุงซ่อมแซมรักษาให้พร้อมใช้งาน 

7. พนักงานขับรถตามท่ีได้รับค าสั่งมอบหมายจากผู้รับมอบอ านาจจากผู้อ านวยการ 

8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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5. กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี 

 

นางทิพวรรณ  หงษ์แก้ว 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ  

1. เป็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการฝ่าย

อ านวยการคนที ่2 ในกรณีรองผู้อ านวยการและผู้ช่วยรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ไป

ราชการ/ลาป่วย/ลากิจ/ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

2. จัดระบบสายงานและจัดบุคลากร กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี 

3. ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ด้านบริหารการเงินและบัญชี 

4. วางแผน ควบคุม ดูแล ติดตาม ประเมินผลงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ก. งานจัดท าบัญชีและการบัญชี 

ข. งานจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 

ค. งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี 
 

 

5.1 งานจัดท าบัญชีและการเงิน 

นางทิพวรรณ หงษ์แก้ว หัวหน้างาน/งานการเงิน 

นางสาววราพร รัศมีจาตุรงค์ กรรมการ/งานการเงิน 

นางสาวปัญญทิพย์ พูนพิพัฒน์ กรรมการ/งานการเงิน 

นางสาวสมพร กอนเชื้อ หัวหน้างาน/งานบัญชี 

นางสาวนันธิยาภรณ์ โชควัฒนนิธิ กรรมการ/งานบัญชี 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบงานการเงิน 

1. รับและเบิกจ่ายเงินตรวจสอบรายงานการเงินคงเหลือประจ าวันของสถานศึกษาให้เป็นไป

ตามระเบียบของทางราชการ 

2. จัดท าเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ด าเนินการ

ด้านการเงิน การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน การน าฝากเงิน การน าเงินส่งคลัง การถอนเงิน การโอนเงิน

ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

3. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการรายปี 

4. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้ เพื่อการตรวจสอบและด าเนินการท าลายเอกสาร

ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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5. ให้ค าแนะน า ชี้แจง และอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษา เกี่ยวกับ                

การเบิก-จ่าย ให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

7. จัดท ารายงานประจ าเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกัด 

8. จัดท ารายงานประจ าปี โดยจัดท างบแสดงฐานะการเงิน จัดท างบแสดงผลการด าเนินงานทาง

การเงิน งบประแสเงินสด จัดท าหมายเหตุประกอบงบการเงินและจัดส่งรายงานประจ าปีให้ สพม.เขต 35 

สตง. ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

9. ควบคุมและพัฒนาโปรแกรมระบบการเงิน 

10. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบงานบัญชี 

1. จัดท าเอกสารและหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีของสถานศึกษา 

ตามระบบบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

2. จัดท าบัญชีการเงินแยกประเภทตามวัตถุประสงค์ของเงินที่ได้จากการระดมทรัพยากรทาง

การศึกษาตามที่ขออนุมัติจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

3. จัดท ารายงานงบการเงินและบัญชี เพื่อจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน

ก าหนดเวลาตามระเบียบ 

4. สรุป งบบัญชีการรับ – จ่าย รายงานต่อผู้อ านวยการและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

5. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและด าเนินการท าลายเอกสารตามระเบียบ 

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

5.2 งานตรวจสอบภายใน 

นางนงนุช แสนเงิน หัวหน้างาน 

นายทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์ รองหัวหน้างาน 

นางสาวอ าไพ มนัสสันติ กรรมการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ  

1. ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้ว่ามีความ

รัดกุมเพียงพอหรือไม่ 

2. ตรวจสอบด้านงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ 

3. ตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 

4. รายงานผลการตรวจสอบภายในให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 

5. ร่วมกันแก้ไขปัญหาและก าหนดมาตรการในการด าเนินงานด้านการเงินและบัญชีเพื่อป้องกัน

การทุจริต 

6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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5.3 งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

กรรมการชุดที่ 1 

นางธมนพัชร์ พงศ์สุพัฒน์   หัวหน้างาน 

นางสาวอ าไพ มนัสสันติ นางวาสนา ชัยเนตร หัวหน้างาน 

นางพรนภัส เอื้อแท ้ นางสาวอริศรา บุญยืน กรรมการ 

นางสาวปัทมาพร อินดาวงศ์ นางสุพรทิพย์ เปี้ยปลูก กรรมการ 

นางพิชญาภา ไชยวรรณ นางสาวเสาวลักษณ์ อินต๊ะสม กรรมการ 

นางสาวรัตติพร เสาจินดารัตน์   กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการชุดที่ 2 

นางสาวสมพร กอนเชื้อ   หัวหน้างาน 

นางสาวพิชญ์รัศมิ์ ยูพานิช นางนภารัตน์ สูตรเลข กรรมการ 

นางกาญจนา ต๊ะวงศ์ษา   กรรมการ 

นางสาวจิตประภา ศรีตาบุตร    กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ  

1. วางแผนการด าเนินงานระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2. ด าเนินการระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาตามแผน 

3. จัดท าบัญชีรับ – จ่าย เงินระดมทรัพยากรให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ 

4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

6. กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

นายดุษฎี   ศรีทรงราช 

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ  

1. จัดระบบสายงานและจัดบุคลากร กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. วางแผน ควบคุม ดูแล ติดตาม ประเมินผลงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 

ก. งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ข. งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

ค. งานบริการวิชาการและฝึกอบรม 

4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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หน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 

6.1 งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

นายดุษฎี ศรีทรงราช หัวหน้างาน 

นายชเลงศักดิ์ ฤกษ์วัลย์ กรรมการ 

นายชัยณรงค์ ภักศิลป์ กรรมการ 

นายชลธิช  ณ ล าปาง กรรมการ 

นางสาวอภิญญา สังข์ครุฑ กรรมการ 

นายพงศ์ไพบูลย์ เสมพิพัฒน์ กรรมการ 

นายยศวริศ กลิ่นฟุ้ง กรรมการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. พัฒนาประสิทธิภาพระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

2.  ควบคุมความปลอดภัยด้านเครือข่ายตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ 

3. จัดเก็บ Log ข้อมูลตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ 

3.  ประสานงานกับผู้ให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายนอก  

4.  บ ารุงรักษาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ใช้งานได้ตลอดเวลา 

5. บริหารจัดการผู้ใช้ (USER) ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

6.2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
นายดุษฎี ศรีทรงราช หัวหน้างาน 

นายชเลงศักดิ์ ฤกษ์วัลย์ กรรมการ 

นางสาวนันทนาพร วงศ์ยศ กรรมการ 

นางปารมี สุปินะ กรรมการ 

นายธีรวัฒน์ กันทะ กรรมการ 

นางอรชร ฤกษ์วัลย์ กรรมการ 

นางนงนุช แสนเงิน กรรมการ 

นายทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์ กรรมการ 

คณะกรรมการสารสนเทศ หมวด/ฝ่าย/งาน กรรมการ 

คณะกรรมการสารบรรณ หมวด/ฝ่าย/งาน กรรมการ 

นางสาวอภิญญา สังข์ครุฑ กรรมการ 

นายพงศ์ไพบูลย์ เสมพิพัฒน์ กรรมการ 

นายยศวริศ กลิ่นฟุ้ง กรรมการ 

นางวิชิต วงค์มั่น กรรมการ 

นางสาวดวงฤดี ไหมเครือแจ้ กรรมการ 

นางสาวปภาวี กันทาวงศ์ กรรมการ 
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หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1.  พัฒนาและบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน  

2. พัฒนาระบบโปรแกรมบริหารโรงเรียน (ICT) ให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.   ก าหนดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของโรงเรียน 

4.   บริหารจัดการฐานข้อมูล (Data Center) ของโรงเรียน 

5.   ประสานงานและแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้ในโรงเรียน 

6.   พัฒนาระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

7.   จัดหา พัฒนาและบ ารุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน       

การสอนของโรงเรียน 

8.  จัดท า ปรับปรุง ประสานงาน ในการเผยแพร่สารสนเทศของโรงเรียนผ่านเว็บไซด์ 

www.lks.ac.th 

9. บริหารจัดการระบบ Smart Card ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

10.  ประสานงานอ านวยความสะดวกในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

บริหารโรงเรียนแก่บุคลากรในหมวด/ฝ่าย/งาน ต่าง ๆ 

11. บริหารจัดการระบบ CCTV ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

6.3 งานบริการวิชาการและฝึกอบรม 

นายดุษฎี ศรีทรงราช หัวหน้างาน 

นายชเลงศักดิ์ ฤกษ์วัลย์ กรรมการ 

นางอัญญ์ชลีย์ สิทธ ิ กรรมการ 

นายชัยณรงค์ ภักศิลป์ กรรมการ 

นางขวัญจิตร สุวรรณวงศ์ กรรมการ 

นางอรชร ฤกษ์วัลย์ กรรมการ 

นางพัชรินทร์ สุภายอง กรรมการ 

นายทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์ กรรมการ 

นายชลธิช ณ ล าปาง กรรมการ 

นางสาวอภิญญา สังข์ครุฑ กรรมการ 

นายพงศ์ไพบูลย์ เสมพิพัฒน์ กรรมการ 

นายยศวริศ กลิ่นฟุ้ง กรรมการ 

นางสาวปภาวี กันทาวงศ์ กรรมการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1.   ฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรในโรงเรียน 

2.   ให้บริการห้องฝึกทักษะ ICT และห้องสืบค้นทางวิชาการ (Resource Center)  

3.   ให้ค าปรึกษาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ แก่บุคลากรในโรงเรียน 
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7. กลุ่มงานเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากร 

 

นางปารม ี   สุปินะ 

หัวหน้ากลุ่มงานเสริมสรา้งประสิทธิภาพบุคลากร 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1.  เป็นหัวหน้ากลุ่มงานเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากร 

2.  จัดระบบสายงานและจัดบุคลากรกลุ่มงาน 

3.  ก าหนดแนวปฏิบัติด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบาย

ของโรงเรียน 

4.  ควบคุม ดูแล ติดตามการปฏิบัติงาน งานวางแผนอัตราก าลัง งานวินัยและนิติการ 

5.  งานเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจ า  

และลูกจ้างชัว่คราว 
 

7.1 งานวางแผนอัตราก าลัง 

นางปารมี สุปินะ หัวหน้างาน 

นางศิริกานดา กันธิดา กรรมการ 

นางกัญญารัตน์ มูลวิชา กรรมการ 

นายพงศ์เกษม เตชะสาย กรรมการ 

นางอรชร ฤกษ์วัลย์ กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวอัญชลีพร เชียงพันธ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. งานการวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง 

2. การจัดท าทะเบียนประวัติและข้อมูลของข้าราชการและลูกจ้าง 

3. งานการขอเลื่อนต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข้าราชการครู 

4. การขอเพิ่มวุฒิ การเปลี่ยนแปลงชื่อ – ชื่อสกุล และสถานภาพของครูและลูกจ้างในสมุดประวัติ 

5. การลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 

6. งานสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

7. งานการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 

8. งานการแต่งตั้ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

9. งานการบรรจุกลับเข้ารับราชการ 

10. งานออกจากราชการ 

11. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 



  คู่มือคร ูล าปางกัลยาณี 77 ปีการศึกษา 2563  

 

7.2  งานวินัยและนิติกร 

นางปารมี สุปินะ หัวหน้างาน 

นางสาวศิรินทิพย์ รุมารถ กรรมการ 

นายพงศ์เกษม เตชะสาย กรรมการ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/หัวหน้าระดับ กรรมการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในเรื่องของวินัยและ    

การรักษาวินัย 

2. ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถูกกล่าวหา

ว่ากระท าผิดวินัย 

3. สอบสวนความจริงในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย 

4. สรุปรายงานการสอบสวนความจริงในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูก

กล่าวหาว่ากระท าผิดทางวินัยแก่ผู้บังคับบัญชา 

5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

7.3 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์    

นางสาวศิรินทิพย์ รุมารถ หัวหน้างาน 

นางสาวภัสรลักษณ์ ใจขัด กรรมการ 

นางสาวณัฐภรณ์ ใจวงศ์ กรรมการ 

นางศิริกานดา กันธิดา กรรมการ 

นางอรชร ฤกษ์วัลย์ กรรมการ 

นายพงศ์เกษม เตชะสาย กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคลากรใน

สถานศึกษา ตามสิทธิการได้รับพระราชทานของแต่ละบุคคล 

2. ลงบันทึกประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ใบก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในแฟ้มประวัติเครื่องราชฯ และแฟ้ม

ประวัติการรบัราชการเป็นรายบุคคล 

3. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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7.4 งานพัฒนาบุคลากร    

นางปารมี สุปินะ ประธาน 

นางสาวศิรินทิพย์ รุมารถ นายพงศ์เกษม เตชะสาย กรรมการ 

นางอรชร ฤกษ์วัลย์ นางสาวภัสรลักษณ์ ใจขัด กรรมการ 

นางสาวณัฐภรณ์ ใจวงศ์ นางกัญญารัตน์ มูลวิชา กรรมการ 

นางพัชรินทร์ สุภายอง   กรรมการ 

นางศิริกานดา กันธิดา  กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวตรีนุช เพชรแสนงาม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. วางแผนในการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียน          

การสอนและการปฏิบัติงาน 

2. ด าเนินการให้ครูและบุคลากรจัดท า ID Plan ในการพัฒนาตนเอง 

3. ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรตามแผนที่วางไว้ 

4. พัฒนาบุคลากร เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานสู่มาตรฐานวิชาชีพและส่งเสริม

สนับสนุนให้บุคลากรมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น 

5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีโอกาสเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาตนเองในด้าน

วิชาชีพครู 

6. ให้ค าปรึกษา แนะน า และช่วยเหลือครูเพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือในด้านการพัฒนาตนเอง 

7. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 

7.5 งานประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนเงินเดือน 

          นางปารมี           สุปินะ         หัวหน้างาน 

นางกัญญารัตน์ มูลวิชา  กรรมการ 

นางศิริกานดา กันธิดา  กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวอัญชลีพร เชียงพันธ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. วางแผนการประเมินการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร 

2. ด าเนินการประเมินการปฏิบตัิงานของครูและบุคลากร 

3. สรุปรายงานผลการด าเนินการตามล าดับสายงาน 

4. พิจารณาเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา  และ

ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบตาม

กฎ  ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 
 



  คู่มือคร ูล าปางกัลยาณี 79 ปีการศึกษา 2563  

 

5. น าเสนอผลการพิจารณาส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือนแก่ผู้อ านวยการสถานศึกษา เพื่อพิจารณา

ส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

6. รายงานผลการพิจารณาส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือน ไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อ

ด าเนินการต่อไป 

7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

7.6 งานพัฒนาวิชาชพีครู 
          นางศิริกานดา         กันธิดา        หัวหน้างาน 

นางสางภัสรลักษณ์ ใจขัด กรรมการ 

นางสาวณัฐภรณ์ ใจวงศ์ กรรมการ 

นางสาวศิรินทิพย์ รุมารถ กรรมการ 

นายพงษ์เกษม เตชะสาย กรรมการ 

นางกัญญารัตน์ มูลวิชา กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ให้ค าปรึกษา แนะน า และช่วยเหลือบุคลากรเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้วิทยฐานะสูงขึ้น 

2. วางแผน ส ารวจข้อมูลและด าเนินงานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานรายปีการศึกษา 

(วฐ.2) 

3. ให้ค าปรึกษา แนะน า และช่วยเหลือครูในการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (logbook) 

4. ประสานงานระหว่างคณะกรรมการประเมินกับผู้รับการประเมินในการด าเนินงานให้          

การประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

5. ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

7.7 งานประเมินครูผู้ช่วยและลูกจ้าง 

 นายพงศ์เกษม เตชะสาย หัวหน้างาน 

 นายชลธิช ณ ล าปาง กรรมการ 

 นางประภาพร โล่ตระกูล กรรมการ 

 นางสาววริศรา กุณาบุตร กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ให้ค าปรึกษา แนะน าและช่วยเหลือบุคลากรเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผ่าน

กระบวนการประเมินครูผู้ช่วย 

2. วางแผนและด าเนินงานด้านการประเมินครูผู้ช่วย 

3. วางแผนและด าเนินการประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้าง 

4. รวบรวมข้อมูลรายงานหัวหน้างานบุคลากรไปจนถึงผู้บริหาร 

5. การจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 
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7.8 งานข้อมูลและทะเบียนประวัติ 

 นางสาวภัสรลักษณ์ ใจขัด หัวหน้างาน 

 นางอรชร ฤกษ์วัลย์ กรรมการ 

 นางสาวณัฐภรณ์ ใจวงศ์ กรรมการ 

 นางจุฑาทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล กรรมการ 

 นางพัชรินทร์ สุภายอง กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. การจัดท าทะเบียนประวัติและข้อมูลของบุคลากรและลูกจ้าง 

2. การติดต่อประสานงานขอข้อมูลของบุคลากร 

3. ตรวจสอบข้อมูลในทะเบียนประวัติของคณะครู 

4. การลงบันทึกข้อมูล ทะเบียนประวัติ ในระบบ ICT 

5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

7.9 งานสวัสดิการออมทรัพย์ครูล าปางกัลยาณี 

 นางสาวสุปราณี กาศเกษม ประธานคณะกรรมการ 

 นายชัยณรงค์ ภักศิลป์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

 นางลลิตา ประชุมฉลาด เจ้าหน้าที่ทะเบียน 

 นางสาวนันทนาพร วงศ์ยศ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 

 นางอัญชลี ไชยด ี เจ้าหน้าที่ติดตามหน้ีสิน 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ก าหนดงานบุคลากรงานสวัสดิการออมทรัพย์ครู และก าหนดแผนพัฒนางาน แนวทาง      

ในเชิงรุกให้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับของสวัสดิการออมทรัพย์ครู 

2. จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินการประจ าเดือนทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง                  

เพื่อรับทราบผล การด าเนินงานและด าเนินการตามมติท่ีประชุม 

3. เผยแพร่ความรู้ด้านระเบียบและวิธีการของสวัสดิการออมทรัพย์ครู โดยการประชาสัมพันธ์          

ลงในอนุทินของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

4. ร่วมศึกษาปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิก  ตลอดจนสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ

ภายนอก เพื่อหาทางช่วยเหลือและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

5. จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ/รายงานผล 

การด าเนินงาน/สถานะการเงินสวัสดิการออมทรัพย์ครู 

6. จัดสรรก าไรสุทธิให้เป็นไปตามระเบียบของสวัสดิการออมทรัพย์ครูที่ก าหนดไว้ให้

เหมาะสมและถูกต้อง 
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ขอบข่ายการบริหารงาน 

 

ฝ่ายกิจการนกัเรียน โรงเรียนล าปางกัลยาณี อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

 
การบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนลําปางกัลยาณี เป็นภารกิจสําคัญที่มุ่งส่งเสริมให้

สามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของโรงเรียนในด้านการบริหารจัดการกิจการนักเรียน อันได้แก่

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจสําคัญย่ิงในภาพรวมความสําเร็จขององค์กร ตลอดจน

การบริหารกิจการนักเรียนอันประกอบด้วยครูและนักเรียนทุกคน ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้การดําเนินงานด้านการบริหารฝ่ายกิจการนักเรียนสําเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้การดําเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการทํางานร่วมกันโดยผ่าน

กระบวนการทํางานที่มีระบบพร้อมท้ังเอกสารหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ 

4. เพื่อเป็นการวางแผนปฏิบัติงาน การควบคุม กํากับดูแลเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน รวดเร็ว 

ถูกต้อง เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

 

ขอบข่ายงานฝ่ายกิจการนักเรียนจะประกอบด้วยภาระงานหลัก 5 ประการ คือ 

1. กลุ่มงานสํานักงาน 

2. กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน 

3. กลุ่มงานพัฒนาส่งเสริมวินัยนักเรียน 

4. กลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

5. กลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 

จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนล าปางกัลยาณี อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

1. มุ่งเน้นการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองเด็ก 

2. พัฒนาคุณภาพครูให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ 

3. ครู ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีเครือข่ายการประสานสัมพันธ์กันอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง 

4. ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มสาระ และหัวหน้างาน

บุคลากร ร่วมรับผิดชอบการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียน 
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คณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน 
 

 

1.  นายสมชาย   ใจไหว   ประธานกรรมการ 

2.  นายสุพล   เครือสาร  รองประธานกรรมการ 

3.  นายหรินทร์   คะระวาด  รองประธานกรรมการ 

4.  นายสมบูรณ์   เหมือนจันทร์  กรรมการ 

5.  นางณัฐนพัชร์  วงษ์วรเนตร  กรรมการ   

6.  นายณัฏฐพล   ขวัญเจริญ  กรรมการ 

7.  นางวิไล   มังจักร์   กรรมการ 

8.  นายปฐวี   มณีวงศ์   กรรมการ 

9.  นางเนื้อน้อง   ศรีตะบุตร  กรรมการ   

10.  นายศราวุฒิ  สุภายอง   กรรมการ 

11. นางจงกลณี   ภักดีเจริญ  กรรมการ   

12. นางอัญชลี   ไชยดี   กรรมการ 

13. นางสาวสุปราณี  กาศเกษม  กรรมการ 

14. นายกิติศักดิ์  พรมคํา   กรรมการ 

15. นางนิชานันท์  เมฆศิริ   กรรมการ 

16. นายกฤชณิ์พจน์  สะอาด   กรรมการ 

17. นางจุฬารัตน์  ยะรินทร์  กรรมการ 

18. นางพรทิพย์   จักรแก้ว  กรรมการ 

19. นางสุภาณี   ธิสาระ   กรรมการ 

20. นายอนุชิต   แสงศิริรัตน์  กรรมการ 

21. นางเบญญาภา  วรรณมณี  กรรมการ 

22. นายจีรศักดิ์   ถาน้อย   กรรมการ 

23. นางพรพรรณ์  ไชยเมือง  กรรมการ 

24. นางสาวศิริพร  ทวีชาติ   กรรมการ 

25. นางสาวเมธาพร  สงกานต์ทิพ          กรรมการและเลขานุการ  

26. นางพิกุลทอง  เปล่งศิริ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

27. นางศศลักษณ์  เครือนันตา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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บทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน 

1. เป็นที่ปรึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในด้านการให้ข้อมูลข้อเสนอแนะ เพื่อกําหนดเป็น

นโยบาย  วัตถุประสงค์ในการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 

2. กําหนดแนวปฏิบัติงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  ปกครองนักเรียน

ให้ดําเนินไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

3. กําหนดมาตรการป้องกันไม่ให้นักเรียนกระทําความผิด  หรือมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์  

และ ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มีความประพฤติดีเด่น เพื่อเป็นตัวอย่างแก่นักเรียนอื่น ๆ ตลอดจน

แก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมของนักเรียนที่กระทําความผิดให้มีพฤติกรรมดีขึ้น 

4. ประชุมพิจารณาร่างกฎระเบยีบ ข้อบังคับ  และแนวปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 

5. ประชุมปรึกษาร่วมพิจารณาลงโทษนักเรียนเป็นราย กรณีที่กระทําความผิดตามระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการ 

6. สรุปรวบรวมผลการดําเนินงาน ให้ข้อเสนอแนะเพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานฝ่าย

กิจการนักเรียน 
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1.  กลุ่มงานส านักงานฝ่ายกิจการนักเรียน 
 

นางสาวเมธาพร  สงกานต์ทิพ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1.  เป็นหัวหน้ากลุ่มงานสํานักงานฝ่ายกิจการนักเรียน ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ช่วยรองผู้อํานวยการ

โรงเรียน ในกรณีที่ผู้ช่วยรองผู้อํานวยการไปราชการ/ลาป่วย/ลากิจ/ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

2.  จัดระบบสายงานและจัดบุคลากรกลุ่มงานสํานักงาน ฝ่ายกิจการนักเรียน 

3.  ปฏิบัติหน้าทีก่ํากับดูแลประสานงานฝ่ายกิจการนักเรียน ดังต่อไปนี้ 

- งานสารบรรณ/พัสดุ/ประสานผู้ปกครองและองค์กรอื่น 

- งานแผนงาน/สารสนเทศ 

- งานประสานงานระดับชั้น 

- รายงานสรุปผลการดําเนินงาน  

- ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

1.1  งานสารบรรณและพัสด ุ

  1.  นางสาวเมธาพร สงกานต์ทิพ หัวหน้างาน 

  2.  นางจุฬารัตน์  ยะรินทร์ รองหัวหน้า 
  3.  นางพรพรรณ์ ไชยเมือง กรรมการ 

  4.  นางนิชานันท์ เมฆศิริ  กรรมการ 
  5.  นายชวนากร  ตั๋นมาเชื้อ กรรมการ 

  6.  นางสาวรัตนา ธิชูโต  กรรมการและเลขานุการ 

  7.  นางสาวดารณี สมสิทธ์ิ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  8.  นางสุภัสสรา  เลลี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. จัดทําทะเบียนคุมหนังสือเข้า-ออกของฝ่าย และจัดเก็บเรื่องให้เป็นระเบียบ 

2. กรอกข้อมูลต่าง ๆ ของฝ่ายตามแบบรายงานจากเรื่องท่ีได้รับเข้ามาแล้วเสนอ                   

ให้รองฝ่ายกิจการนักเรียนทราบ เพื่อดําเนินการต่อไป 

3. รับผิดชอบเบิก-จ่ายพัสด ุและการทําทะเบียนคุมพัสดุของฝ่ายท้ังหมด 

4. จัดทําเอกสาร แบบพิมพ์ท่ีจําเป็นของฝ่าย และพิมพ์คําสั่งต่าง ๆ ของฝ่าย 

5. จัดทําโครงการประจําปีของงานสํานักงาน 

6. รวบรวมโครงการทุกโครงการของฝ่ายกิจการนักเรียนส่งงานแผนงานโรงเรียน 

7. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักงาน 

8. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
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1.2  งานแผนงาน/สารสนเทศ 

  1. นางสาวเมธาพร สงกานต์ทิพ  หัวหน้างาน 

  2. นางพรพรรณ์  ไชยเมือง  รองหัวหน้างาน 

  3. นางสุภัสสรา  เลลี   กรรมการ 

  4. นางนิชานันท์  เมฆศิริ   กรรมการและเลขานุการ 

  5. นางสาวดารณี สมสิทธ์ิ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. จัดทําข้อมูล/ทะเบียนประวัติ สถิติต่าง ๆ ที่จําเป็นของฝ่ายกิจการนักเรียนและแสดงไว้ให้

เป็นปัจจุบัน 

2. ประสานหน่วยงานในฝ่ายต่าง ๆ ในการดําเนินงานแผนงานและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องให้เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย 

3. จัดทําสารสนเทศของฝ่ายปีการศึกษาละ 1 ฉบับ 

4. จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานประจําปีและคู่มือนักเรียนและผู้ปกครองของฝ่ายให้เรียบร้อยถูกต้อง

ตามโครงการของงานต่าง ๆ 

5. ปรับปรุง ดูแลและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่องานกิจการนักเรยีน 
6. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

1.3  งานประสานงานผู้ปกครองและองค์กรอื่น 

  1.  นางพรพรรณ ์ ไชยเมือง  หัวหน้างาน 

  2.  นางนิชานันท์ เมฆศิริ   รองหัวหน้า 

  3.  นางณัฐนพัชร์ วงษ์วรเนตร  กรรมการ 

4.  นายณัฏฐพล  ขวัญเจริญ  กรรมการ 
5.  นางวิไล  มังจักร์   กรรมการ 
6.  นายปฐวี  มณีวงศ์   กรรมการ 
7.  นางเนื้อน้อง  ศรีตะบุตร  กรรมการ 
8.  นายศราวุฒิ  สุภายอง   กรรมการ 

  4.  นายศราวุธ  สิทธิชุม   กรรมการ 

  5.  นางสาวศศลักษณ์ เครือนันตา  กรรมการและเลขานุการ 

  6.  นางสุภัสสรา  เลลี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

 

 

 



  คู่มือครู ล าปางกัลยาณี 88 ปีการศึกษา 2563 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. บริการข้อมูลแก่ครู ผู้ปกครอง และบุคคลภายนอกที่มาติดต่องานในฝ่ายกิจการนักเรียน 

2. ประสานงาน ติดต่อส่ือสารกับพ่อแม่ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3. ติดตามประเมินผลและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง และ

องค์กรอื่น 

4. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

5. ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

1.4  งานประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายกิจการนักเรียน 

  1.  นางจุฬารัตน์  ยะรินทร์  หัวหน้างาน 

  2.  นางสาวกมลรัตน์ ชัยชนะ   กรรมการ 

  3.  นางสาวศิริพร ทวีชาติ   กรรมการและเลขานุการ 

  4.  นางสาวรัตนา ธิชูโต   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1.  รวบรวมเอกสารงานต่าง ๆ ในฝ่ายกิจการนักเรียนเพื่อใช้รายงานผล 

2.  ตรวจสอบเอกสารเพื่อจัดทํารายงานผลประเมินกิจกรรม/งาน/โครงการต่างๆ ในฝ่ายกิจการ

นักเรียน 

3.  รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

4.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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2.  กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน 

 

นางนิชานันท์       เมฆศิริ 

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. เป็นหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน   

2. จัดระบบสายงานในกลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน 

3. ปฏิบัติหน้าที่กํากับดูแล สนับสนุน และประสานงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ดังต่อไปนี้ 

- งานคณะกรรมการสภานักเรียนและงานประชาธิปไตยในโรงเรียน 

- งานส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

- งานคณะสี 

- งานธนาคารโรงเรียน 

- งานส่งเสริมและพัฒนากิจการนักเรียน 

4. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 2.1   งานคณะกรรมการสภานักเรียนและงานประชาธิปไตยในโรงเรียน 

                1.  นางสาวทัศนีย์ ทุนกิจ  หัวหน้างาน 

  2.  นายกิติศักดิ์ พรมคํา  รองหัวหน้างาน 

3.  นางสาวนันทนาพร วงศ์ยศ   กรรมการ  

4.  นางวาสนา  ชัยเนตร   กรรมการ 

5.  นางเพ็ชรศรี  ทิพกนก   กรรมการ 

6.  นางสาวศศลักษณ์ เครือนันตา  กรรมการ 

7.  นางสาวจริยา กําลังมาก  กรรมการ 

8.  นายฐิติกร  หล้าวงศ์ษา  กรรมการ 

9.นางสาวมานิตา ดวงสุดา   กรรมการ 

10.นางพัชรสุกาล อธิปัญญาพันธุ์  กรรมการ 

11.นายกรกฏ  อุ่นเรือน   กรรมการและเลขานุการ 

12. นางสาวดารณี สมสิทธ์ิ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

13. นางสุภัสสรา เลลี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ให้คําปรึกษาและชี้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสภานักเรียน 

2. ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานกิจกรรมท่ีเหมาะสมของคณะกรรมการสภานักเรียน 

3. เป็นผู้ประสานงานด้านต่าง ๆ ระหว่างโรงเรียนกับคณะกรรมการสภานักเรียน 

4. ร่วมประชุมกับกรรมการอํานวยการคณะกรรมการสภานักเรียนในฐานะที่ปรึกษา 

5. รับรองการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียน    

6. รับรองมติของที่ประชุม 

7. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

8. ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

2.2  งานส่งเสริมและพฒันาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

 1.  นางพิกุลทอง เปล่งศิริ หัวหน้างาน 

 2.  นางลลิตา ประชุมฉลาด รองหัวหน้างาน 

 3.  นายหรินทร์ คะระวาด กรรมการ 

 4.  นายสมบูรณ์ เหมือนจันทร์ กรรมการ 

 5.  นางณัฐนพัชร์ วงษ์วรเนตร กรรมการ 

 6.  นายณัฏฐพล ขวัญเจริญ กรรมการ 

 7.  นางวิไล มังจักร์ กรรมการ 

 8.  นายปฐวี มณีวงศ ์ กรรมการ 

 9.  นางเนื้อน้อง ศรีตะบุตร กรรมการ 

 10.  นายศราวุฒิ สุภายอง กรรมการ 

 11. นางปิ่นทิพย์ อินกร กรรมการ 

 12. นางสาวดวงฤทัย ธนามี กรรมการ 

 13. นายณัฐพงษ์ สีมา กรรมการ 

 14. นางสาววิลาวัลย์ ทะวะดี กรรมการ 

 15. นางอริศรา บุญยืน กรรมการ 

 16. นางวาริศา ไชยญา กรรมการ 

 17. นางพรทิพย์ จักรแก้ว กรรมการ 

 18. นางนพพร ปรียานนท์ กรรมการ 

 19. นางสาวภัสรลักษณ์ ใจขัด กรรมการ 

 20. นางสาวศิรินทร์ สุดเจริญ กรรมการ 

 21. นางเบญญาภา วรรณมณ ี กรรมการ 

 22. นางสาวทัศนีย์ ทนุกิจ กรรมการ 

 23. นายชวนากร ตั๋นมาเชื้อ กรรมการ 
 24. นางอัญชลี ไชยด ี กรรมการ 

 25. นายศราวุธ สิทธิชุม กรรมการ 
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 26. นางโสภิณ ศิริคําน้อย กรรมการและเลขานุการ 

 27. นางสาวเมธาพร สงกานต์ทิพ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 28. นางสาวดารณี สมสิทธิ ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. ประชุมอบรมนักเรียนประจําสัปดาห์ตามวัน เวลาที่กําหนด 

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดี 

3. จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติคุณผู้ที่ควรยกย่องเป็นต้นว่า บุคคลสําคัญผู้มีคุณูปการต่อ

ประเทศชาติ มนุษยชาติและนักเรียนที่ประพฤติปฏิบัติที่ดีงามทุก ๆ ด้าน 

4. ร่วมจัดปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่และจัดปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สําเร็จการศึกษา 

5. จัดอบรมฝึกมารยาทและประกวดมารยาทนักเรียน 

 

6. จัดกิจกรรมวันสําคัญต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายเช่น วันไหว้ครู, วันแม,่ วันพ่อ ฯลฯ 

7. จัดอบรมหลักสูตรผู้นําและหลักสูตรค่ายจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนลําปางกัลยาณี 

8. ประเมินผลและรายงานการดําเนินงานพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม 

ที่ดี ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

9. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

10. ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

2.3   งานคณะสีและครูเวรประจ าวัน 

1.  นายหรินทร์ คะระวาด หัวหน้างาน 

2.  นายสุพล เครือสาร รองหัวหน้างาน 

3.  นางนิชานันท์ เมฆศิริ กรรมการ 

 4.  นางณัฐนพัชร์ วงษ์วรเนตร กรรมการ 

 5.  นายณัฏฐพล ขวัญเจริญ กรรมการ 

 6.  นางวิไล มังจักร์ กรรมการ 

 7.  นายปฐวี มณีวงศ ์ กรรมการ 

 8.  นางเนื้อน้อง ศรีตะบุตร กรรมการ 

 9.  นายศราวุฒิ สุภายอง กรรมการ 

10. นางพิกุลทอง เปล่งศิริ  กรรมการ 

11. นางจงกลณี ภักดีเจริญ  กรรมการ 

12. นางอัญชลี ไชยดี  กรรมการ 

13. นางสาวสุปราณี กาศเกษม  กรรมการ 

14. นายกิติศักดิ์ พรมคํา  กรรมการ 
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15. นางบุญฑริกา วงศ์คําลือ กรรมการ 

16. นายกรกฏ อุ่นเรือน กรรมการ 

17. นายพงศ์เกษม เตชะสาย กรรมการ 
18. นายศราวุธ สิทธิชุม กรรมการ 

19. นายสมบูรณ์ เหมือนจันทร์ กรรมการและเลขานุการ 

20. นางสาวปิญชาน์ รินง้าว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
21. นางสาวสุภานัน ปัญญาใหญ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
22. นางสาวดารณี สมสิทธ์ิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. แต่งต้ังครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจําวันตามจุดต่าง ๆ และบริเวณทั่วไป ประจําปีการศึกษา 2563 

2. ให้คําปรึกษาร่วมแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปฏิบัติหน้าที่เวรประจําวัน 

3. ดูแลรับผิดชอบตรวจสอบเวรประจําวันของแต่ละคณะสีตามคําสั่งที่ได้พิจารณาแต่งตั้ง

คณะกรรมการเวรประจํา ปีการศึกษา 2563 

4. วางแผนประสานงานการดําเนินงานของคณะสีและงานร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานราชการ 

องค์กร สถาบันและชุมชน 

5. จัดควบคุมดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของครู นักเรียนในคณะสีให้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ                       

ที่กําหนดให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

6. จัดตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจําสี  

7. อํานวยการและควบคุมดูแลการนํานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 

8. จัดประชุมหารือร่วมกับครูในคณะสีเพื่อพัฒนาสร้างความสามัคคี กลมเกลียว ในหมู่คณะ 

9. นําผลสรุปรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจําวันในทุกๆ เดือนมาร่วมพิจารณาเพื่อแจ้ง

ผลในการประชุมครูประจําเดือนของโรงเรียน 

10. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

2.4  งานธนาคารโรงเรียน 

1.  นางพรทิพย์ จักรแก้ว  หัวหน้างาน 

2.  นางวาสนา ชัยเนตร  รองหัวหน้างาน 

3.  นางเนื้อน้อง ศรีตะบุตร  กรรมการ 

4.  นางสุดรัก ราชประสิทธิ์  กรรมการ 

5.  นายชวนากร ตั๋นมาเชื้อ  กรรมการ 

6.  นางจันทนา สัญญเดช  กรรมการ 

7.  นางนิชานันท์ เมฆศิริ  กรรมการและเลขานุการ 

8.  นางสุภัสสรา เลลี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
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หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียนในช่วงเปิดทําการและรณรงค์การเปิดบัญชีของนักเรียนและ

บุคลากรของโรงเรียน 

2. ประสานงานระหว่างครู นักเรียน บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3. จัดประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการงานธนาคารโรงเรียนร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

4. ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

5. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 2.5   งานส่งเสริมและพฒันากิจการนักเรียน 

          1.  นางนิชานันท์ เมฆศิริ  หัวหน้างาน 

2.  นายกิติศักดิ์  พรมคํา   รองหัวหน้างาน 

3.  นางสาวจริยา กําลังมาก  กรรมการ 

4.  นางเพ็ชรศรี  ทิพกนก   กรรมการ 

5.  นางวาสนา  ชัยเนตร   กรรมการ 

6.  นางสาวมานิตา ดวงสุดา   กรรมการ 

7.  นางพัชรสุกาล อธิปัญญาพันธุ์  กรรมการ 

8.  นางสาวนันทนาพร วงศ์ยศ   กรรมการ 

9.  นายฐิติกร  หล้าวงศ์ษา  กรรมการ 

10.นายกรกฏ  อุ่นเรือน   กรรมการ 

11. นางสาวเมธาพร สงกานต์ทิพ  กรรมการ 

12. นายศราวุธ  สิทธิชุม   กรรมการ 

13. นางสาวทัศนีย์ ทนุกิจ   กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสาวศศลักษณ์ เครือนันตา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

15. นางสาวดารณี สมสิทธ์ิ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. จัดระบบสายงานและบุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียน 

2. ควบคุมดูแลคณะกรรมการสภานักเรียน ร่วมควบคุมดูแลและการจัดแถวทํากิจกรรมเคารพ

ธงชาติและกิจกรรมต่าง ๆ 

3. กวดขันเรื่องความประพฤติการปฏิบัติตนของนักเรียนตามขนบธรรมเนียมประเพณีและ

วัฒนธรรมอันดีงาม 

4. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

5. ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องหรือทีไ่ด้รับมอบหมาย 
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2.6  งานกิจกรรมชุมชนและสวัสดิการ 

1.  นายชวนากร ตั๋นมาเชื้อ  หัวหน้างาน 

2.  นายกิติศักดิ์ พรมคํา  รองหัวหน้างาน 

3.  นางสาวศศลักษณ์ เครือนันตา  กรรมการ 

4.  นางเพ็ชรศรี ทิพกนก  กรรมการ 

5.  นางสาวจริยา กําลังมาก  กรรมการ 

6.  นายฐิติกร หล้าวงศ์ษา  กรรมการ 

7.  นายกรกฏ อุ่นเรือน  กรรมการและเลขานุการ 

8.  นางสาวดารณี สมสิทธ์ิ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

9.  นางสุภัสสรา เลลี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. วางแผนกําหนดงานกิจกรรม แผนปฏิบัติงานด้านชุมชนและสวัสดิการและกิจกรรมบริการ

สาธารณะของงานคณะกรรมการสภานักเรียน 

2. ให้บริการชุมชนในด้านข่าวสาร สุขภาพอนามัย สถานที่สําคัญ ๆ ในชุมชน 

3. มีส่วนร่วมในงานพิธีต่าง ๆ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย ศาสนาและ

งานที่เกี่ยวกับชุมชน 

4. ประสานและให้บริการแก่ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

5. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

3.  กลุ่มงานพัฒนาส่งเสริมวินัยนักเรียน 

 

นายอนุชิต แสงศิริรัตน ์ 

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสง่เสริมวินัยนักเรียน 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. เป็นหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมวินัยนักเรียน 

2. ปฏิบัติหน้าที่ในการกําหนดวิธีการเพื่อพัฒนาเสริมสร้างวินัยและพฤติกรรมนักเรียน 

3. ควบคุม กํากับดูแล เอาใจใส่ให้นักเรียนอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน 

4. ประสานกับผู้ปกครอง ครูประจําชั้นเพื่อร่วมกันพัฒนาเสริมสร้างระเบียบวินัยของนักเรียน 

5. นิเทศ กํากับ ติดตามผลการเสริมสร้างระเบียบวินัยและพฤติกรรมนักเรียนที่เหมาะสมของ

โรงเรียนทั้งระบบและสายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ 

 

 

 



  คู่มือครู ล าปางกัลยาณี 95 ปีการศึกษา 2563 

 

3.1  งานเสริมสร้างระเบียบวินัยนักเรียน 

1.   นายอนุชิต แสงศิริรัตน์ หัวหน้างาน 

2. นายณัฏฐพล ขวัญเจริญ รองหัวหน้างาน 

3. นางณัฐนพัชร์ วงษ์วรเนตร กรรมการ 

4. นางวิไล มังจักร์ กรรมการ 

5. นายปฐวี มณีวงศ ์ กรรมการ 

6. นางเนื้อน้อง ศรีตะบุตร กรรมการ 

7. นายศราวุฒิ สุภายอง กรรมการ 

8.  นางนิชานันท์ เมฆศิริ กรรมการ 

9.   นางเพ็ชรศร ี ทิพกนก กรรมการ 

10. นางสาวมัลลิกา อิ่มลาภ กรรมการ 
11. นางพรทิพา ผันผาย กรรมการ 

12. นายกรกฏ อุ่นเรือน กรรมการ 

13. ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น กรรมการ 

14. ครูเวรประจําวัน  กรรมการ 

15. นายสมบูรณ์ เหมือนจันทร์ กรรมการและเลขานุการ 

16. นายศราวุธ สิทธิชุม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

17. นางสุภัสสรา เลลี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. วางแผนการจัดกิจกรรมอบรมให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัย 

2. การใช้หรือดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ บนอาคารเรียนและนอกอาคารเรียน 

3. ควบคุมดูแลการจัดแถวเคารพธงชาติ แถวกิจกรรมต่าง ๆ ท้ังนอกและบนอาคาร 

4. กวดขันเรื่องความประพฤติการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม

ของไทย 

5. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของนักเรียน กริยามารยาทท่ีดีงาม ให้นักเรียนมีพฤติกรรม

ที่พึงประสงค์ 

6. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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3.2  งานพัฒนาและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 

1.   นายสมบูรณ์ เหมือนจันทร์ หัวหน้างาน 

2.    นายสุพล เครือสาร กรรมการ 

3. นางณัฐนพัชร์ วงษ์วรเนตร กรรมการ 

4. นายณัฏฐพล ขวัญเจริญ กรรมการ 

5. นางวิไล มังจักร์ กรรมการ 

6. นายปฐวี มณีวงศ ์ กรรมการ 

7. นางเนื้อน้อง ศรีตะบุตร กรรมการ 

8. นายศราวุฒิ สุภายอง กรรมการ 

9.    นางสาวอําไพ มนัสสันต ิ กรรมการ 

10.  นายธีรวัฒน์ กันทะ กรรมการ 

11.  นายฐิติกร หล้าวงศ์ษา กรรมการ 

12.  นางวัชรียา กฤตสิริทิพย์ กรรมการ 

13.  นายพงษ์ธลักษณ์ สิบแก้ว กรรมการ 

14.  นางสาววิภาวี แต้มไว กรรมการ 

15. นายศราวุธ สิทธิชุม กรรมการ 
16. ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น  กรรมการ 

17. ครูเวรประจําวัน  กรรมการ 

18. นางสาวกนกพร นิลแพทย์ กรรมการและเลขานุการ 

19. นางสุภัสสรา เลลี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมดูแลเอาใจใส่นักเรียนที่มีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 

2. ติดตามเร่งรัดนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน 

3. จัดทําข้อมูลนักเรียนที่ต้องร่วมแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนกับงานแนะแนวของโรงเรียน 

4. ประสานกับผู้ปกครองนักเรียน ครูประจําชั้น เพื่อร่วมกันปรับแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนให้

เหมาะสม 

5. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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4.  กลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 

นายจีรศักดิ์ ถาน้อย 

หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. เป็นหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ดูแลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว 

ปลอดยาเสพติดและอบายมุขและงานโรคเอดส์ และงานทูบีนัมเบอร์วัน ของโรงเรียน 

2. จัดระบบสายงานบุคลากรในกลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

3. ปฏิบัติหน้าที่กํากับดูแล ประสานงานในฝ่ายกิจการนักเรียน เกี่ยวกับงานสภานักเรียน และ

ประชาธิปไตย งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม งานส่งเสริมระเบียบวินัยและงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

เป็นต้น 

 

4.1  งานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขและงานโรคเอดส์ 

1.  นางเบญญาภา วรรณมณี หัวหน้างาน 

2.  นางสุภาณี ธิสาระ รองหัวหน้างาน 

3.  นางเพ็ชรศรี ทิพกนก รองหัวหน้างาน 
4.  นายหรินทร์ คะระวาด กรรมการ 

5.  นายสุพล เครือสาร กรรมการ 
6.  นางสาวกนกพร นิลแพทย์ กรรมการ 

7.  นายสมบูรณ์ เหมือนจันทร์ กรรมการ 

8.  นางหทัยภัทร ล้ินทอง กรรมการ 

9.  นายจีรศักดิ์ ถาน้อย กรรมการ 

10. นางศรีนวย สําอางค์ศรี กรรมการ 

11. นางพรพรรณ์ ไชยเมือง กรรมการ 

12. นางจุฬารัตน์ ยะรินทร์ กรรมการ 

13. นางพิกุลทอง เปล่งศิริ กรรมการ 

14. นางโสภิณ ศิริคําน้อย กรรมการ 

15. นางสาวศิริพร ทวีชาติ กรรมการ 

16. นางสาวศศลักษณ์ เครือนันตา กรรมการ 

17. นางสาวรัตนา ธิชูโต กรรมการ 

18. นายอนุชิต แสงศิริรัตน์ กรรมการ 

19. นางณัฐนพัชร์ วงษ์วรเนตร กรรมการ 

20. นายณัฏฐพล ขวัญเจริญ กรรมการ 

21. นางวิไล มังจักร์ กรรมการ 
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22. นายปฐวี มณีวงศ์ กรรมการ 
23. นางเนื้อน้อง ศรีตะบุตร กรรมการ 
24. นางสาวมัลลิกา อิ่มลาภ กรรมการ 
25. นางพรทิพา ผันผาย กรรมการ 

26. นายบรรเจิด สระปัญญา กรรมการ 
27. นางนิชานันท์ เมฆศิริ กรรมการ 

28. นายศราวุธ สิทธิชุม กรรมการ 

29. ที่ปรึกษาทุกระดับชั้น  กรรมการ 

30. นายศราวุฒิ สุภายอง  กรรมการและเลขานุการ 

31. นางสาววิภาวี แต้มไว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

32. นางสุภัสสรา เลลี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ  

1. วางแผน ส่งเสริม  สนับสนุนให้  นักเรียน  ครู  บุคลากร  มีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมฯ 

ตามมาตรการ 5  ด้าน  ส่งเสริมการให้ความรู้  ให้คําปรึกษา  คําแนะนําแก่นักเรียน   

2. เข้าร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรม  ในการดําเนินงานโครงการฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ

โครงการฯ 

3. เฝ้าระวังสอดส่องดูแล  รับทราบปัญหา  เพื่อให้นักเรียนที่มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือ  

ได้รับคําปรึกษา  คําแนะนํา  ช่วยเหลือ  ได้ถูกต้องเหมาะสม 

4. ขับเคลื่อนกิจกรรมฯ มีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมให้ความรู้ ให้คําปรึกษา คําแนะนํา

นักเรียนในการดําเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขและโรคเอดส์ ให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

5. เฝ้าระวังสอดส่องดูแลรับทราบปัญหาเพื่อให้นักเรียนที่มีปัญหาได้รับความช่วยเหลือให้

คําปรึกษาคําแนะนําที่เหมาะสม 

6. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

7.  ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

4.2   งานชมรม TO BE NUMBER ONE 

 1.  นางนิชานันท์ เมฆศิริ หัวหน้างาน 

 2.  นางสุภาณี ธิสาระ รองหัวหน้างาน 

 3.  นางสาวนันทนาพร วงศ์ยศ รองหัวหน้างาน   

 4.  นายหรินทร์ คะระวาด กรรมการ 

 5.  นางเบญญาภา วรรณมณี กรรมการ 

 6.  นางสาวกนกพร นิลแพทย์ กรรมการ 

 7.  นายกิติศักดิ์ พรมคํา กรรมการ 

 8.  นางสาวศศลักษณ์ เครือนันตา กรรมการ 
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 9.  นางพรพรรณ์ ไชยเมือง กรรมการ 

 10. นางสาวสิริญา ศรีชัย กรรมการ 

 11. นายปฐวี มณีวงศ์ กรรมการ 

 12. นายชวนากร ตั๋นมาเชื้อ กรรมการ 
 13. นางอัญชญา ต๊ะนา กรรมการ 

 14. นางศรีนวย สําอางค์ศรี กรรมการ 

 15. นางสาววรรณกมล ศุภวิมุติ กรรมการ 

 16. นางสาวสกุลรัตน์ หอมแก่นจันทร์ กรรมการ 

 17. นางสาวจริยา กําลังมาก กรรมการ 

 18. นายกรกฎ   อุ่นเรือน กรรมการ 

 19. นางหทัยภัทร ล้ินทอง กรรมการ 

 20. นางเพ็ชรศรี ทิพกนก กรรมการ 

 21. นางสาววิภาวี แต้มไว กรรมการ 

 22. นางสาวดารณี สมสิทธ์ิ กรรมการ 
 23. นางสาวธมลวรรณ ปวงคํา กรรมการ 

 24. นางสาวอภิญญา สังข์ครุฑ กรรมการ 

 25. นายยศวริศ กลิ่นฟุ้ง กรรมการ 

 26. นายพงศ์ไพบูลย์ เสมพิพัฒน์ กรรมการ 

 27. นางสาวศิริพร ทวีชาติ กรรมการและเลขานุการ 

 28. นางสาวรัตติพร เสาจินดารัตน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  29. นางสุภัสสรา เลลี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ  

1. วางแผน ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน ครู บุคลากร มีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมฯ  

ตามหลักยุทธศาสตร์  3 ก  3 ย  โดยการให้ความรู้ ให้คําปรึกษา คําแนะนําแกน่ักเรยีน   

2. เข้าร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรม ในการดําเนินงานโครงการฯ  ตามหลักยุทธศาสตร์  3 ก  

3 ย  ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 

3. เฝ้าระวังสอดส่องดูแล รับทราบปัญหาเพื่อให้นักเรียนที่มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือ  

ได้รับคําปรึกษา คําแนะนํา ชว่ยเหลือ ได้ถูกต้องเหมาะสม 

4. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

5. ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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5.  กลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

นายสมบูรณ์   เหมือนจันทร์ 

หัวหน้ากลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. เป็นหัวหน้ากลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

2. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อํานวยการ/ผู้ช่วยรองผู้อํานวยการ ในกรณีที่ไปราชการ ลากิจ หรือ

ลาป่วย 

3. จัดระบบสายงานและจัดบุคลากรกลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

4. ปฏิบัติหน้าที่กํากับดูแลและประสานงานกลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดังต่อไปนี้ 

- งานระบบดูแลช่วยเหลือ 

- งานเครือข่ายผู้ปกครอง 

- งานรักษาความปลอดภัยและการจราจรภายในโรงเรียน 

- งานเย่ียมบ้านนักเรียน 

- งานระดับชั้นและกิจกรรมวันสําคัญ 

5. นิเทศติดตาม กํากับดูแลกลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

5.1  คณะกรรมการอ านวยการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ทีมน า) ประกอบด้วย 

1.  นายนิรันดร  หม่ืนสุข  ผู้อํานวยการ  ประธานกรรมการ 

2.  นายทรงพล  เฟื่องฟู  รองผู้อํานวยการ  รองประธานกรรมการ 

3.  นางสาวดวงเดือน จิตต์อารี รองผู้อํานวยการ  รองประธานกรรมการ 

4.  นางวัฒนะ  ทองปัญญา ผู้ช่วยรองผู้อํานวยการ กรรมการ 

5.  นายชเลงศักดิ์ ฤกษ์วัลย์ ผู้ช่วยรองผู้อํานวยการ กรรมการ 

6.  นายชลอ  ประชุมฉลาด ผู้ช่วยรองผู้อํานวยการ กรรมการ 

5.  นายหรินทร์  คะระวาด ผู้ช่วยรองผู้อํานวยการ กรรมการ 
6.  นายสุพล  เครือสาร ครู   กรรมการ 

7.  นางสาวกนกพร นิลแพทย์ ครู   กรรมการ 
8.  นายสมชาย  ใจไหว  รองผู้อํานวยการ  กรรมการและเลขานุการ 

9.  นายสมบูรณ์ เหมือนจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

10. นายณัฏฐพล ขวัญเจริญ หัวหน้าระดับชั้นม.2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. กําหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ในการดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

3. นิเทศติดตาม กํากับดูแล ช่วยเหลือนักเรียนแต่ละระดับชั้น 

4. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ทีมประสาน)  ประกอบด้วย 

1.  นายสมบูรณ์  เหมือนจันทร์  ประธานกรรมการ 
2.  นายสุพล   เครือสาร  รองประธานกรรมการ 

3.  นายหรินทร์  คะระวาด  รองประธานกรรมการ 

4.  นางพรทิพา  ผันผาย   กรรมการ 

5.  นางนิชานันท์  เมฆศิริ   กรรมการ 

6.  นายบรรเจิด  สระปัญญา  กรรมการ   

7.  นางสาวสุภานัน  ปัญญาใหญ่  กรรมการ 

8. นางจุฬารัตน์  ยะรินทร์  กรรมการ 

9. นางณัฐนพัชร์  วงษ์วรเนตร  กรรมการ 

10. นายณัฏฐพล  ขวัญเจริญ  กรรมการ 

11. นางวิไล   มังจักร์   กรรมการ 

12. นายปฐวี   มณีวงศ ์  กรรมการ 

13. นางเนื้อน้อง  ศรีตะบุตร  กรรมการ 

14. ศราวุฒิ   สุภายอง   กรรมการ 

15. นายอนุชิต  แสงศิริรัตน์  กรรมการ 

16. นางเบญญาภา  วรรณมณี  กรรมการ 

17. นายศราวุธ  สิทธิชุม   กรรมการ 
18. นางสาววิภาวี  แต้มไว   กรรมการ 

19. นางสาวศิริพร  ทวีชาติ   กรรมการและเลขานุการ 

20. นางสาวกนกพร  นิลแพทย์           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

21. นางสาวรัตนา  ธิชูโต   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

22. นางสุภัสสรา  เลลี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ปฏิบัติงานในฐานะเป็นบุคลากรหลักในการดําเนินงานตามระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 

2. ประสานงานระหว่างคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการการดําเนินงานและ                 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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3. จัดทําเอกสาร เครื่องมือที่ใช้ในการดําเนินการและรับผิดชอบจัดประชุมชี้แจงและ 

การฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร 
4. จัดประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกันอย่างน้อย 

เดือนละ 1 ครั้ง 

5. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

6. ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องหรือทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 
งานคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ทีมท า) ประกอบด้วย 

หัวหน้าระดับชั้น ม.1 – ม.6  ประธาน 

รองหัวหน้าระดับชั้น ม.1 – ม.6  รองประธาน 

ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.1 ทุกคน กรรมการ 
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.2 ทุกคน กรรมการ 

ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.3 ทุกคน กรรมการ 
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.4 ทุกคน กรรมการ 

ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.5 ทุกคน กรรมการ 

ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.6 ทุกคน กรรมการ 
  

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. ควบคุมดูแลนักเรียนในชั้นเรียนที่รับผิดชอบให้ประพฤติในทางที่เหมาะสม 

2. ดูแลเอาใจใส่นักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ ทั้งการมาเรียน เข้าเรียน การตั้งใจเรียน 

ความเป็นอยู่ การแต่งกาย ระเบียบวินัยต่าง ๆ ตลอดจนสุขภาพอนามัยของนักเรียนอย่างใกล้ชิด 

3. พิจารณารบัรองจดหมายขออนุญาตนักเรียนออกนอกบรเิวณโรงเรียนในเวลาเรียนโดย

ประสานงานกับกลุ่มบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน 

4. กํากับดูแลการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกิจกรรมอื่น ๆ ในสถานทีต่่าง ๆ 

ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

5. คอยตรวจสอบการมาเรียน ขาดเรียน การเข้าโฮมรูม การควบคุมนักเรียนในห้องประชุม 

หรือสถานที่ท่ีมีการจัดกิจกรรมสําหรับนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

6. ติดตามการมาเรียน ประสานกับผู้เกี่ยวข้อง กรณีนักเรียนขาดเรียนให้ติดตามโดยให้ทําเป็น

ลายลักษณ์อักษรเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

7. มอบหมายติดตาม กํากับดูแลการจัดเวรนักเรียน เพื่อรักษาความสะอาดของห้องเรียน และ

บริเวณรับผิดชอบ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องเรียน ห้องโฮมรูม 

8. การดําเนินการประชุมร่วมกับนักเรียนในระดับ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตามเวลาที่โรงเรียนกําหนด 

9. ดําเนินกิจกรรมโฮมรูมตามที่โรงเรียนกําหนด 

10. จัดทําบันทึกทะเบียนประวัตินักเรียน พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ทั้งในระบบ 

ICT และเอกสารจากทางโรงเรียน 
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11. ร่วมมือกับงานระดับชั้นในการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม รวมท้ังค่านิยม          

ที่ดีงามแก่นักเรียน ตลอดจน การป้องปรามพฤติกรรม ลงโทษนักเรียนที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบ ตลอดจน การ

ป้องปรามพฤติกรรม ลงโทษนักเรียนที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบ ตลอดจนการดําเนินงานของชั้นเรียน ระดับชั้น

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

12. รายงานพฤติกรรมของนักเรียนไปยังหัวหน้าระดับชั้น เพื่อประสานงานกับหัวหน้างานระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน และผู้ปกครองต่อไป 

13. ประสานงาน พบปะผู้ปกครองนักเรียน เพื่อส่ือสารข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาพฤตกิรรม

นักเรียน 

14. ปฏิบัติหน้าที่แทนครูประจําชัน้เดียวกัน (กรณีมีความจําเป็นไม่สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับ

มอบหมายได้) 

15. จัดทําสมุดประจําตัวนักเรียนและเอกสารทางวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน 

16. ระงับเหตุ/สอบสวน/ตักเตือน/อบรม และลงโทษตามระเบียบเมื่อพบเห็นมีการประพฤติไม่

เหมาะสมพร้อมยกย่องชมเชยผู้ประพฤติดี 

17. ร่วมมือกับผู้ปกครองและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในห้องเรียน ดูแลพัฒนา

พฤติกรรมนักเรียนในชั้นเรียน ให้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ 

18. ออกเย่ียมบ้านนักเรียนเพื่อหาข้อมูล คัดกรองนักเรียนและประสานงานกับผู้ปกครองเพื่อ

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกัน 

19. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

20. ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

5.2   งานเครือข่ายผู้ปกครอง 

1.  นายกฤชณิ์พจน์     สะอาด หัวหน้างาน 

2. นางสาวปิญชาน์ รินง้าว รองหัวหน้างาน 

3. นางณัฐนพัชร์ วงษ์วรเนตร กรรมการ 

4. นายณัฏฐพล ขวัญเจริญ กรรมการ 

5. นางวิไล มังจักร์ กรรมการ 

6. นายปฐวี มณีวงศ ์ กรรมการ 

7. นางเนื้อน้อง ศรีตะบุตร กรรมการ 

8. นายศราวุฒิ สุภายอง กรรมการ 

9. นางสาวกนกพร นิลแพทย์ กรรมการ 

10. นางสาวนันทนาพร วงศ์ยศ กรรมการ 

11. นางพรพรรณ์ ไชยเมือง กรรมการและเลขานุการ 

12. นางสาวประภาพร โล่ตระกูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

13. นางสุภัสสรา เลลี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ประสานงานดําเนินงานตามระเบียบว่าด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง 

2. จัดรวบรวมรายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองทุกระดับ 

3. วางแผนและพัฒนาการดําเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของเครือข่ายผู้ปกครองร่วมกับ

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองของโรงเรียน 

4. ประสานกับหัวหน้าระดับชั้น ครูที่ปรึกษา เพื่อร่วมพัฒนางานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 

5. รวบรวมข้อมูลต่างๆ ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองให้กับผู้ปกครองและคณะกรรมการ

เครือข่าย 

6. จัดอบรมให้ความรู้และพัฒนางานเครือข่ายผู้ปกครองให้กับผู้ปกครองและคณะกรรมการ

เครือข่าย 

7. ประสานร่วมมือกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในการแก้ปัญหาระหว่างบ้านกับ

โรงเรียน 

8. ให้ข้อเสนอแนะ คําแนะนํา ปรึกษากับผู้ปกครอง และครูที่ปรึกษา 

9. ร่วมประชุมและวางแผนจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองทุกระดับ 

10. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

5.3  งานเยี่ยมบ้านนักเรียน 

1.  นางสาวศิริพร ทวีชาติ หัวหน้างาน 

2. นายณัฏฐพล ขวัญเจริญ รองหัวหน้างาน 

3. นางณัฐนพัชร์ วงษ์วรเนตร กรรมการ 

4. นางวิไล มังจักร์ กรรมการ 

5. นายปฐวี มณีวงศ ์ กรรมการ 

6. นางเนื้อน้อง ศรีตะบุตร กรรมการ 

7. นายศราวุฒิ สุภายอง กรรมการ 

8. นายศราวุธ สิทธิชุม กรรมการ 

9. นายอนุชิต แสงศิริรัตน์ กรรมการ 

10. ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น กรรมการ 

11. นางสาวมัลลิกา อิ่มลาภ กรรมการและเลขานุการ 

12. นางสุภัสสรา เลลี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ปฏิบัติหน้าที่ในการดําเนินงานเย่ียมบ้านนักเรียนของคณะครูที่ปรึกษาทุกคนให้บรรลุ

เป้าหมาย 

2. ส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างบ้าน โรงเรียน ผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษา 

3. นิเทศ กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานเย่ียมบ้านอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
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4. วางแผน ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียนได้ทราบถึงพฤติกรรมที่พึง

ประสงค์และไม่พึงประสงค์ในขณะอยู่ท่ีบ้านและโรงเรียน 

5. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

6. ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

5.4 งานระดับชั้นและกิจกรรมนักเรียนในระดับชั้น   ประกอบด้วย 

1. นายหรินทร์ คะระวาด หัวหน้างาน 

2. นางวิไล มังจักร์ รองหัวหน้างาน 

3. นางณัฐนพัชร์ วงษ์วรเนตร กรรมการ 

4. นายณัฏฐพล ขวัญเจริญ กรรมการ 

5. นายปฐวี มณีวงศ ์ กรรมการ 

6. นางเนื้อน้อง ศรีตะบุตร กรรมการ 

7. นายศราวุฒิ สุภายอง กรรมการ 

8. นางนิชานันท์ เมฆศิริ กรรมการและเลขานุการ 

9. นายชวนากร ตัน๋มาเชื้อ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

10. นางสุภัสสรา เลลี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. เป็นคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนและวางแผนพัฒนางานระดับชั้นที่รับผิดชอบ 

2. กํากับดูแลนักเรียนในระดับ ให้ประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน เช่น  

การเข้าแถวเคารพธงชาติ 

3. เป็นที่ปรึกษาครูประจําชั้นในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสัมฤทธิ์ผล

ตามวัตถุประสงค์ 

4. ประสานงานกับครูประจาํชั้น ฝ่ายกิจการนักเรียน หรืองานที่เกี่ยวข้อง ทั้งการเสริมสร้าง

คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันดีงามและการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 

5. ประสานกับครูประจาํชั้นในการบันทึกสถิตินักเรียน  การมาสาย  ลา  ความประพฤติ  

ตลอดจนการตรวจตราห้องเรียน  การเข้าแถว  และบันทึกส่งฝ่ายกิจการนักเรียน ตรวจตราดูแล           

การควบคุมแถวนักเรียนเคารพธงชาติของครูประจําชั้น 

6. ดูแลโครงการทัศนศึกษาของนักเรียนร่วมกับครูที่ปรึกษา 

7. ร่วมมือกับครูผู้สอนและงานพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมท่ี          

ไม่พึงประสงค์ด้านการเรียนและความประพฤติของนักเรียนในระดับชั้น เช่น ความไม่       ตั้งใจเรียน การ

หนีเรียน ขาดเรียนบ่อยครั้ง และพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ 

8. เป็นคณะทํางานร่วมในการพิจารณาพฤติกรรมนักเรียน กรณีการขอพักการเรียนของนักเรียน 

9. เป็นคณะกรรมการประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในระดับชั้น 
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10.  ช่วยติดตามผลการเรียนซ้ําของนักเรียนในระดับชั้น กรณีที่มีปัญหา (งานวัดผลฯ จะ

ประสานงานเป็นราย ๆ ไป) 

11. ร่วมมือประสานงานกับกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง พัฒนาพฤติกรรมนักเรียนในระดบัชั้น

นั้น ๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

12.  รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

13.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูประจําชั้นในระดับที่รับผิดชอบ 

14.  ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

5.4.1 ครูที่ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

งานระดับชั้น ม.1  หัวหน้าระดับ นางณัฐนพัชร์ วงษ์วรเนตร มีครูที่ปรึกษา ดังน้ี 

ม.1/1  1. นางนิชานันท์ เมฆศิริ  2.  นางณัฐนพัชร์ วงษ์วรเนตร 

ม.1/2  1. นางพรพรรณ์ ไชยเมือง 2.  นางอําไพ  จันมะยม 

ม.1/3  1. นางสาวพิชญ์รัศมิ์ ยูพานิช  2.  นางศิริวรรณ  วรงค์วรรธนะ 

ม.1/4   1. นางสาววรรณกมล ศุภวิมุติ  2.  นางสาวศิริลักษณ์ ใจขาว 

  3. นางวัฒนะ  ทองปัญญา 

ม.1/5  1. ว่าที่ร้อยตรีขวัญเรือน เพ็งมา  2.  นางพิชญาภา ไชยวรรณ 

ม.1/6  1. นางพิมพ์ทอง มหาแก้ว 2.  นางสุดรัก  ราชประสิทธิ์ 

  3. นายประทีป  จันทร์มล 

ม.1/7  1. นายยุทธนา  เถียรประภากุล 2.  นางสาววริศรา กุณาบุตร 

ม.1/8  1. นายสมบูรณ์  เหมือนจันทร์ 2.  นางปิ่นทิพย์  อินกร 

ม.1/9  1. นางอนงค์วรรณ ไชยเตกุล 2.  นางสาวเปรมจิตร เกลียวฝั้น 

  3. นางจันทร์ฟอง ประดิษฐ์ทอง 

ม.1/10  1. นางเพ็ชรศรี  ทิพกนก  2.  นางสาวดวงฤทัย ธนามี 

  3. นายนิรันดร์  นามนคร 

ม.1/11 1. นางสาวพัชรกรณ์ ชัยชนะ  2.  นางพราวพร  ปันตา 

ม.1/12  1. นางนงนภัส  พงศ์สุพัฒน์ 2.  นางสาวศิรินุช ใจศีลธรรม 

ม.1/13  1. นางสาวปิญชาน์ รินง้าว  2.  Mr.lsiah blaze adams 

ม.1/14 1. นายอดิศร  ใจบ้านเอื้อม 2.  นายอมรเทพ ฝั้นชมภู 

 

งานระดับชั้น ม.2 หัวหน้าระดับ นายณัฏฐพล ขวัญเจริญ มีครูที่ปรึกษา ดังน้ี                      

ม.2/1  1.  นางวาสนา  ชัยเนตร  2.  นางผกาวรรณ์ ตุลาพันธุ์ 

ม.2/2  1.  นางสาวสุวรีย์ ศิริวรรณ 2.  นายกรกฎ  อุ่นเรือน 

  3.  นายสุพล  เครือสาร 

ม.2/3  1.  นายณัฏฐพล ขวัญเจริญ 2.  นายณัฐพงษ์  สีมา 

  3.  นายบุญเทียม เทพปินตา 

ม.2/4   1.  นางสาวเสาวลักษณ์ อินต๊ะสม 2.  นายชลอ  ประชุมฉลาด 
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ม.2/5  1.  นางสาวสายทอง อินถาสาร 2.  นางปราณี  สวนเจริญ 

ม.2/6  1.  นางบุญฑริกา วงศ์คําลือ 2.  นายฐิติพงศ์  มิ่งเชื้อ 

ม.2/7  1.  นางสาวรัตติพร เสาจินดารัตน์ 2.  นางกาญจนา  ต๊ะวงศ์ษา 

ม.2/8   1.  นางสาวสกุลรัตน์ หอมแก่นจันทร์ 2.  นางวีณา  ศิรประภาศริ ิ

ม.2/9  1.  นางสาวณฐาวิภา ดอนอุบล 2.  นายชวนากร  ตั๋นมาเชื้อ 

ม.2/10 1.  นางอรชร  ฤกษ์วัลย์ 2.  นายธีรพันธ์  ปิงแก้ว 

ม.2/11  1.  นายอนุชิต  แสงศิริรัตน์ 2.  นางรุ้งลาวัลย์ ใจแก้ว 

ม.2/12 1.  นางจุฬารัตน์ ยะรินทร์ 2.  นางจิรารัตน์  วงศ์วิไล 

ม.2/13  1.  นางจงกลณี  ภักดีเจริญ 2.  Mr.Michael  Chen 

ม.2/14 1.  นางศรีนวย  สําอางค์ศรี 2.  นางสาววิลาวัลย์ ทะวะดี 
 

งานระดับชั้น ม.3  หัวหน้าระดับ นางวิไล  มังจักร์  มีครูที่ปรึกษา ดังน้ี 

ม.3/1  1.  นางสาวนารีรัตน์ รุ่งเรือง  2.  นางมาลินี  สายสิงห์ทอง 

ม.3/2   1.  นางสาวรัตนา ธิชูโต  2.  นางวรัทฐยา  ฝั้นสืบ 

ม.3/3   1.  นางอัญชลี  ไชยดี  2.  นายพรชัย  มั่นเหมาะ 

  3.  นางหทัยภัทร ล้ินทอง 

ม.3/4   1.  นางพรนภัส  เอื้อแท ้  2.  นางสาวสิริญา ศรีชัย 

ม.3/5   1.  นางสาวแพรพลอย คําปิงบุตร 2.  นางสาวมานิตา ดวงสุดา 

ม.3/6   1.  นางพรทิพา  ผันผาย  2.  นางระวิวรรณ ภักดี 

ม.3/7   1.  นางรักชนก  ศรีชมภู  2.  นางสาววราพร รัศมีจาตุรงค์ 

ม.3/8  1.  นางพัชรินทร์ สุภายอง  2.  นางสาวภาวรินทร์ วงศ์ป่าขาม 

ม.3/9  1.  นายชัยณรงค์ ภักศิลป์  2.  นางสาวอรวรรณ กันธิมา 

ม.3/10  1.  นางอริศรา  บุญยืน  2.  นางศุทธินี  ไชยรินทร์ 

ม.3/11  1.  นางวิไล  มังจักร์  2.  นายเดชพล  ตรีเพ็ชร 

ม.3/12 1.  นางปารมี  สุปินะ  2.  นางวาริศา  ไชยญา 
 

งานระดับชั้น ม.4  หัวหน้าระดับ นายปฐวี มณีวงศ์ มีครูที่ปรึกษา ดังน้ี 

ม.4/1  1.  นางโสภิณ  ศิริคําน้อย 2.  นางวัชรียา  กฤติสิริทิพย์ 

ม.4/2  1.  นางนพพร  ปรียานนท์ 2.  นางสาวศิริพร ทวีชาติ 
ม.4/3  1.  นางพัชรสุกาล อธิปัญญาพันธุ์ 2.  นางสิริวิมล  นิรันดร์กุลสิทธ์ิ 

ม.4/4  1.  นางปัทมาพร อินดาวงศ์ 2.  นายจีรศักดิ์  ถาน้อย 

ม.4/5  1.  นางปนัดดา  ยะติน  2.  นางทิพวรรณ หงษ์แก้ว 

ม.4/6  1.  นางจันทนา  สัญญเดช 2.  นางจิตรา  เครือตัน 

ม.4/7  1.  นายชัยวัฒน์ นิรันดร์กุลสิทธ์ิ 2. นางสาวทัศนีย์ ทนุกิจ 

ม.4/8  1.  นางสายพร  นาละออง 2. นางสุภาพร  อ้วนสะอาด 

ม.4/9  1.  นายทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์ 2. นางสาวอัจฉรา ชื่นใจ 

ม.4/10  1.  นางนาริฐา  อินถานะ 2. นางขวัญจิตร  สุวรรณวงศ์ 
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ม.4/11  1.  นางกัญญารัตน ์ มูลวิชา  2. นางสาวเมธาพร สงกานต์ทิพ 
ม.4/12 1.  นายปฐวี  มณีวงศ์  2. นางพรทิพย์  จักรแก้ว 

ม.4/13 1.  นางนภารัตน์ สูตรเลข  2. นางศิริกานดา กันธิดา    
 

งานระดับชั้น ม.5 หัวหน้าระดับ นางเนื้อน้อง ศรีตะบุตร มีครูที่ปรึกษา ดังนี้     

ม.5/1   1.  นางกัญญารัตน์ นาคอ่อน 2.  นางสาวนันทนาพร วงศ์ยศ 

ม.5/2   1.  นายพงศ์เกษม เตชะสาย 2.  นางสาวศิรินทร์ สุดเจริญ 

ม.5/3   1.  นางสาวสุภานัน ปัญญาใหญ่ 2.  นางอัญญ์ชลีย์ สิทธิ 

ม.5/4   1.  นางสาวภัสรลักษณ์ ใจขัด  2.  นางพิกุลทอง เปล่งศิริ 

ม.5/5   1.  นางสาวอําไพ มนัสสันติ 2.  นายพรหมรังษี ทรงศรีสกุล 

  3.  นางสุภาณี  ธิสาระ 

ม.5/6   1.  นางสุพรทิพย์ เปี้ยปลูก 2.  นายหรินทร์  คะระวาด 

ม.5/7   1.  นายจิตตวัฒน์ เมืองมาหล้า 2.  นางสาวศศลักษณ์ เครือนันตา 

ม.5/8   1.  นางเนื้อน้อง ศรีตะบุตร 2.  นายพงษ์ธลักษณ์ สิบแก้ว 

ม.5/9   1.  นางสาวรุ่งนภา ถนอมรอด 2.  นางมยุรี  ท้าวศรีชัย 

ม.5/10 1.  นางญาณสิรีค์ วงค์เขียว 2.  นายชลธิช  ณ ลําปาง 

ม.5/11 1.  นางสาวมัลลิกา อิ่มลาภ  2.  นางสาวพรศรี เหล่ียมพงศาพุทธิ 

ม.5/12 1.  นางนงนุช  แสนเงิน  2.  นายชัยวุฒิ  คมประดิษฐ์ 

ม.5/13 1.  นางสาวจริยา กําลังมาก 2.  นายธีรวัฒน์  กันทะ     
 

งานระดับชั้น ม.6  หัวหน้าระดับ นายศราวุฒิ  สุภายอง  มีครูที่ปรึกษา ดังน้ี 

ม.6/1    1.  นายศราวุฒิ สุภายอง  2.  นางจันทรัตน์ ดวงฟู  

ม.6/2    1.  นางสาวศิรินทิพย์ รุมารถ  2.  นางอัญชญา  ต๊ะนา 

   3.  นายกู้เกียรติ ตั้งพระกิตติคุณ 

ม.6/3    1.  นางสาวประภาพร โล่ตระกูล 2.  นางสาวกนกพร นิลแพทย์ 

ม.6/4    1.  นางเบญญาภา วรรณมณี 2.  นายกฤชณิ์พจน์ สะอาด 

ม.6/5    1.  นางสาวณัฐภรณ์ ใจวงศ์  2.  นางมณีรัตน์  ภิญโญ 

   3.  นายชเลงศักดิ์ ฤกษ์วัลย์ 

ม.6/6    1.  นางสาวสมพร กอนเชื้อ 2.  นางทิพวรรณ์ บุญเป็ง 

ม.6/7    1.  นางสาวตรีนุช เพชรแสนงาม 2.  นางลลิตา  ประชุมฉลาด 

ม.6/8    1.  นายฐิติกร  หล้าวงศ์ษา 2.  นางศิริญา  ยศบุญเรือง 

ม.6/9    1.  นางสาวรุจิรัตน์ เป็งสา  2.  นางวราภรณ์  ช้างวิเศษ 

ม.6/10  1.  นายดุษฎี  ศรีทรงราช 2.  นางสวลี  มีมานะ 

ม.6/11  1.  นางจุฑาทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล 2. นายกิติศักดิ์  พรมคํา 

ม.6/12  1.  นายภูวณัฐ  โพธิ์งาม  2.  นางสาวสุปราณี กาศเกษม 

ม.6/13  1.  นายนพพร  ปุกคํา  2.  นายบรรเจิด  สระปัญญา 

  3.  นายสินชัย  ชวลิตพิเชฐ  
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หน้าที่และความรับผิดชอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

1. ครูที่ปรึกษาทุกคนปฏิบัติหน้าที่เป็นครูปกครองดูแลนักเรียนทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 

วินัย ข้อบังคับของโรงเรียน 

2. ควบคุมดูแลนักเรียนในชั้นเรียนที่รับผิดชอบให้ประพฤติในทางที่เหมาะสม  

3. ดูแลเอาใจใส่นักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ  ทั้งการมาเรียน การเข้าเรียน  การตั้งใจเรียน  

ความเป็นอยู่  การแต่งกาย  ระเบียบวินัย ข้อบังคับต่าง ๆ  ตลอดจนสุขภาพของนักเรียนอย่างใกล้ชิด  

4. พิจารณารบัรองจดหมายขออนุญาตนักเรียนออกนอกบรเิวณโรงเรียนในเวลาเรียนโดย

ประสานงาน กับงานพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนในฝ่ายกิจการนักเรียน 

5. กํากับดูแลการเข้าแถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์ไหว้พระ  และกิจกรรมอื่น ๆ ในสถานที่ต่าง ๆ 

ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

6. คอยตรวจสอบการมาเรียน  ขาดเรียน การเข้าโฮมรูม  การควบคุมนักเรียนในห้องประชุม 

หรือสถานที่ท่ีมีการจัดกิจกรรมสําหรับนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

7. ติดตามการมาเรียน ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง   กรณีนักเรียนขาดเรียนเกิน ๓ วัน ให้ติดตาม

โดยให้ทําเป็นลายลักษณ์อักษร  เพื่อดําเนินการตามขั้นตอน ตามระเบียบคู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง

โรงเรียนลําปางกัลยาณี 

8. มอบหมาย  ติดตาม  กํากับดูแลการจัดเวรนักเรียน  เพื่อรักษาความสะอาดของห้องเรียน และ  

บริเวณรับผิดชอบ  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องเรียน ห้องโฮมรูม 

9. ดําเนินการประชุมร่วมกับนักเรียนในระดับชั้นของตนเองในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ตามเวลาที่โรงเรียนกําหนด 

10. ดําเนินกิจกรรมโฮมรูม ตลอดจนบันทึกกิจกรรมโฮมรูมตามท่ีโรงเรียนกําหนด 

11. จัดทําบันทึกทะเบียนประวัตินักเรียน พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ และไม่พึงประสงค์ 

12. ร่วมมือกับงานระดับชั้นในการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  รวมท้ังค่านิยมที่ดีงาม

แก่นักเรียนตลอดจนการป้องปรามความประพฤติ   ลงโทษนักเรียนที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบ ตลอดจน            

การดําเนินงานของชั้นเรียนระดับชั้น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

13. รายงานพฤติกรรมของนักเรียนไปยังหัวหน้าระดับชั้น  เพื่อประสานงานกับหัวหน้างานระบบ  

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนและผู้ปกครองต่อไป 

14. ประสานงาน พบปะผู้ปกครองนักเรียน  เพื่อส่ือสารข้อมูลในการส่งเสริมและปรับปรุงพัฒนา

พฤติกรรมนักเรียน 
15. ปฏิบัติหน้าที่แทนครูที่ปรึกษาในห้องประจําชั้นของตนเองในกรณีที่ครูที่ปรึกษาคนอื่นไม่

สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ 

16. จัดทําสมุดประจําตัวนักเรียน  และเอกสารทางวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน 

17. ระงับเหตุ สอบสวน ตักเตือน อบรม  และลงโทษตามระเบียบเมื่อพบเห็นมีการประพฤติไม่

เหมาะสม พร้อมยกย่องชมเชยผู้ประพฤติดี 

18. ร่วมมือกับผู้ปกครองและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในห้องเรียน  ดูแลพัฒนา

พฤติกรรมนักเรียนในชั้นเรียน  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ 
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19. ออกเย่ียมบ้านนักเรียนเพื่อหาข้อมูลคัดกรองนักเรียนและประสานกับผู้ปกครองเพื่อการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนร่วมกัน จัดทําระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกรอกข้อมูลลงในระบบ ICT ของโรงเรียน 

20. ประสานงานและร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมวันสําคัญตามท่ีโรงเรียนกําหนด 

21. ควบคุมดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนในความรับผิดชอบ กรณีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 

ต่าง ๆ ตามท่ีโรงเรียนกําหนดทุกครั้ง  

22. ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการในตําแหน่งต่าง ๆ ของแต่ละระดับชั้น 

23. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

5.5  งานรักษาความปลอดภัย และการจราจรภายในโรงเรียน 

1.   นายสมบูรณ์  เหมือนจันทร์  หัวหน้างาน 

2.   นายจีรศักดิ์  ถาน้อย   รองหัวหน้างาน 

3.    นายหรินทร์  คะระวาด  กรรมการ 

4.    นายชลอ   ประชุมฉลาด  กรรมการ 

5.    นายกฤชณิ์พจน์  สะอาด   กรรมการ 

6.   นายยุทธนา  เถียรประภากุล  กรรมการ 

7.   นายณัฐพงษ์  สีมา   กรรมการ 
8.   นายเดชพล  ตรีเพ็ชร   กรรมการ 

9.   นายต่าน   เมืองคําบุตร  กรรมการ 

10.  นายทวีศักดิ์  ประพันธ์กูล  กรรมการ 

11.  นายอัครเดช  ชาติรักษา  กรรมการ 

12.  นายผัด   ใจเชื้อ   กรรมการ 

13.  นายหยัด   แขไข   กรรมการ 

14.  นายสมาน  จอมคํา   กรรมการ 

15.  นายอุทัย   ใจเชื้อ   กรรมการ 

16.  คณะกรรมการคณะสีและครูเวรประจําวัน ตามคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคณะสีและ    

ครูเวรประจําวัน ปีการศึกษา 2563 

14. นายปฐวี   มณีวงศ์   กรรมการและเลขานุการ 

15. นายศราวุธ  สิทธิชุม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

16. นางสุภัสสรา เลลี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. วางแผนการปฏิบัติงานและพัฒนางานรักษาความปลอดภัยและการจราจรภายในโรงเรียน 

2. ตรวจกํากับเวรดูแลความปลอดภัยและการจราจรในช่วงเวลาเวรประจําวัน 

3. ตรวจกํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของยามและนักการภารโรงเวรประจําวัน 
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4. ตรวจเวรการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์เวรป้องกันและรักษาทรัพย์สินของทางราชการ ในเวร

ประจําวัน 

5. สอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อยภายในโรงเรียน 

6. กําหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัยต่าง ๆ อันจะเกิดกับบุคลากร

ของโรงเรียนและทรัพย์สิน ทั้งต่อบุคคลและของทางราชการ 

7. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรประจําจุดต่าง ๆ ในวันที่รับผิดชอบ ตั้งแต่

เวลา 07.00 น. เป็นต้นไปและเวลาเลิกเรียนตามคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคณะสีและครูเวรประจําวัน ปี

การศึกษา 2562 

8. ดูแลจัดระบบการจราจรภายในโรงเรียนให้เป็นระบบให้เกิดความปลอดภัยต่อนักเรียนและ 

บุคลากร 

9. เสนอแนะ/ข้อกําหนดมาตรการด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย 

10. ประสานงานกับตํารวจ กํากับดูแล ด้านการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน 

11. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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ขอบข่ายการบริหารงาน 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนลําปางกัลยาณ ี

 

การบริหารงานทั่วไปเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กรให้บริการ

บริหารงานอื่น ๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักใน

การประสานส่งเสริมสนับสนุนและการอํานวยการ ความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษา

ทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมใน       

การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์    

ของงานเป็นหลัก โดยเน้นความโปร่งใสความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วนร่วม  

ของบุคคล ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

วัตถุประสงค์ 

 

1. เพื่อให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอํานวยการ ให้การปฏิบัติงานของ

สถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารงาน ในฝ่ายงานในองค์กร

และการบริหารงานบุคคลให้มีศักยภาพเป็นการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการ   

ที่มีคุณภาพ 

3. เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชนซึ่ง

จะก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ดี เล่ือมใส ศรัทธาและให้การสนับสนุน    

การจัดการศึกษา 

 

ขอบข่ายการบริหารงาน 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนลําปางกัลยาณี ได้กําหนดขอบข่ายและภาระงานโดยแบ่งออกเป็น 

5 กลุ่มงาน คือ 
1. กลุ่มงานสํานักงาน 

2. กลุ่มงานบริการสาธารณะ 

3. กลุ่มงานส่ือสารและประชาสัมพันธ์ 

4. กลุ่มงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

5. กลุ่มงานชุมชนและภาคีเครือข่าย 
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จุดเนน้การพฒันาคุณภาพการศึกษา 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนลําปางกัลยาณ ี อ.เมือง  จ.ลําปาง 

 

1. ดําเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามโครงสร้างงานฝ่ายบริหารทั่วไป 

2. พัฒนาการบริหารจัดการระบบงานในฝ่ายบริหารทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ให้บริการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีแก่นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ 

4. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชนให้เป็น

ปัจจุบัน ผ่านทุกช่องทางการส่ือสาร 

5. พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม สาธารณูปโภคพื้นฐาน แหล่งเรียนรู้ให้พร้อมกับ         

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและบริการชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

6. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมท้ังสนับสนุน ส่งเสริมภาคี

เครือข่ายทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



คู่มือครู ลําปางกัลยาณี 116 ปีการศึกษา 2563 

 

โครงสร้างการบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

คณะกรรมการบริหารฝ่ายบริหารทั่วไปโดยตําแหน่ง 

 

รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป ประธานกรรมการ 

ผู้ช่วยรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป รองประธานกรรมการ 

หัวหน้ากลุ่มงานสํานักงาน  กรรมการ 

หัวหน้ากลุ่มงานบริการสาธารณะ  กรรมการ 

หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ กรรมการ 

หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม กรรมการ 

หัวหน้ากลุ่มงานชุมชนและภาคีเครือข่าย กรรมการ 

หัวหน้างานแผนงานและงานประเมินผลการดําเนินงาน กรรมการ 

หัวหน้างานโภชนาการ  กรรมการ 

หัวหน้างานอนามัย  กรรมการ 

หัวหน้างานปฏิคม  กรรมการ 

หัวหน้างานสวัสดิการร้านค้า  กรรมการ 

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์   กรรมการ 

หัวหน้างานวารสารและสิ่งพิมพ ์  กรรมการ 

หัวหน้างานศูนย์ข่าวเยาวชนไทย  กรรมการ 

หัวหน้างานอาคารสถานที ่  กรรมการ 

หัวหน้างานสาธารณูปโภค  กรรมการ 

หัวหน้างานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

หัวหน้างาน 5 ส.  กรรมการ 

หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์  กรรมการ 

หัวหน้างานเวรรักษาสถานที่ราชการ กรรมการ 

หัวหน้างานสวัสดิการโรงเรียน  กรรมการ 

หัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์  กรรมการ 

หัวหน้างานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนลําปางกัลยาณี กรรมการ 
หัวหน้างานสมาคมนักเรียนเก่า  กรรมการ 

หัวหน้างานสารบรรณ  กรรมการและเลขานุการ 

ประธานฝ่ายบริหารทัว่ไป 

คณะกรรมการบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป 

กลุ่มงานสํานักงาน กลุ่มงานอาคารสถานที่

และภาพแวดล้อม 

กลุ่มงานบริการ

สาธารณะ 

กลุ่มงานชุมชน

และภาคีเครือข่าย 

กลุ่มงานสื่อสารและ

ประชาสัมพันธ์ 
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

นายทรงพล เฟื่องฟู รองผู้อํานวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป ประธานกรรมการ 

นายชลอ ประชุมฉลาด ผู้ช่วยรองผู้อํานวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป รองประธานกรรมการ 

นางสาวสมพร กอนเช้ือ หัวหน้ากลุ่มงานสํานักงาน       กรรมการ 

นางเพ็ชรศรี ทิพกนก หัวหน้ากลุ่มงานบริการสาธารณะ       กรรมการ 

นางสาวศศลักษณ์  เครือนันตา หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์       กรรมการ 

นายยุทธนา เถียรประภากุล หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม        กรรมการ 

นางสาวพิชญ์รัศมิ์  ยูพานิช หัวหน้ากลุ่มงานชุมชนและภาคีเครือข่าย       กรรมการ 

นางสาวสมพร กอนเช้ือ หัวหน้างานแผนงานและงานประเมินผลการดําเนินงาน        กรรมการ 

นางอนงค์วรรณ ไชยเตกุล หัวหนา้งานโภชนาการ       กรรมการ 

นางเพ็ชรศรี ทิพกนก หัวหน้างานอนามัย       กรรมการ 

นางจิตรา เครือตัน หัวหน้างานปฏิคม       กรรมการ 

นางวีณา ศิรประภาศิริ  หัวหน้างานสวัสดิการร้านค้า       กรรมการ 

นางสาวศศลักษณ์  เครือนันตา หัวหน้างานประชาสัมพันธ์       กรรมการ 

นางจงกลณ ี ภักดีเจริญ หัวหน้างานวารสารและสิ่งพิมพ์       กรรมการ 

นางญาณสิรีค์ วงค์เขียว หัวหน้างานศูนย์ข่าวเยาวชนไทย       กรรมการ 

นายยุทธนา เถียรประภากุล หัวหน้างานอาคารสถานที่       กรรมการ 

นายนพพร ปุกคํา หัวหน้างานสาธารณูปโภค       กรรมการ 

นายยุทธนา เถียรประภากุล หัวหน้างานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม       กรรมการ 

นายยุทธนา เถียรประภากุล หัวหน้างาน 5 ส.       กรรมการ 

นายพรหมรังษ ี ทรงศรีสกุล หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์       กรรมการ 

นายชลอ ประชุมฉลาด หัวหน้างานเวรรักษาสถานที่ราชการ       กรรมการ 

นางสาวพิชญ์รัศมิ์  ยูพานิช หัวหน้างานสวัสดิการโรงเรียน       กรรมการ 

  หัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์       กรรมการ 

นายชลอ   ประชุมฉลาด หัวหน้างานสมาคมผู้ปกครองและครู       กรรมการ 

นางสาวปิญชาน์ รินง้าว หัวหน้างานสมาคมนักเรียนเก่า       กรรมการ 

นางบุญฑริกา วงศ์คําลือ หัวหน้างานรักษาความสะอาดในอาคารเรียน       กรรมการ 

นางกาญจนา ต๊ะวงศ์ษา หัวหน้างานสารบรรณ                                     กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวเปรมจิตร เกลียวฝั้น ครูสาระภาษาไทย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. เป็นท่ีปรึกษา ประธานกรรมการบริหารฝ่ายบริหารท่ัวไป 

2. ร่วมวางแผนงานดําเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ฝ่ายบริหารท่ัวไป ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

เป้าประสงค์ ของการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นปัจจุบัน 

3. กํากับติดตามงานฝ่ายบริหารท่ัวไป ให้ความร่วมมือ ประสานงาน ในการดําเนินงาน โครงการต่าง ๆ 

ให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพ 

4. มีหน้าท่ีรับฟังและแก้ปัญหาต่าง ๆ ภายในโรงเรียน สร้างความรัก ความสามัคคี และสร้างจิตสํานึก

ท่ีดีต่อสถาบัน รับผิดชอบต่อเกียรติคุณ รักษาชื่อเสียงของโรงเรียน และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน 

5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 



คู่มือครู ลําปางกัลยาณี 118 ปีการศึกษา 2563 

 
 

กลุ่มงานที ่1 

กลุ่มงานสํานักงาน 
 

 

 

โครงสร้างการบริหารกลุ่มงานสํานักงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการกลุ่มงานสํานักงาน 

นางสาวสมพร กอนเชื้อ หัวหน้ากลุ่มงานสํานักงาน หัวหน้า 

  หัวหน้างานแผนงานและงานประเมินผล 

นางกาญจนา ต๊ะวงศ์ษา หัวหน้างานสารบรรณ รองหัวหน้า 

นางสาวมัลลิกา แน่นอุดร เจ้าหน้าที่สํานักงาน        กรรมการ 

นางสาวจิตประภา ศรีตาบุตร เจ้าหน้าที่สํานักงาน        กรรมการ 

นางปราณี มั่งไคร้ เจ้าหน้าที่สํานักงาน   กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. หัวหน้างานปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป กรณีมีภาระงานราชการ/

ลา/ป่วย/ลากิจ/หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

2. วางแผนกําหนดบุคลากร แนวทางพัฒนางานระบบงาน กํากับ ติดตาม ดูแลงานสารบรรณ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป/งานแผนงานและงานประเมินผลการดําเนินงาน ในเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 

3. เป็นกรรมการและเลขานุการของฝ่ายงานบริหารทั่วไป ตลอดจน ติดตาม ประเมินผล

และปรับปรุงงานสารบรรณให้เกิดประสิทธิผล  

4. ควบคุมดูแลจัดสํานักงานฯ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สรุปประเมินผลงานในฝ่าย        

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง รายงานผู้บังคับบัญชาตามลําดับขั้น 

5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

 

หัวหน้ากลุ่มงานสํานักงาน 

คณะกรรมการกลุม่งานสํานักงาน 

 

งานสารบรรณ 

 

งานแผนงานและงานประเมินผลการดําเนินงาน 
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1.1 งานสารบรรณ 

นางกาญจนา ต๊ะวงศ์ษา หัวหน้างาน 

นางสาวเปรมจิตร เกลียวฝั้น กรรมการ 

นางปราณี มั่งไคร้ เจ้าหน้าที่สํานักงาน 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. กําหนดงานบุคลากร พัฒนางานสารบรรณฝ่ายบริหารทั่วไป ในเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพ 

จัดสภาพงานธุรการ รวบรวมระเบียบกฎหมายแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงาน 

2. โต้ตอบหนังสือราชการ และจัดทําทะเบียนรับ – ส่ง และแยกประเภทของหนังสือ

ราชการ โดยประสานงานกับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมท้ังให้คําชี้แจงและอํานวยความ

สะดวกแก่ผู้มาติดต่องาน 

3. ปรับปรุง จัดระบบงานธุรการ งานสารบรรณให้เหมาะสม ใช้เทคโนโลยีมาใช้พัฒนางาน 

ลดขั้นตอนการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพและมีระบบ 

4. จัดหา บํารุงรักษา ดูแล วัสดุครุภัณฑ์ในฝ่ายงานและติดตามภาระงานในฝ่ายบริหารทั่วไป 

ในทุกส่วนงานให้เกิดประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ 

5. บริหารจัดการด้านเอกสาร สารบรรณ หนังสือราชการให้เป็นไปตามลําดับขั้นตอน  

6. จัดทําแผนปฏิบัติงาน แผนพัฒนางาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน ตลอดจนสรุป

และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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1.2 งานแผนงานและงานประเมินผลการดําเนินงาน 

นางสาวสมพร กอนเชื้อ  หัวหน้างาน 

นางเพ็ชรศรี ทิพกนก  กรรมการ 

นายยุทธนา เถียรประภากุล กรรมการ 

นางสาวพิชญ์รัศมิ์ ยูพานิช กรรมการ 

นางสาวศศลักษณ์ เครือนันตา กรรมการ 

นางสาวเปรมจิตร เกลียวฝั้น กรรมการ 

นางกาญจนา ต๊ะวงศ์ษา กรรมการและเลขานุการ 

นางปราณี มั่งไคร้   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

นางสาวจิตประภา   ศรีตาบุตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

นางสาวมัลลิกา แน่นอุดร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ  

1. จัดทําแผนงาน/โครงการ ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป เสนอผู้บริหารเพื่อจัดสรรงบประมาณ 

2. พิจารณาแผนงาน/โครงการของฝ่ายบริหารทั่วไป ให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน 

และเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน และการ ปฏิรูปการศึกษา 

3. กํากับ ตรวจสอบ ดูแลงาน/โครงการ ให้การดําเนินงานเป็นไปตามแผน 

4. ประสานงานกับแผนงานของโรงเรียน เพื่อนําเทคโนโลยีมาใช้ให้มีประสิทธิภาพ 

5. ประเมิน สรุป และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มงานที ่2 

กลุ่มงานบริการสาธารณะ 

 

 โครงสร้างการบริหารกลุ่มงานบริการสาธารณะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการกลุ่มงานบริการสาธารณะ 

นางเพ็ชรศรี ทิพกนก หัวหน้ากลุ่มงานบริการสาธารณะ หัวหน้า 

  หัวหน้างานอนามัย  

นางอนงค์วรรณ  ไชยเตกุล หัวหน้างานโภชนาการ รองหัวหน้า 

นางผกาวรรณ์ ตุลาพันธุ์  รองหัวหน้างานโภชนาการ กรรมการ 

นางวีณา ศิรประภาศิริ หัวหน้างานสวัสดิการร้านค้า กรรมการ 

นางสาวสกุลรัตน์ หอมแก่นจันทร์ รองหัวหน้างานสวัสดิการร้านค้า กรรมการ 

นางจันทนา สัญญเดช รองหัวหน้างานอนามัย กรรมการ 

นางจิตรา เครือตัน หัวหน้างานปฏิคม   กรรมการและเลขานุการ 

นางผกาวรรณ์ ตุลาพันธุ์ รองหัวหน้างานปฏิคม     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

นางสาวปภาวี กันทาวงค์ เจ้าหน้าที่โภชนาการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้ากลุ่มงานบริการสาธารณะ 

คณะกรรมการกลุ่มงานบริการสาธารณะ 

งานโภชนาการ งานอนามัย งานปฏิคม งานสวัสดิการร้านค้า 
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2.1 งานโภชนาการ   
นางอนงค์วรรณ ไชยเตกุล   หัวหน้า 

นางผกาวรรณ์ ตุลาพันธุ์   รองหัวหน้า 

นางพรทิพา ผันผาย นางพรทิพา ผันผาย กรรมการ 

นางเพ็ชรศรี ทิพกนก นางอัญชญา ต๊ะนา กรรมการ 

นางหทัยภัทร ลิ้นทอง นางพรพรรณ์ ไชยเมือง กรรมการ 

นายฐิติพงศ์ มิ่งเชื้อ นางสาวสมพร กอนเชื้อ กรรมการ 

นางสวลี มีมานะ นางสาวกุญชรี ผ่านสุวรรณ กรรมการ 

พนักงานโภชนาการทุกคน   กรรมการ  

นางจิตรา เครือตัน   กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวปภาวี กันทาวงค์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. กําหนดบุคลากรงานโภชนาการและจัดทําแผนโครงการพัฒนางาน กําหนดแนวทาง

พัฒนาในเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพ 

2. ประสานงานกับอนามัยโรงเรียน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรใน

สถานศึกษาเกี่ยวกับเรื่องโภชนาการ สุขนิสัยที่ดี ในการรับประทานอาหาร การเลือกอาหารและ

เครื่องด่ืมท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัยและรู้จักนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 

3. ควบคุมดูแลการจําหน่ายอาหาร น้ําดื่มหรือเครื่องด่ืมให้เป็นไปตามหลักโภชนาการ 

4. ควบคุมดูแลโรงอาหารให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ และจัดส่ิงแวดล้อมภายในและรอบ ๆ 

บริเวณโรงอาหารให้มีบรรยากาศที่ดี 

5. ควบคุมดูแลการแต่งกายและการปรุงอาหารของผู้จัดจําหน่ายอาหารให้สะอาด        

ปลอดโรคติดต่อ 

6. จัดให้มีการตรวจสุขภาพ/ตรวจโรค ผู้ประกอบอาหาร/ผู้จัดจําหน่ายอาหาร 

7. จัดปฏิทินกําหนดวันนัดประชุมแม่ค้าผู้จัดจําหน่ายอาหาร 

8. ควบคุมดูแลนักเรียนในระหว่างรับประทานอาหารกลางวันให้มีระเบียบวินัย 

9. ร่วมรับผิดชอบดูแลต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมและหน่วยงานที่มาใช้บริการของโรงเรียน 

10. ร่วมกับงานอนามัยโรงเรียนและงานแนะแนว ดูแลให้การส่งเสริมสุขภาพอนามัย        

ของนักเรียน ที่มีน้ําหนักและส่วนสูงต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  

11. ประเมินคุณภาพอาหารของผู้ประกอบการร้านค้าในโรงเรียน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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2.2 งานอนามัย   
นางเพ็ชรศรี ทิพกนก   หัวหน้า 

นางจันทนา สัญญเดช      รองหัวหน้า 

นางสุภาณี ธิสาระ นางสาวกนกพร นิลแพทย์        กรรมการ 

นางเบญญาภา วรรณมณี นางพรทิพา ผันผาย กรรมการ  

นางป่ินทิพย์ อินกร นางพราวพร ปันตา กรรมการ 

นางโสภิณ ศิริคําน้อย นางสาววิภาวี แต้มไว กรรมการ 

นางหทัยภัทร ลิ้นทอง   กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวจริยา  ทับทิมทอง      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

นางจิรัตน์ติกร จันทาฟ้าเหลื่อม      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. กําหนดบุคลากรงานอนามัยโรงเรียนและแผนโครงการพัฒนางาน กําหนดแนวทาง

พัฒนาในเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพ 

2. จัดทําสถิติและข้อมูลทางสุขภาพอนามัย เช่น จัดทําบัตรสุขภาพอนามัย เก็บสถิติ    

น้ําหนักและส่วนสูงของนักเรียนในโรงเรียน สถิติการเจ็บป่วย 

3. ดูแลห้องพยาบาลให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ และจัดเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์             

การรักษาพยาบาลให้พร้อมและใช้การได้ทันที 

4. จัดหายาและเวชภัณฑ์เพื่อการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และสอบ/อบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอนามัยให้แก่นักเรียน 

5. ติดต่อแพทย์หรือเจ้าหน้าที่อนามัย/สาธารณสุขให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย             

ตรวจสุขภาพ และให้ภูมิคุ้มกันโรคแก่นักเรียนเป็นประจําสมํ่าเสมอ 

6. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองกรณีที่นักเรียนเจ็บป่วย แนะนํานักเรียนและผู้ปกครอง  

เรื่องการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรค 

7. ให้ความร่วมมือโครงการพัฒนาสุขภาพอนามัยนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน 

8. ให้ความร่วมมือโครงการเจริญเติบโตสมวัยและการมีโภชนาการที่ดีของนักเรียน และ

โครงการป้องกันอุบัติเหตุในโรงเรียนและป้องกันโรคติดต่อ 

9. ปฏิบัติหน้าที่พยาบาล เช่น การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในโรงเรียน และทําหน้าที่       

หน่วยพยาบาลในกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ของโรงเรียน  

10. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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2.3 งานปฏิคม 
นางจิตรา          เครือตัน                                    หัวหน้า 

นางผกาวรรณ์ ตุลาพันธุ์   รองหัวหน้า 

ว่าที่ ร.ต.หญิงขวัญเรือน  เพ็งมา นางณัฐนพัชร วงษ์วรเนตร กรรมการ 

นางจงกลณี ภักดีเจริญ นางสาวจริยา กําลังมาก กรรมการ 

นางวิไล มังจักร์ นางสายพร นาละออง กรรมการ 

นางสาวศิรินทิพย์ รุมารถ นางพรทิพา ผันผาย กรรมการ 

นายชวนากร ตั๋นมาเชื้อ นางสาวรุจิรัตน์ เป็งสา กรรมการ 

นางสาวพิชญ์รัศมิ์   ยูพานิช นางวราภรณ์ ช้างวิเศษ กรรมการ 

นางสาวศิรินุช ใจศีลธรรม    นางจิรารัตน์ วงศ์วิไล กรรมการ 

นางสาวพัชรสุกาล อธิปัญญาพันธุ์ นางนิชานันท์ เมฆศิริ กรรมการ 

นางวัชรียา กฤตสิริทิพย์   นางจันทนา สัญญเดช      กรรมการ 

นางจุฬารัตน์ ยะรินทร์ นางเพ็ชรศรี ทิพกนก กรรมการ 

นางอนงค์วรรณ ไชยเตกุล นางสาวนารีรัตน์ รุ่งเรือง กรรมการ 

นางอรชร ฤกษ์วัลย์ นางสาวจริยา ทับทิมทอง กรรมการ 

นางปราณี มั่งไคร้ นางจิราภรณ์ ทําทอง กรรมการ 

นางจิรัตน์ติกร จันทาฟ้าเหลื่อม นางสาวจิตประภา ศรีตาบุตร กรรมการ 

นางบุญฑริกา วงศ์คําลือ นางสาวปภาวี กันทาวงศ์ กรรมการ 

นางสวลี มีมานะ   กรรมการ 

นางเบญญาภา วรรณมณี           กรรมการและเลขานุการ 

นางนพพร ปรียานนท์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. กําหนดงานบุคลากร งานปฏิคม และการจัดทําแผนโครงการพัฒนางาน กําหนดแนวทาง

พัฒนาในเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพ 

2. ประสานงานกับงานโภชนาการให้การบริการ ดูแล และอํานวยความสะดวก ด้านอาหาร 

อาหารว่างและเครื่องดื่ม แก่คณะครู บุคลากรที่ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

3. ให้การบริการ ดูแล และอํานวยความสะดวกด้านอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มแก่คณะ

ครู บุคลากร ท่ีปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

4. ให้การต้อนรับ บริการ ดูแล และอํานวยความสะดวกด้านอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม           

แก่ผู้มาเยี่ยมชมโรงเรียน ผู้เข้าอบรม ประชุม สัมมนา คณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอกและผู้ที่

มาร่วมกิจกรรมของโรงเรียนในโอกาสต่าง ๆ 

5. ทําประมาณการ และเบิก – จ่าย การจัดงานเลี้ยงในโอกาสต่างๆ 

6. ติดตาม ประเมินผล การให้บริการ 

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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2.4 งานสวัสดิการร้านค้า  
นางวีณา ศิรประภาศิริ  หัวหน้า 

นางสาวสกุลรัตน์ หอมแก่นจันทร์  รองหัวหน้า 

นางพรทิพย์ จักรแก้ว ว่าที่ ร.ต.หญิงขวัญเรือน  เพ็งมา กรรมการฝ่ายบัญชี 

นางกัญญารัตน์ นาคอ่อน นางระวิวรรณ   ภักดี กรรมการฝ่ายจัดซื้อ 

นางอัญชญา ต๊ะนา นางศรีนวย สําอางค์ศรี  กรรมการฝ่ายขาย 

นางสาวอําไพ มนัสสันติ นางสาวณฐาวิภา ดอนอุบล กรรมการฝ่ายขาย 

นางรักชนก ศรีชมภู นางสาวสายทอง อินถาสาร กรรมการฝ่ายขาย  

นางบุญฑริกา วงศ์คําลือ นางสาววรรณกมล  ศุภวิมุติ กรรมการฝ่ายขาย 

นางสาววิลาวัลย์ ทะวะดี นางสาวดวงฤทัย ธนามี กรรมการฝ่ายขาย 

นายอดิศร ใจบ้านเอื้อม นายเกียรติศักด์ิ โพศิริ กรรมการฝ่ายขาย 

นายอมรเทพ ฝั้นชมภู   กรรมการฝ่ายขาย 

นางศรีวิลัย วงศ์พรม นางสาวปิยะกมล สุรินทร์   เจ้าหน้าที่สํานักงาน   

นางสาวทัศนีย์ ทนุกิจ                กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. วางแผนกําหนดบุคลากรสวัสดิการร้านค้าและกําหนดพัฒนางานแนวทางในเชิงรุกให้มี

ประสิทธิภาพ 

2. จัดหาสินค้า เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อจําหน่ายแก่ครู บุคลากรและนักเรียน 

3. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานทุกเดือนเพื่อติดตามและแก้ไขปัญหา             

4. จัดให้มีการประชุมใหญ่ประจําปีเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและรายงานผล

การดําเนินงาน 

5. กํากับดูแลการดําเนินการของกิจกรรมสวัสดิการร้านค้า ให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ 

6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มงานที ่3 

กลุ่มงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 

 

 โครงสร้างการบริหารกลุ่มงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คณะกรรมการกลุ่มงานสื่อสารและประชาสัมพนัธ์ 

นางสาวศศลักษณ์  เครือนันตา หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์   หัวหน้า 

  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

นางจงกลณี ภักดีเจริญ หัวหน้างานวารสารและสิ่งพิมพ์ รองหัวหน้า 

นางสาวสิริญา ศรีชัย หัวหน้างานป้ายนิเทศ กรรมการ 

นางญาณสิรีค์ วงค์เขียว หัวหน้างานศูนย์ข่าวเยาวชนไทย          กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวมัลลิกา แน่นอุดร เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1.  วางแผนประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโรงเรียนแก่ผู้บริหาร ครู นักเรียน สามารถ     

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2.  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสู่หน่วยงานภายนอก   

ผ่านทุกช่องทางส่ือให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา  

3.  สร้างความเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีของโรงเรียนไปสู่ผู้ปกครอง  

4.  ชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

5.  ปฏิบัติงานหน้าที่อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารประประชาสัมพันธ ์

คณะกรรมการด าเนินงาน 

งานประชาสัมพันธ์ งานวารสารและสิ่งพิมพ ์ งานศูนย์ข่าวเยาวชนไทย 
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3.1 งานประชาสัมพันธ ์

นางสาวศศลักษณ์ เครือนันตา หัวหน้า 
 

3.1.1  ข่าวสารอนุทินประจําสัปดาห์  

นางญาณสิรีค์ วงค์เขียว หัวหน้า 

นางสาวพัชรกรณ์ ชัยชนะ รองหัวหน้า 

นางสาวมัลลิกา แน่นอุดร กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าที่และความรับผิดชอบ  

 1.  วางแผนและดําเนินการให้ทันตามกําหนดและมีประสิทธิภาพ 

 2.  รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มสาระและงานต่าง ๆ  

 3.  เรียบเรียงและตรวจทานข้อมูลจากกลุ่มสาระและงานต่าง ๆ 

 4.  เผยแพร่ในระบบ ICT ของโรงเรียนทุกเช้าวันศุกร์ในแต่ละสัปดาห์  

3.1.2  งานป้ายนิเทศ   

นางสาวสิริญา ศรีชัย หัวหน้า 

นายปฐวี มณีวงศ์ รองหัวหน้า 

นางพรพรรณ์ ไชยเมือง กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าที่และความรับผิดชอบ  คือ จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

3.1.3  งานพิธีกร/พิธีการ   

นางสาวศศลักษณ์ เครือนันตา หัวหน้า 

นางญาณสิรีค์ วงค์เขียว รองหัวหน้า 

นางสาวพิชญ์รัศมิ์ ยูพานิช นายสมบูรณ์ เหมือนจันทร์ กรรมการ 

นายสินชัย ชวลิตพิเชฐ นายชวนากร ตั๋นมาเชื้อ กรรมการ 

นางสาวปิญชาน์ รินง้าว นางปัทมาพร อินดาวงศ์ กรรมการ 

นางสาวศิรินทิพย์ รุมารถ นางสาวอรวรรณ กันธิมา กรรมการ 

นายกิติศักดิ์ พรมคํา นายเกียรติศักดิ์ โพศิริ กรรมการ 

นางพัชรสุกาล อธิปัญญาพันธุ์      กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวจริยา กําลังมาก      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

นางสาวมัลลิกา แน่นอุดร      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ คือ ดําเนินกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น ได้แก่ กิจกรรม

ทอดกฐิน ผ้าป่า งานวันสถาปนาโรงเรียน งานเดินการกุศล กีฬาสี งานมุทิตาจิต งานรื่นเริงปีใหม่ 

และงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย  
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3.1.4  พิธีกรงานศาสนพิธี 

นางพิกุลทอง เปล่งศิริ หัวหน้า 

นางอัญชลี ไชยด ี รองหัวหน้า 

นางลลิตา ประชุมฉลาด กรรมการ 

นายศราวุฒิ สุภายอง กรรมการ 

นางรักชนก ศรีชมภู กรรมการ 

นางสาวเมธาพร สงกานต์ทิพ กรรมการ 

ว่าที่ ร.ต.หญิงขวัญเรือน เพ็งมา กรรมการ 

นางกัญญารัตน์ นาคอ่อน กรรมการ 

นางสุพรทิพย์ เปี้ยปลูก กรรมการ 

นางสาวทัศนีย์ ทนุกิจ กรรมการ 

นางพรทิพา ผันผาย กรรมการ 
นางสาวณฐาวิภา ดอนอุบล กรรมการ 

นางพราวพร ปันตา กรรมการ 

นางสาวดวงฤทัย ธนาม ี กรรมการ 

นางโสภิณ ศิริคําน้อย กรรมการและเลขานุการ 

นายชวนากร ตั๋นมาเชื้อ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ คือ ดําเนินการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนพิธีให้บรรลุ

ตามวัตถุประสงค ์
3.1.5  งานบันทึกภาพและส่งข่าวสารสื่อมวลชน  

นางสาวศศลักษณ์ เครือนันตา หัวหน้า 

นางณัฐนพัชร วงษ์วรเนตร รองหัวหน้า 

นางจิราภรณ์ ทําทอง นางสาวอภิญญา สังข์ครุฑ กรรมการ 

นายพงศ์ไพบูลย์ เสมพิพัฒน์ นายยศวริศ กลิ่นฟุ้ง กรรมการ 

นางสาวมัลลิกา แน่นอุดร                         กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ  

1.  บันทึกภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหวกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ทั้งในและนอก

สถานที่  

2.  เผยแพร่กิจกรรมลงวารสาร แผ่นพับ เว็บไซด์และจอภาพอิเล็กทรอนิกส์            

(จอ LED) ของโรงเรียน  

3.  ส่งข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนไปยังส่ือมวลชนท้องถิ่นในจังหวัดลําปางและงาน      

อื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย  
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3.1.6  งานจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

นางสาวศศลักษณ์ เครือนันตา หัวหน้า 

นายกิติศักดิ์ พรมคํา รองหัวหน้า 

นางสาวมัลลิกา แน่นอุดร                          กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ  

1.  จัดทําจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน มีหน้าที่จัดทําจดหมายข่าว

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรมโรงเรียน เผยแพร่ทางเว็บไซด์และสังคม

ออนไลน์ ได้แก่ www.lks.ac.th  FB : lkslampang E-NEWS และ Line 

 

3.2 งานวารสารและสิ่งพิมพ ์

นางจงกลณี ภักดีเจริญ หัวหน้าและสาราณียกร 

นางสายพร นาละออง ผู้ช่วยสาราณียกร 

นางสาวสุปราณี กาศเกษม ผู้ช่วยสาราณียกร 

นางพิมพ์ทอง มหาแก้ว นางบุญฑริกา วงศ์คําลือ กรรมการ 

นางสาวเมธาพร สงกานต์ทิพ นางมยุรี ท้าวศรีชัย กรรมการ 

นางศุทธินี ไชยรินทร์ นางสาวศิรินทิพย์ รุมารถ กรรมการ 

นางสาวปิญชาน์ รินง้าว นางสาวมานิตา ดวงสุดา กรรมการ 

นางสาวปัทมาพร อินดาวงศ์ นายปฐวี มณีวงศ์ กรรมการ 

นางเบญญาภา วรรณมณี นางสาวนันทนาพร วงศ์ยศ กรรมการ 

นางพัชรสุกาล อธิปัญญาพันธุ์ นางสาววรรณกมล ศุภวิมุติ กรรมการ 

นางสาววิลาวัลย์ ทะวะดี นางพัชรินทร์ สุภายอง กรรมการ 

นายเดชพล ตรีเพ็ชร นางผกาวรรณ์ ตุลาพันธุ์ กรรมการ 

นายฐิติพงศ์ มิ่งเชื้อ นายยุทธนา เถียรประภากุล กรรมการ 

นางสาวกนกพร นิลแพทย์ นางสาวรัตติพร เสาจินดารัตน์ กรรมการ 

นางเพ็ชรศรี ทิพกนก นางสุภาณี ธิสาระ กรรมการ 

นายชวนากร ตั๋นมาเชื้อ นางวัชรียา กฤตสิริทิพย์ กรรมการ 

นางนิชานันท์ เมฆศิริ   กรรมการ 

นางญาณสิรีค์ วงค์เขียว     กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวมัลลิกา แน่นอุดร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. จัดทําวารสารและส่ิงพิมพ์ ได้แก่ วารสารเสียงสน วารสารเกษียณอายุราชการ ปฏิทิน        

ปีใหม่โรงเรียน เป็นต้น 

2. เผยแพร่วารสารส่ิงพิมพ์ ได้แก่ ผู้มีอุปการคุณของโรงเรียน หน่วยงานราชการ 

สถาบันการศึกษา หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ส่ือวิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น 
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3.3 งานศูนย์ข่าวเยาวชนไทย 
นางญาณสิรีค์ วงค์เขียว   หัวหน้า 

นางสาวจริยา กําลังมาก   รองหัวหน้า 

นางสาวปิญชาน์ รินง้าว นางสาวสุภานัน ปัญญาใหญ่ กรรมการ 

นางสาวณัฐภรณ ์ ใจวงศ์ นางสาวมานิตา ดวงสุดา กรรมการ 

นายวรการ ศิริประยงค์ นายลีนวัฒน ์ สมพันธ์ กรรมการ 

นักเรียนศูนย์ข่าวเยาวชนไทย คณะกรรมการสภานักเรียน กรรมการ 

นางสาวศิรินทิพย์ รุมารถ    กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวมัลลิกา แน่นอุดร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ฝึกนักเรียนเป็นผู้ทําข่าวที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน เป็นกระบอกเสียงให้กับเยาวชนโดย    

การเผยแพร่ข่าวสาร 

2. นําเสนอสาระความรู้ เพลงประกอบและประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ตั้งแต่เวลา 07.15 น. 

จนถึงก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ 

3. ประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแก่คณะครู นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน

ตามเวลาที่กําหนด  
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กลุ่มงานที ่4 

กลุ่มงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

 

โครงสร้างการบริหารกลุ่มงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการกลุ่มงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

 

นายยุทธนา เถียรประภากุล หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม   หัวหน้า 

  หัวหน้างานอาคารสถานที่ 

นายยุทธนา เถียรประภากุล หัวหน้างานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม รองหัวหน้า 

นายนพพร ปุกคํา หัวหน้างานสาธารณูปโภค กรรมการ 

นางสาวสิริญา ศรีชัย หัวหน้างานประดับตกแต่งอาคารสถานที่ กรรมการ 

นายยุทธนา เถียรประภากุล หัวหน้างาน 5 ส. กรรมการ 

นายพรหมรังษี ทรงศรีสกุล หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์ กรรมการ 

นายชลอ ประชุมฉลาด หัวหน้างานเวรรักษาสถานที่ราชการ กรรมการ 

นางบุญฑริกา วงศ์คําลือ หัวหน้างานรักษาความสะอาดในอาคารเรียน  กรรมการและเลขานุการ 

นายพรหมรังษี ทรงศรีสกุล หัวหน้างานดูแลความเรียบร้อยอาคารสถานที่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

 

 

 

หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

คณะกรรมการดําเนินงาน 

งานอาคาร

สถานที่ 

งานภูมิทัศน์

และสิ่งแวดล้อม 

 

งาน 5 ส. 
งาน

สาธารณูปโภค 

งาน

โสตทัศนูปกรณ์ 

งานเวรรักษา

สถานที่

ราชการ 
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4.1  งานอาคารสถานที่ 
นายยุทธนา เถียรประภากุล หัวหน้า 

นายพรหมรังษี ทรงศรีสกุล รองหัวหน้า 

นายเดชพล ตรีเพ็ชร กรรมการ 
     นายเกียรติศักดิ์      โพศิริ                 กรรมการ 

นางสาวสิริญา ศรีชัย กรรมการ 

นายบุญเทียม เทพปินตา กรรมการ 

นายปฐวี มณีวงศ์ กรรมการและเลขานุการ 

นางบุญฑริกา วงศ์คําลือ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. วางแผนกําหนดบุคลากร แนวทางพัฒนางานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภคในเชิงรุก

ให้มีประสิทธิภาพ 

2. กําหนดบุคลากร เจ้าหน้าที่พัฒนางานอาคาร ดูแลสภาพแวดล้อมและสถานที่และ

สาธารณูปโภค งานปรับซ่อมบํารุง งานช่าง งานปรับแต่งต่อเติม งานไม้ดอกไม้ประดับงานภาคสนาม

กิจกรรมประจําและเฉพาะกิจอื่น ๆ ของฝ่ายงานและสถานศึกษาในเชิงรุกให้เกิดประสิทธิผล 

3. ติดตามการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ในฝ่ายงาน ทั้งงานประจําและงานที่มอบหมาย แก้ปัญหา

กรณีฉุกเฉิน งานอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค ส่ิงแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสภาพการใช้งานที่จะ

ก่อให้เกิดความสูญเสียและเสียหายต่อสถานศึกษาทั้งในระยะสั้นและ   ระยะยาว 

4. ออกแบบจัดสร้าง จัดทําแก้ไขพัฒนาและปรับปรุงซ่อมแซมงานช่างครุภัณฑ์ภายใน

สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ขยาย รื้อปรับสภาพ อาคาร โรงเรียน ให้

เหมาะสมและเอื้อต่อการใช้งาน 

5. ดูแล บํารุงและพัฒนาสภาพอาคารสถานที่สภาพแวดล้อม ระบบน้ํา ไฟฟ้า ภายในและ

ภายนอกอาคารให้อยู่ในสภาพใช้งานได้และอยู่ในสภาพมั่นคง ปลอดภัย พร้อมใช้ประโยชน์ 

6. ตรวจสอบ ติดตามการใช้อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และสาธารณูปโภคให้เกิดความ

คุ้มค่าเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและบุคลากรในสถานศึกษาทั้งปัจจุบันและอนาคต 

7. ดูแลระบบงานสํานักงาน งบประมาณ สวัสดิการเจ้าหน้าที่  และงานบัญชีพัสดุ ครุภัณฑ์ 

โครงการพัฒนาการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนตามท่ีกําหนดไว้ 

8. ดําเนินการจัดจ้าง จัดซื้อ จัดสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม ตรวจรับพัสดุ-ครุภัณฑ์                

งานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค 

9. สรุปประเมินผลและรายงานการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

10. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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4.1.1  งานดูแลความสะอาดภายในอาคารเรียน   

นางบุญฑริกา วงศ์คําลือ   หัวหน้า 

นางสาวลําดวน ช่างสัก นางสาวจันทร์  สารหน่อแก้ว กรรมการ 

นางบุญยง นนท์เต็ม นางดวงชาญ  จอมคํา กรรมการ 

นางสาววิลัยพร ยศปินตา นางอัมพา  หอมน้อย กรรมการ 

นางศิริพร อินยาศรี นางเสาร์คํา  คุณศรี กรรมการ 

นางสาวเกษกนก อินทรศิริธร นางสาวกันทิมา แก้วดิษฐ ์ กรรมการ 

นางสุชัญญา ถาไชย นางวันเพ็ญ  แก้วพุง กรรมการ 

นางศิริพร ฉิมพล ี นางบัววอน  ใจนา กรรมการ 

นางสาวนิตยา จอมคํา นางสาวชดาทิพย์ แย้มดนตรี กรรมการ 

นางสาวกัลยา กันแต่ง          กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1.  กํากับดูแลเจ้าหน้าที่ พนักงานดูแลความสะอาดบริเวณโรงเรียนและงานประจําอาคาร       

ห้องน้ําห้องส้วม ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงาน  

2. ประสานงานพัสดุโรงเรียนจัดหาวัสดุอุปกรณ์สําหรับทําความสะอาด  

3. กํากับเจ้าหน้าที่งานประจํา เปิด-ปิดประตูอาคารเรียน ในวันทําการและกรณีวันทําการ

พิเศษ ให้เป็นไปตามเวลาที่กําหนด ตลอดจนสํารวจตรวจสอบส่ิงที่จะก่อให้เกิดมลภาวะส่ิงแวดล้อม 

และความสูญเสียอันเกิดจากอุบัติเหตุ ไฟฟ้า น้ํา  

4. ตรวจสอบแก้ไขระบบการระบายน้ําในบริเวณโรงเรียน  

5. เก็บและเคล่ือนย้ายพัสดุ ครุภัณฑ์ภายในอาคารที่ชํารุดและหมดสภาพส่งคืนพัสดุ

โรงเรียน ตามระเบียบว่าด้วยการควบคุมพัสดุครุภัณฑ์ในสถานศึกษา 

6. จัดตกแต่งสถานที่ประชุม อบรม สัมมนา กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน และกิจกรรม

อื่นตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

4.1.2 งานช่างครุภัณฑ์และซ่อมบํารุง  
นายพรหมรังษี ทรงศรีสกุล หัวหน้า 

นายผัด ใจเชื้อ  หัวหน้าช่างครุภัณฑ์และซ่อมบํารุง   กรรมการ 

นายหยัด แขไข ช่างครุภัณฑ์และซ่อมบํารุง  กรรมการ 
นายอุทัย ใจเชื้อ ช่างครุภัณฑ์และซ่อมบํารุง กรรมการ 

นายอาทร รื่นเริง เจ้าหน้าที่ซ่อมบํารุง  กรรมการ 

นายณัฐพล กันทะตั๋น เจ้าหน้าที่ซ่อมบํารุง  กรรมการ 

นายจตุรงค์ คําสืบ เจ้าหน้าที่ซ่อมบํารุง  กรรมการ 

นายวุฒิไกร สุสา เจ้าหน้าที่ซ่อมบํารุง  กรรมการ 

นายสมาน จอมคํา รองหัวหน้าช่างครุภัณฑ์และซ่อมบํารุง  กรรมการและเลขานุการ 
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หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. ออกแบบจัดสร้าง จัดทํา แก้ไข พัฒนาและปรับปรุงซ่อมแซมงานช่างครุภัณฑ์ภายใน

สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง  

2. ต่อเติม ซ่อมแซม ขยาย รื้อปรับสภาพอาคารโรงเรียน  งานช่างทํานุบํารุงต่าง ๆ เช่น 

งานไม้ งานประปา งานเชื่อม งานไฟฟ้า งานปูนก่อ ฉาบ เท งานกระจกอลูมิเนียม งานตกแต่งและ

งานช่างตกแต่ง งานประกอบอุปกรณ์อื่น ๆ ทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ตามหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมายและงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

3. ดูแลบริเวณสํานักงาน พัสดุเครื่องมืองานช่าง การเบิกจ่ายรับอุปกรณ์เครื่องมือ 

ตลอดจนวัสดุต่าง ๆ ในสํานักงานให้เป็นระบบ เรียบร้อย สวยงาม และสะดวกใน    การปฏิบัติงาน  

4. จัดตกแต่งสถานที่ประชุม อบรม สัมมนา กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน และกิจกรรม

อื่นตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

4.1.3 งานประดับตกแต่งอาคารสถานที่ 

นางสาวสิริญา  ศรีชัย       หัวหน้า 

นางพรพรรณ์  ไชยเมือง นางนิชานันท์  เมฆศิริ กรรมการ 

นายกรกฏ  อุ่นเรือน นางสาวอรวรรณ  กันธิมา กรรมการ 

นางสาวมานิตา  ดวงสุดา นางผกาวรรณ์  ตุลาพันธุ์ กรรมการ 

นางสาวพิชญ์รัศมิ์  ยูพานิช นางวัชรียา  กฤตสิริทิพย์ กรรมการ 

นายพรหมรังษี  ทรงศรีสกุล นายชวนากร  ตั๋นมาเชื้อ กรรมการ 

นางเบญญาภา  วรรณมณี นายเดชพล  ตรีเพ็ชร กรรมการ  

นายวรการ  ศิริประยงค์ นายลีนวัฒน์  สมพันธ์ กรรมการ 

นางสาวลัดดา  พันธุ์สุภา นายอุเทน  ทิพย์ปลูก กรรมการ 

นายศุภกิจ  วงศ์แก้ว นักการภารโรง  กรรมการ 

พนักงานทําความสะอาด พนักงานงานโภชนาการ กรรมการ 

นายปฐวี  มณีวงศ์   กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1.  วางแผน ออกแบบ ประดับตกแต่งอาคารสถานที่  

2.  จัดตกแต่งสถานที่ประชุม อบรม สัมมนา กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน และกิจกรรมอื่น 

ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 
3.  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 



คู่มือครู ลําปางกัลยาณี 135 ปีการศึกษา 2563 

 

4.2  งานสาธารณูปโภค 

4.2.1 งานระบบไฟฟ้า 

นายนพพร  ปุกคํา                            หัวหน้า 

นายทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์                       รองหัวหน้า 

นายชเลงศักดิ์ ฤกษ์วัลย์ รองหัวหน้า 

นายลีนวัฒน์ สมพันธ ์ เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้า กรรมการ 

นายฐิติกร หล้าวงศ์ษา กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ติดต่อประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือบริษัทผู้รับสัมปทานในการบํารุงรักษา 

เปลี่ยนถ่ายน้ํามันหม้อแปลงทั้ง 3 หน่วย  

2. ประสานแก้ปัญหาเมื่อระบบไฟฟ้าขัดข้อง บํารุงรักษาตรวจสอบความปลอดภัย ตู้ 

MDB และตู้โหลดตามอาคาร ภาคเรียนละครั้ง  

3. สํารวจ ซ่อมบํารุง ติดตั้ง ต่อเติมระบบไฟฟ้าแรงดันต่ําทั้งภายในและภายนอกอาคาร

อย่างถูกต้องตามระบบ Load Balance  
 

4.2.2 งานระบบเครื่องปรับอากาศ 

นายทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์                       หัวหน้า 

นายนพพร  ปุกคํา                            รองหัวหน้า 

นายชเลงศักดิ์ ฤกษ์วัลย์ กรรมการ 

        นายชัยวัฒน์    นิรันดร์กุลสิทธ์ิ                       กรรมการ 

นายรังสรรค์ แสนทิพย์ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบการผลิตน้ํา กรรมการ  

นายบุญเสาร์ หลักบึง เจ้าหน้าที่ดูแลระบบการผลิตน้ํา กรรมการ 

นายลีนวัฒน์ สมพันธ ์ เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้า กรรมการ 

นายฐิติกร หล้าวงศ์ษา กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ติดต่อประสานงานกับการผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องปรับอาการในการบํารุงรักษา  
2. ประสานแก้ปัญหาเมื่อระบบเครื่องปรับอากาศ/พัดลม ขัดข้อง บํารุงรักษาตรวจสอบ

ความปลอดภัยของเครื่องปรับอากาศ/พัดลม   

3. สํารวจ ซ่อมบํารุง ติดตั้ง ต่อเติมเครื่องปรับอากาศให้สัมพันธ์กับระบบไฟฟ้าแรงดันต่ํา

ทั้งภายในและภายนอกอาคารอย่างถูกต้องตามระบบ Load Balance  
4. เลือกใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความ

ปลอดภัย รวมท้ังบํารุงรักษา ล้างเครื่องปรับอากาศภายในโรงเรียน บ้านพักผู้อํานวยการ ให้สามารถ

ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเก็บรวบรวมประวัติอย่างเป็นระบบ 
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4.2.2 งานระบบนํ้า 

นายฐิติกร หล้าวงศ์ษา หัวหน้า 

นายพงษ์ธลักษณ์ สิบแก้ว รองหัวหน้า 

นายผัด ใจเชื้อ  ช่างครุภัณฑ์งานประปา กรรมการ 

นายรังสรรค์ แสนทิพย์ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบการผลิตน้ํา กรรมการ 

นายบุญเสาร์ หลักบึง เจ้าหน้าที่ดูแลระบบการผลิตน้ํา กรรมการ 

นายทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์ กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ควบคุมดูแลการผลิตน้ําดิบ (น้ําบาดาล) การผลิตน้ําอุปโภค (น้ําใช้) การผลิตน้ําดื่ม 

RO ให้ได้มาตรฐานสาธารณสุขกําหนด  

2. ทําความสะอาดของตู้น้ําดื่ม หัวจ่ายน้ําดื่ม RO บํารุงรักษาระบบท่อส่งน้ํา หัวจ่าย ทั้ง

ภายในภายนอกอาคารให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. เก็บข้อมูลสถิติการผลิต การใช้น้ํา การวิเคราะห์คุณภาพน้ําดิบ น้ําใช้และน้ําดื่ม RO 

พร้อมลงข้อมูลในโปรแกรมประมวลผลในคอมพิวเตอร์ให้สามารถรายงานข้อมูลได้เป็นปัจจุบัน 
 

4.2.3 งานระบบโทรศัพท์ 

        นายดุษฎี      ศรีทรงราช                            หัวหน้า 

นายทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์ รองหัวหน้า 
นายพงศ์ไพบูลย์ เสมพิพัฒน์ เจ้าหน้าที่งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีฯ กรรมการ 

นายยศวริศ กลิ่นฟุ้ง เจ้าหน้าที่งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีฯ กรรมการ 

นางสาวอภิญญา สังข์ครุฑ เจ้าหน้าที่งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีฯ กรรมการ 

นายลีนวัฒน์ สมพันธ ์ เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้า กรรมการ 

นายนพพร ปุกคํา   กรรมการและเลขานุการ 

นายฐิติกร หล้าวงศ์ษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ประสานกับผู้ให้บริการ ในการติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะภายในโรงเรียนและแก้ไข

ข้อขัดข้องในการให้บริการ  

2. ดูแล บํารุงรักษาตู้สาขา ระบบสายสัญญาณ  

3. แก้ปัญหาการขัดข้องของโทรศัพท์ภายในทั้งหมดให้สามารถใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ พร้อมเก็บข้อมูลการใช้เพื่อการรายงานทางสถิติ 
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4.3 งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
นายยุทธนา เถียรประภากุล หัวหน้า 

นายพรหมรังษี ทรงศรีสกุล รองหัวหน้า 

นางสาวศิริลักษณ์ ใจขาว นางสาวสิริญา ศรีชัย กรรมการ 

นายปฐว ี มณีวงศ์ นายเกียรติศักดิ์ โพศิริ กรรมการ 

นายศุภกิจ วงศ์แก้ว เจ้าหน้าที่งานไม้ประดับ กรรมการ 

นายอุเทน ทิพย์ปัญญา เจ้าหน้าที่งานไม้ประดับ กรรมการ 

นายสุริยา สิทธิชุม เจ้าหน้าที่งานไม้ประดับ กรรมการ 

นายเดชพล ตรีเพ็ชร  กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ออกแบบตกแต่ง อนุบาลบํารุงรักษา ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ สวนหย่อมภายในบริเวณ

โรงเรียนและบนอาคารเรียนให้สวยงาม เป็นปัจจุบันและเป็นไปตามฤดูกาล  

2. ปลูกและปรับแต่งต้นไม้ภายในโรงเรียนให้ร่มรื่นและคํานึงถึงความปลอดภัย ความ

เสียหายต่อระบบนิเวศน์สิ่งแวดล้อม ภาวะเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 
 

4.4 งาน 5 ส. 

นายยุทธนา เถียรประภากุล หัวหน้า 

นายปฐว ี มณีวงศ์ รองหัวหน้า 

นางญาณสิรคี ์ วงศ์เขียว อาคารกัลยารัตน์ กรรมการ 

นางสาวศศลักษณ ์ เครือนันตา อาคารราชนิทัตวิทยา กรรมการ 

นายชัยวัฒน์ นิรันดร์กุลสิทธิ์ อาคารสรรพประสงค์สุดา กรรมการ 

นางสาวอัจฉรา ชื่นใจ อาคารภัทรนาร ี กรรมการ 

นางสาวสิริญา ศรีชัย อาคารปิ่นไผทกาญจนาภิเษก กรรมการ 

นางสาวทัศนีย ์ ทนุกิจ อาคารธีรอนงค ์ กรรมการ 

นางเบญญาภา วรรณมณี อาคารพลศึกษา กรรมการ 

นายยุทธนา เถียรประภากุล อาคาร 100 ปี กรรมการ 

นายพรหมรังษี ทรงศรีสกุล หอประชุมวรกัญญาวลัย กรรมการ 

นางอนงค์วรรณ ไชยเตกุล โรงอาหาร กรรมการ 

นายกรกฎ อุ่นเรือน อาคารศรีรัตนศาสตร์สมบูรณ์ กรรมการ 

นายหรินทร ์ คะระวาด อาคารสภานักเรียน กรรมการ 

นางปัทมาพร อินดาวงศ์ อาคารขงจื่อ กรรมการ 

หัวหน้าระดับ และรองหัวหน้าระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  กรรมการ 

นายฐติิพงศ์ ม่ิงเชื้อ         กรรมการและเลขานกุาร 

นายพรหมรังษี ทรงศรีสกุล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นายเกียรติศักดิ ์ โพศิริ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1.  วางแผนการดําเนินงานกิจกรรม 5 ส. 

2.  ชี้แจงนโยบายและแนวปฏิบัติกิจกรรม 5 ส. ให้คณะครูและนักเรียนทราบ 

3.  แบ่งเขตพื้นที่ให้นักเรียนรับผิดชอบตามความเหมาะสม 

4.  ควบคุมดูแลการดําเนินงานกิจกรรม 5 ส. ของสถานศึกษา 

5.  เสนอแต่งตั้งกรรมการประเมิน 5 ส. โดยให้มีการประเมินทุกเดือน 

6.  จัดบอร์ด 5 ส. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และแจ้งผลการประเมินทุกเดือน 

7.  สรุป ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน 

8.  งานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

4.5 งานโสตทัศนปูกรณ์ 

นายพรหมรังษี ทรงศรีสกุล  หัวหน้า 

นายพรชัย มั่นเหมาะ  รองหัวหน้า 

นายอดิศร ใจบ้านเอื้อม  กรรมการ 

นายเกียรติศักด์ิ โพศิริ  กรรมการ 

นายฐิติพงศ์ มิ่งเชื้อ  กรรมการ 

นายวรการ ศิริประยงค์ เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ กรรมการ 

นายลีนวัฒน์ สมพันธ์ เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้า กรรมการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. กําหนดงานบุคลากรงานโสตทัศนูปกรณ์ จัดทําแผน โครงการงบประมาณ กําหนด

แนวทางพัฒนางานบริการในเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพ 

2. ดําเนินการรับผิดชอบการบริการด้านแสง เสียง ในกิจกรรมการเรียนการสอนและ    

กิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ของโรงเรียน ให้แก่ครู-อาจารย์ นักเรียน 

3. รับผิดชอบการดําเนินการให้บริการทีวีวงจรปิด การรับสัญญาณจากดาวเทียมและการ

ส่งรายการทีวี TRUE เผยแพร่ไปยังเครื่องรับทุกจุดในโรงเรียน 

4. ให้การบริการจัดทําสื่อวีดีทัศน์ แผ่นใส เสริมการเรียนรู้ 

5. ดูแลบํารุงรักษาเครื่องใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับโสตฯ และจัดทําทะเบียน วัสดุ ครุภัณฑ์ ของงาน

โสตทัศนูปกรณ์  

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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4.6 งานเวรรักษาสถานที่ราชการ 

นายชลอ ประชุมฉลาด หัวหน้า 

นายฐิติกร หล้าวงศ์ษา รองหัวหน้า 

นายยุทธนา เถียรประภากุล กรรมการ 

นางสาววราพร รัศมีจาตุรงค์ กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวจริยา กําลังมาก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1.  กําหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ   

2.  จัดเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ในวันเปิดทําการปกติหรือ  

วันหยุดราชการ ท้ังกลางวันและกลางคืน  

3.  จัดทําสมุดบันทึกการอยู่เวร บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินและสถานที่ราชการ 

บันทึกการรับโทรศัพท์ จดหมายและหนังสือราชการที่มาถึงหน่วยงาน   

4.   แต่งตั้งผู้ตรวจเวรดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่เวรรักษาความปลอดภัย

สถานที่ราชการ  

5.  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยและยามรักษาการณ์ของส่วนราชการที่                

เกี่ยวข้องหรือต้องปฏิบัติร่วมกัน ในการดูแลความปลอดภัยและความเรียบร้อยของสถานที่ราชการ 

เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสม และสะดวกต่อการ

ปฏิบัติงาน 
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กลุ่มงานที ่5 

กลุ่มงานชุมชนและภาคีเครือข่าย 

 

โครงสร้างการบริหารกลุ่มงานชุมชนและภาคีเครือข่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวพิชญ์รัศมิ์ ยูพานิช หัวหน้างานชุมชนและภาคีเครือข่าย หัวหน้า 

  หัวหน้างานสวัสดิการโรงเรียน 

นางปิญชาน์ รินง้าว หัวหน้างานสมาคมนักเรียนเก่า รองหัวหน้า 

นางวัชรียา กฤตสิริทิพย์ หัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์ รองหัวหน้า 

นางนิชานันท์ เมฆศิริ รองหัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์ กรรมการ 

นางสาวสุวรีย์           ศิริวรรณ รองหัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์ กรรมการ 

นายชวนากร ตั๋นมาเชื้อ รองหัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์ กรรมการ 

นางวราภรณ์ ช้างวิเศษ รองหัวหน้างานสมาคมนักเรียนเก่า กรรมการ 

ว่าที่ ร.ต.หญิงขวัญเรือน  เพ็งมา รองหัวหน้างานสมาคมนักเรียนเก่า กรรมการ 

นายชลอ ประชุมฉลาด หัวหน้างานสมาคมผู้ปกครองและครูฯ กรรมการ 

นางวัชรียา กฤตสิริทิพย์ รองหัวหน้างานสวัสดิการ         กรรมการและเลขานุการ 

นางปราณี มั่งไคร้ เจ้าหน้าที่สํานักงาน         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

นางสาวจิตประภา ศรีตาบุตร เจ้าหน้าที่สํานักงาน         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

นางสาวมัลลิกา แน่นอุดร เจ้าหน้าที่สํานักงาน         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

 

 

 

หัวหน้ากลุ่มงานชุมชนและภาคีเครือข่าย 

คณะกรรมการดําเนินงาน 

งานสมาคม

ผู้ปกครองและครูฯ 

งานชุมชน

สัมพันธ ์

งานสมาคม

นักเรียนเก่า 

งานสวัสดิการ

โรงเรียน 
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5.1 งานสวัสดิการโรงเรยีน 
นางสาวพิชญ์รัศมิ์ ยูพานิช หัวหน้า 

นางวัชรียา กฤตสิริทิพย์ รองหัวหน้า 

นางผกาวรรณ์ ตุลาพันธุ์ นางจิตรา เครือตัน กรรมการ 

นางพรพรรณ์ ไชยเมือง นางนิชานันท์ เมฆศิริ กรรมการ 

นางสาวสุวรีย์ ศิริวรรณ นางสาวมัลลิกา แน่นอุดร กรรมการ 

นางสาวรัตติพร เสาจินดารัตน์         กรรมการและเลขานุการ 

นางปราณี มั่งไคร้  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

นางสาวจิตประภา ศรีตาบุตร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. วางแผนและกําหนดแนวทางพัฒนางานสวัสดิการโรงเรียนในเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพ  

2. ควบคุมดูแลกํากับติดตาม สวัสดิการบุคลากรโรงเรียนลําปางกัลยาณีให้เป็นไปตามระเบียบ            

ว่าด้วยการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรโรงเรียนลําปางกัลยาณี พ.ศ.2557 

3. กํากับ ติดตาม กิจกรรมสร้างขวัญ กําลังใจ แก่บุคลากรโรงเรียนลําปางกัลยาณี ให้ได้รับ

สิทธ์ิตามระเบียบสวัสดิการฯ อย่างเสมอภาคและทั่วถึง 
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5.2 งานชุมชนสัมพันธ ์
 นางวัชรียา กฤตสิริทิพย์ หัวหน้า 

  นางนิชานันท์      เมฆศิริ        นางสาวสุวรีย์        ศิริวรรณ      รองหัวหน้า 

  นายชวนากร       ตั๋นมาเชื้อ                                 รองหัวหน้า 

 นางสาวพิชญ์รัศมิ์ ยูพานิช นางสาวศศลักษณ์ เครือนันตา กรรมการ 

 นายชลอ ประชุมฉลาด นางวิไล มังจักร์ กรรมการ 

 นางอัญชญา ต๊ะนา นางโสภิณ ศิริคําน้อย กรรมการ 

 นางสายพร นาละออง นายพรหมรังษี ทรงศรีสกุล กรรมการ 

 นางสาวนันทนาพร วงศ์ยศ นางสาวสุภานัน ปัญญาใหญ่ กรรมการ 

 นางสาวปิญชาน์ รินง้าว นางเบญญาภา วรรณมณี กรรมการ 

 นางมยุรี ท้าวศรีชัย นายนพพร ปุกคํา กรรมการ 

 นางวัฒนะ ทองปัญญา นางวีณา ศิรประภาศิริ กรรมการ 

 นายธีรพันธ์ ปิงแก้ว นางศรีนวย สําอางค์ศรี กรรมการ 

 นางญาณสิรีค์ วงค์เขียว นายยุทธนา เถียรประภากุล   กรรมการ 

   นายบรรเจิด สระปัญญา นางสาวพรศรี เหลี่ยมพงศาพุทธิ กรรมการ 

  นางลลิตา ประชุมฉลาด นางเน้ือน้อง ศรีตะบุตร กรรมการ               

 นางจิรารัตน์ วงศ์วิไล นางสาวสกุลรัตน์ หอมแก่นจันทร์    กรรมการ 

 นายดุษฎี ศรีทรงราช นายฐิติกร หล้าวงศ์ษา กรรมการ 

 นางระวิวรรณ ภักดี นางสาววรรณกมล ศุภวิมุติ กรรมการ 

 นางสาวตรีนุช เพชรแสนงาม นายอดิศร ใจบ้านเอื้อม กรรมการ 

 นางพรรพรรณ์ ไชยเมือง นางปารมี สุปินะ กรรมการ 
 นางสาวสิริญา ศรีชัย นายเกียรติศักด์ิ โพศิริ กรรมการ 

    นางสาววิลาวัลย์ ทะวะดี นายอมรเทพ ฝั้นชมภู กรรมการ 

    นายณัฐพงษ์ สีมา นางสาวมัลลิกา แน่นอุดร กรรมการ 

    นางสาวจิตประภา ศรีตาบุตร นางปราณี มั่งไคร้ กรรมการ 

 นางจิรัตน์ติกร จันทาฟ้าเหลื่อม   กรรมการ 

 นางสาวรัตติพร เสาจินดารัตน์          กรรมการและเลขานุการ 

 นางบุญฑริกา วงศ์คําลือ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. วางแผนและกําหนดแนวทางพัฒนางานชุมชนสัมพันธ์ในเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพ  

2. ประสานสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการ ภาครัฐเอกสาร องค์กร บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องใน

การสร้างสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียน 

3. จัดบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนและปฏิบัติหน้าที่ด้านชุมชนสัมพันธ์ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 
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5.3 งานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนลําปางกัลยาณี  

นายชลอ ประชุมฉลาด หัวหน้า 

นางสายพร นาละออง รองหัวหน้า 

นางวัฒนะ ทองปัญญา กรรมการ 

นายหรินทร์ คะระวาด กรรมการ 

นางสาวปิญชาน์ รินง้าว กรรมการ 

นางเพ็ชรศรี ทิพกนก กรรมการ 

นางสาวศศลักษณ์       เครือนันตา กรรมการ 

นายยุทธนา               เถียรประภากุล กรรมการ 

นางสาวพิชญ์รัศมิ์ ยูพานิช กรรมการ 

นางสาวสมพร กอนเชื้อ กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวจิตประภา ศรีตาบุตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

นางสาวมัลลิกา แน่นอุดร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ  
1.  วางแผนและการดําเนินงานสมาคมผู้ปกครองและครูในเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพ 

ประสานงานอํานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู 

2.  ควบคุมดูแลบัญชีรายรับ/รายจ่าย/ตามระเบียบสมาคม และวัตถุประสงค์ของคณะ

กรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู 

3.  ประสานงานดําเนินการเบิก – จ่าย ตามระเบียบว่าด้วยกฎข้อบังคับอํานาจสั่งจ่ายกับ

เจ้าหน้าที่การเงินของสมาคมผู้ปกครองและครู 

4.  จัดทําข้อมูลของสมาคมผู้ปกครองและครู/หนังสือเชิญการประชุม วาระการประชุม เอกสาร

การประชุม บันทึกการประชมุ 

5.  ให้ข้อมูลสถานะด้านการเงินต่อสมาคมฯ และเตรียมเอกสารรายงานการประชุมและ       

ผลการดําเนินงานและแจ้งมติท่ีประชุมของสมาคมผู้ปกครองและครูได้รับทราบ  

6.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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5.4 งานสมาคมนักเรียนเก่า 

นางสาวปิญชาน์        รินง้าว      หัวหน้า 

นางวราภรณ์       ช้างวิเศษ     รองหัวหน้า 

ว่าที่ ร.ต.หญิงขวัญเรือน  เพ็งมา         รองหัวหน้า 

นางสายพร นาละออง       นางสาวรัตนา           ธิชูโต            กรรมการ 

นางวิไล                   มังจักร์   นางสาวสุปราณี    กาศเกษม       กรรมการ 

นางพิมพ์ทอง มหาแก้ว          นางสาวพรศรี     เหลี่ยมพงศาพุทธิ กรรมการ 

นางลลิตา                 ประชุมฉลาด   นางสุพรทิพย์       เปี้ยปลูก กรรมการ 

นางโสภิณ                ศิริคําน้อย      นางอัญชลี          ไชยดี             กรรมการ 

นายชวนากร              ตั๋นมาเชื้อ       นางจันทนา         สัญญเดช        กรรมการ 

นางวาสนา                ชัยเนตร         นางสาวอําไพ      มนัสสันติ กรรมการ 

นางนพพร               ปรียานนท์ นางสาวสกุลรัตน์   หอมแก่นจันทร์ กรรมการ 

นางพรทิพย์              จักรแก้ว         นางรุ้งลาวัลย์      ใจแก้ว            กรรมการ 

นายพงศ์เกษม    เตชะสาย         นายทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์ กรรมการ 

นางสาวศิริลักษณ์       ใจขาว            นายเดชพล ตรีเพ็ชร   กรรมการ 

นางจันทร์ฟอง           ประดิษฐ์ทอง    นางผกาวรรณ์     ตุลาพันธุ์        กรรมการ 

นางสาวพิชญ์รัศมิ์       ยูพานิช  นางสาวศิรินุช     ใจศีลธรรม กรรมการ 

นางสาวสายทอง         อินถาสาร        นางสาวนันทนาพร  วงศ์ยศ         กรรมการ 

นางกัญญารัตน์   มูลวิชา           นางพราวพร ปันตา กรรมการ 

นางจิตรา                 เครือตัน         นางนาริฐา        อินถานะ   กรรมการ 

นางตรีนุช                เพชรแสนงาม  นางปารมี         สุปินะ           กรรมการ 

นางนงนุช                 แสนเงิน          นางบุญฑริกา     วงศ์คําลือ        กรรมการ 

นางอัญชญา              ต๊ะนา นางศรีนวย         สําอางค์ศรี       กรรมการ 

นางทิพวรรณ             หงษ์แก้ว         นางสาวสมพร     กอนเชื้อ          กรรมการ 

นางเพ็ชรศรี              ทิพกนก          นางสุภาณี           ธิสาระ            กรรมการ 

นางพรพรรณ์            ไชยเมือง        นางพรทิพา ผันผาย          กรรมการ 

นางสาววิลาวัลย์         ทะวะดี          นางสาวพัชรสุกาล  อธิปัญญาพันธุ์ กรรมการ 

นางอําไพ จันมะยม นางจุฑาทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล  กรรมการ 

นางธีรดา แก้วบุญปัน นางสาวณฐาวิภา ดอนอุบล กรรมการ 

นางอรชร ฤกษ์วัลย์ นางสาวศิริพร ทวีชาติ กรรมการ 

นางสาวมัลลิกา อิ่มลาภ นางสาววรรณกมล     ศุภวิมุติ           กรรมการ 

นายเดชพล ตรีเพ็ชร นางสาวเปรมจิตร เกลียวฝั้น กรรมการ 

นางสาวภาวรินทร์ วงศ์ป่าขาม นายอมรเทพ ฝั้นชมภู กรรมการ 

นายศราวุธ           สิทธิชุม นางจันทร์แก้ว          ใจเมือง         กรรมการ 

นางสาวจริยา  ทองทับทิม นางสาวแววใจ          แหนมเชย      กรรมการ 
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นายอุทัย ใจเชื้อ นายอํานวย         พุทธิมา กรรมการ 

นายลีนวัฒน์          สมพันธ์         นางสาวอัญชลีพร เชียงพันธ์ กรรมการ 

นางสาวศศลักษณ์       เครือนันตา  กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ  

1.  กําหนดงานบุคลากร พัฒนาการดําเนินงานสมาคมนักเรียนเก่าในเชิงรุกให้มี

ประสิทธิภาพ ประสานงานอํานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่า 

2.  ดําเนินการสรรหาคณะกรรมการสมาคมฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.  รวบรวมจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนเก่า  สมาชิกสมาคม  และข้อมูลทั่วไปของสมาคม 

4.  รวบรวมจัดข้อมูลที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่า 

5.  จัดเตรียมหนังสือเชิญการประชุม วาระการประชุม เอกสาร ข้อมูลการประชุม บันทึกการ

ประชุมและแจ้งมติท่ีประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อถือปฏิบัติต่อไป 
6.  จัดทําและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายอย่างมีระบบ 

7.  ดําเนินการตามมติของการประชุม   

8.  เสริมสร้างความสามัคคี และรักสถาบัน  ประสานความร่วมมืออันดี  ระหว่างนักเรียนเก่า

และนักเรียนปัจจุบัน 

9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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ประวัติโรงเรียนโดยสังเขป 
 

 

โรงเรียนล าปางกัลยาณี เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2458 โดย พล.ต.ต.เจ้าราชวงศ์      

(แก้ว ภาพเมรุ ณ ล าปาง) เป็นผู้อุทิศที่ดินให้ 1 ไร่เศษ ทางฝั่งขวาของแม่น้ าวัง ถนนปงสนุก       

อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ต่อมาพ่อเล้ียงหม่องหง่วยส่ิน  สุวรรณอัตถ์ ได้ก่อสร้างอาคารเรียนให้         

1 หลัง เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว มี 3 ห้องเรียน แต่ไม่มีครูสอน โรงเรียนจึงถูกทอดทิ้งไว้ให้ร้างอยู่ถึง 

2 ปี ต่อมาเมื่อ ปี พ.ศ. 2460 คุณครูแคลระ รัตนศาสตร์สมบูรณ์ ได้มาเที่ยวที่จังหวัดล าปาง     

พระยาสุเรนทร์ ราชเสนีย์ เจ้าเมืองล าปางได้ขอร้องให้คุณครูแคลระ ท าการเปิดสอนด้วยความ

อนุเคราะห์ของโรงเรียนรัฐบาลหญิงแห่งแรกของจังหวัดล าปางจึงเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่       

5 กรกฎาคม พ.ศ. 2460 จัดสอนแบบสหศึกษา มีนักเรียนชาย 57 คน นักเรียนหญิง 3 คน มีครู

เพียงคนเดียว การสอนต้องใช้วิธีจัดให้เด็กโตช่วยสอนเด็กเล็ก ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ด้วยความ

ตั้งใจจริงของคุณครูแคลระ รัตนศาสตร์สมบูรณ์ ท่านได้ทุ่มเทก าลังกาย ก าลังทรัพย์ท างานพัฒนา

โรงเรียนแต่ล าพังผู้เดียวเป็นเวลาถึง 5 ปี โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ในปี พ.ศ. 2465 จึงได้

ครูที่ส าเร็จจากจังหวัดพระนครมาช่วยสอนและแบ่งเบาภาระจากท่านไปบ้าง นับได้ว่าท่านเป็น           

ปูชนียบุคคลที่ควรแก่การยกย่อง พ.ศ. 2478  มีนักเรียนเพิ่มขึ้นถึง 300 คน และเปิดขยายชั้น

เรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ท าให้เกิดปัญหาในเรื่องสถานที่คับแคบมาก สนามและที่พักผ่อนไม่

พอกับจ านวนนักเรียน คุณครูแคลระ รัตนศาสตร์สมบูรณ์  จึงได้จัดซื้อที่ดินจ านวน 16  ไร่          

20 ตารางวา ที่ถนนพหลโยธิน อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง (สถานที่โรงเรียนล าปางกัลยาณีใน

ปัจจุบัน) ด้วยทุนทรัพย์ส่วนตัวของท่านเป็นจ านวนเงิน 600 บาท ปัจจุบันมีเนื้อที่ 23 ไร่ 2 งาน 30 

ตารางวา    

โรงเรียนได้พัฒนามาตามล าดับได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการต่างๆ คือ โครงการ คมช.      

รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ. 2506-2511 และได้รับคัดเลือกให้เข้าอยู่ในโครงการ คมภ. 2 รุ่นแรก ระหว่าง       

ปี พ.ศ. 2517-2521  โรงเรียนผู้น าการใช้หลักสูตร (พ.ศ. 2521-2532) โรงเรียนร่วมพัฒนา

หลักสูตร (พ.ศ. 2533) ซึ่งโรงเรียนล าปางกัลยาณี ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา

ขนาดใหญ่พิเศษ ผู้อ านวยการ (อาจารย์คุณหญิงวลัย  ลีลานุช) ได้เล่ือนต าแหน่งเป็นชั้นพิเศษ

โรงเรียนแรกของภาคเหนือและผู้บริหารล าดับต่อมา ได้แก่ ผู้อ านวยการบุญรัตน์ โรจนศักดิ์ 

ผู้อ านวยการบุญนาค เดี่ยววิไล และผู้อ านวยการวีรยุทธ  จงสถาพรพงศ์ ได้พัฒนาโรงเรียนในทุก ๆ 

ด้าน ให้ทันสมัยและก้าวขึ้นสู่มาตรฐานสากลจนเป็นที่ยอมรับของบุคลากรทางการศึกษา  ตลอดจน

เป็นที่ชื่นชมของผู้ปกครอง และองค์กรต่าง ๆ เสมอมา จนกระทั่งในปีการศึกษา 2544 โรงเรียน

ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนน าการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2544 และใน          

ปีการศึกษา 2545 ผู้อ านวยการบริบูรณ์ สุทธสุภา มาเป็นผู้บริหารได้เปิดแผนการเรียนภาษาญี่ปุูน

ในระดับชั้น ม.4 ในปีการศึกษา 2545 พร้อมกับเปิดวิชาเลือกภาษาจีนไปพร้อม ๆ กัน และเปิด

แผนการเรียนภาษาจีนในระดับชั้น ม.4 ในปีการศึกษา 2546  
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ปีการศึกษา 2547 ผู้อ านวยการจุรีย์ สร้อยเพชร ได้มาเป็นผู้บริหาร ซึ่งโรงเรียนได้รับ

ความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง

เป็นอย่างดี โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาล าปางเขต 1  

โรงเรียนได้ท า MOU กับสถาบันส่งเสริมการสอนภาษาจีน (Hanban) พร้อมจัดตั้ง

ห้องเรียนขงจื่อ ส าหรับการเรียนการสอนภาษาจีน  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2551 และในปีการศึกษา 

2552  เปิดสอนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ในระดับชั้น ม.1 จ านวน 1 ห้อง       

30 คน พร้อมกันนี้ได้รับคัดเลือกจาก สพฐ.ให้เปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

ระดับชั้น ม.4 ในปีการศึกษา 2553 (จากทั้งหมด 107 โรงเรียนทั่วประเทศที่เปิดเพิ่ม) และเข้า

ร่วมโครงการโรงเรียนเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

ขณะเดียวกัน ในปีงบประมาณ 2553 ได้รับงบประมาณ 1,200,000  บาท ส าหรับจัดสร้างห้อง 

Resource Center ตามโครงการไทยเข้มแข็งและได้รับงบประมาณสนับสนุนจากประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน จัดสร้างศูนย์ห้องเรียนขงจื่อพร้อมอุปกรณ์ส านักงานและส่ือการเรียนต่าง ๆ จ านวน  

1 ห้อง และท าพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2553 
ในปีการศึกษา 2554 โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการระดมทุนเพื่อ

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ทดแทนของเดิมจ านวน 500 ชุด เพื่อใช้ในการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ 

และเรียนคณิตศาสตร์จากโปรแกรม และเป็นปีการศึกษาแรกที่เปิดวิชาเลือกภาษาเกาหลี โดยได้รับ

ความร่วมมือจากรัฐบาลเกาหลีในการส่งครูมาช่วยสอน และเมื่อ 4 ตุลาคม 2555 ผู้อ านวยการ

ธรณินทร์ เมฆศิริ ได้มารับต าแหน่งผู้บริหาร ซึ่งได้น ายุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่       

การปฏิบัติผ่านงาน/โครงการ ของโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายหลัก           

3 ประการ คือ 1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2. การมีส่วนร่วม 3. การให้โอกาสทางการศึกษา 

ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อความเป็นเลิศแบบคู่ขนานประชาคมอาเซียน โดยมีเปฺาหมาย

คือ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศอย่างย่ังยืน 

ในปีการศึกษา 2555 โรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผล        

การประเมินผล การนิเทศและการวิจัยเทียบเคียงมาตรฐานสากล เพื่อให้นักเรียนได้เรียนกับครู

เจ้าของภาษาตามความต้องการของผู้ปกครองและนักเรียน มีการพัฒนาเนื้อหาและหลักสูตรและ

การจัดท าข้อตกลงในความร่วมมือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่  2 กับ

สถาบันการศึกษาในประเทศเจ้าของภาษา คือ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุูน และภาษาเกาหลี จัดให้มี

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ หลักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข มีการด าเนินกิจกรรม To Be Number One มี การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

เรียนร่วม  (บกพร่องทางการมองเห็น)  โรงเรียนมีการพัฒนาห้องเรียนในด้าน  ICT  เพิ่มเติม โดย

การติดตั้งอุปกรณ์ช่วยสอนต่าง ๆ เช่น โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียงและเครื่องฉายทึบแสง           

ตามห้องเรียนในอาคารต่าง ๆ ในทุกสาระวิชา และโรงเรียนให้ความส าคัญในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน   

ส่ิงอ านวยความสะดวก ความปลอดภัยในสถานศึกษา และการส่งเสริมการมีสุขภาพดีอย่างเป็น

รูปธรรม ทั้งอาคารสถานที่ ห้องเรียน ศูนย์การเรียนรู้ ฯลฯ โรงเรียนมีโครงการพัฒนาผู้บริหาร           
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ครู บุคลากร สู่ความเป็นมืออาชีพในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง และได้รับความร่วมมือจาก

ผู้ปกครอง หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วน 

ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนได้ท า MOU กับมหาวิทยาลัย Southwest Forest 

University เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีการแลกเปล่ียนนักศึกษาและครูไปศึกษา

หลักสูตรระยะส้ันและระยะยาว และพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาของโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ

เหรียญทอง ระดับประเทศ ผลงานประเภทนวัตกรรมด้านแหล่งเรียนรู้ 

ปีการศึกษา 2558 เป็นปีที่โรงเรียนมีอายุครบ 100 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียนได้รับ

ความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สมาคม รวมถึงผู้บริหาร 

ครู ผู้ปกครอง นักเรียนทั้งในอดีตและปัจจุบัน ช่วยกันจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองและระดมทุนได้

ประมาณ 12 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารหอประชุม 100 ปีล าปางกัลยาณี มีก าหนดแล้วเสร็จใน

เดือนพฤษภาคม 2559 ขณะที่ผู้อ านวยการธรณินทร์ เมฆศิริ ได้ประสานงานกับส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีท่านวิสุทธิ์ 

สุวรรณเนตร ผู้อ านวยการกลุ่มออกแบบและก่อสร้างของ สพฐ. (ศิษย์เก่าล าปางกัลยาณี รุ่น 2516) 

เป็นผู้ผลักดันให้โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณในการต่อเติมหลังคาอาคารปิ่นไผท        

กาญจนาภิเษก งบประมาณในการจัดหาหม้อแปลงไฟฟฺาขนาด 500 KVA พร้อมตู้ MDB และ    

งบก่อสร้างอาคารเรียน 324 ล ซึ่งเป็นอาคารเรียน 4 ชั้น ประเภทรองรับภาวะแผ่นดิ นไหวที่มี

ห้องเรียน 24 ห้องเรียน ซึ่งจะสร้างแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2559 และในวันที่ 6 มกราคม 

2559 ผู้อ านวยการแสวง บุญมากาศ ได้มารับต าแหน่งผู้อ านวยการคนใหม่พร้อมสานต่อกิจกรรม

และโครงการในการพัฒนาโรงเรียนล าปางกัลยาณีมุ่งสู่ความเป็น SMART SCHOOL และคณะ

นักเรียนรุ่นปี 2516 โดยท่านวิสุทธิ์ สุวรรณเนตร ได้ด าเนินการจัดสร้างพระหลวงพ่อเกษม เขมโก 

รุ่นที่ระลึก 100 ปี ล าปางกัลยาณี เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างอาคาร 100 ปี ล าปางกัลยาณี ซึ่ง

อาคาร 100 ปี ล าปางกัลยาณีและอาคาร 324 ล ทั้ง 2 อาคารแล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน 2559 

สามารถใช้ท าการเรียนการสอนได้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และเป็นครั้งแรกที่สามารถ

จัดให้นักเรียนได้เรียนอยู่ที่ห้องประจ าชั้น เปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนการสอนมาเป็นครูเดินไปสอน

นักเรียนและมีห้องเรียนเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนและโรงเรียนได้รับความไว้วางใจจาก

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จ     

พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟฺากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิราชราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) ให้เป็น

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาเคมี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 

ปีการศึกษา 2561 ผู้อ านวยการนิรันดร หมื่นสุข ได้มารับต าแหน่งผู้อ านวยการคนใหม่ 

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 พร้อมสานต่อกิจกรรมและโครงการในการพัฒนาโรงเรียนล าปาง

กัลยาณีมุ่งสู่ความเป็น SMART SCHOOL กิจกรรมงานศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชา

เคมี และกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ในการพัฒนาโรงเรียนล าปางกัลยาณีต่อไป 
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ท าเนียบผู้บริหารโรงเรียนล าปางกัลยาณี 
 

 

รายนามครูใหญ่ – อาจารย์ใหญ ่

 

 

นางแคลระ รัตนศาสตร์สมบูรณ์ พ.ศ.  2460 – 2478 

นางสุ่น อัจฉกุล พ.ศ.  2478 – 2480 

นางตาบ แรงข า พ.ศ.   2481 – 2484 

นางบุญฉวี พรหโมปกรณ์ พ.ศ.  2485 – 2487 

นางสมบูรณ์ ธรรมครองอาตม์ พ.ศ.  2487 – 2493 

นางปทุมมาลย์  รัชตะปิติ พ.ศ.  2493 – 2497 

นางศรีบุตย์ กรรณสูต พ.ศ.  2497 – 2506 

นางวลัย ลีลานุช พ.ศ.  2506 – 2516 

  

 

รายนามผู้อ านวยการ 

 

 

คุณหญิงวลัย ลีลานุช พ.ศ.   2517 – 2528 

นางบุญรัตน์ โรจนศักดิ์ พ.ศ.  2528 – 2533 

นางสาวบุญนาค เดี่ยววิไล พ.ศ.  2533 – 2539 

นายวีรยุทธ จงสถาพรพงศ์ พ.ศ.  2539 – 2544 

นายบริบูรณ์ สุทธสุภา พ.ศ.  2544 – 2547 

นางจุรีย์ สร้อยเพชร พ.ศ.  2547 – 2555 

นายธรณินทร์ เมฆศิริ พ.ศ.  2555 – 2558 

นายแสวง บุญมากาศ พ.ศ.  2559 – 2561 

นายนิรันดร หมื่นสุข พ.ศ.  2561 – ปัจจุบัน 
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คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนล าปางกัลยาณ ี

ปี 2561 – 2564 
 

 

ประธานคณะกรรมการ   นายพีระ มานะทัศน์ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   นายวราวุฒ ิ หน่อค า 

 นางสาววาร ี โทณะวณิก 

 พ.ต.อ.ณฐพนธ์ มานพ 

 นายชูชัย จันทร์สกาว 

 นางมุกดา ท้วมเสม 

 นายมานัส อนันตกิจไพบูลย์ 

กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายทองดี จอมวงศ ์

กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง   นายมนัสภาพ สุวรียนนท์ 

กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า   นางสาวขนิษฐา นิภาเกษม 

กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือ   พระครูสิริรัตนโสภิต ดร. 

ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ 

กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือ   นางสาวรัตนา ธะนะค า 

ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ 

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน   นางสาววิไล จันทโสภีพันธ์ 

กรรมการผู้แทนครู   นายชลอ ประชุมฉลาด 

กรรมการและเลขานุการ   นายนิรันดร หมื่นสุข 
กรรมการ นายทรงพล เฟื่องฟู 

กรรมการ นางสาวดวงเดือน จิตอารีย์ 

กรรมการ นายสมชาย ใจไหว 
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ส าเนา  
ระเบียบโรงเรียนล าปางกัลยาณี  

ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในแก่บุคลากรโรงเรียนล าปางกัลยาณี พ.ศ. 2563 

                

 

เพื่อให้การจัดสวัสดิการแก่บุคลากรโรงเรียนล าปางกัลยาณี ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

เกิดผลดีแก่ทุกฝูาย สอดคล้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วน

ราชการ พ.ศ.2530 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2530 และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมใน

ปัจจุบัน โรงเรียนล าปางกัลยาณี จึงเห็นสมควรก าหนดระเบียบว่าด้วยการสวัสดิการแก่บุคลากร

โรงเรียนล าปางกัลยาณี พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนล าปางกัลยาณีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในแก่

บุคลากรโรงเรียน” 
ข้อ 2 ระเบียบนี้มีบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

ข้อ 3  ให้ยกเลิก ระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการครู – ลูกจ้างประจ า โรงเรียนล าปางกัลยาณี 

พ.ศ. 2550 และใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4  ในระเบียบนี้ 

 เงินสวัสดิการ  หมายถึง  เงินที่คณะครู ลูกจ้างประจ า พร้อมใจกันมอบตาม

อัตราส่วนของเงินเดือน หรือตามยอดเงินที่ระบุให้แก่สมาชิกตาม ข้อ 6 

 บุคลากร  หมายถึง  สมาชิกที่ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ครู 

ลูกจ้างประจ า ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนล าปางกัลยาณี 

 คณะกรรมการ  หมายถึง  กลุ่มบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากโรงเรียนหรือสมาชิก มอบหมาย 

ข้อ 5  การจัดเงินสวัสดิการแก่บุคลากรโรงเรียน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 5.1  เพื่อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิก  นอกเหนือจากสวัสดิการของทางราชการ หรือ

สวัสดิการอื่น ๆ 

 5.2  เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีความสมัครสมานสามัคคี เอื้ออาทร ห่วงใย ดูแล     

ซึ่งกันและกัน 

 5.3  เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น 

ข้อ 6 ก าหนดการจัดสวัสดิการดังต่อไปนี้ 

6.1 แต่งงาน  ได้รับสวัสดิการเงินขวัญถุง จ านวน 10,000 บาท ต่อสมาชิก 1 ราย 

โดยแจ้งให้ฝูายบริหารโรงเรียนหรืองานสวัสดิการชุมชนของโรงเรียน หรือสมาชิกทราบ และมีสิทธ์ิ

ได้รับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้เพียงครั้งเดียว 

6.2 ลาอุปสมบท (โดยต้องอุปสมบทต้ังแต่ 30 วันขึ้นไป) ได้รับเงินอนุโมทนาจาก

เพื่อนสมาชิก จ านวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยแจ้งให้โรงเรียนทราบ และมีสิทธ์ิ

ได้รับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้เพียงครั้งเดียว 
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6.3 ย้าย, ย้ายไปช่วยราชการ, ลาออก (เฉพาะข้าราชการครู) 

- ปฏิบัติหน้าที่ ในโรงเรียนตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป บุคลากรร่วมเป็นเจ้าภาพ 

จัดงานเลี้ยง (อาหาร, เครื่องดื่ม) ในวงเงินตามความเหมาะสม และตามมติของ

คณะกรรมการ โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารโรงเรียน 

- ส าหรับผู้ท่ีปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนล าปางกัลยาณีต่ ากว่า 5 ปี กลุ่มสาระ/

ฝูาย/งาน เป็นผู้ด าเนินการจัดเลี้ยง โดยเชิญบุคลากรอื่นร่วมเป็นเจ้าภาพตามความเหมาะสม  

- ส าหรับผู้ที่ย้ายไปช่วยราชการที่อื่น หากกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน 

ก็ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ 

6.4 เกษียณอายุราชการ (เฉพาะข้าราชการครู) ให้โรงเรียนด าเนินการดังต่อไปนี้ 

- โรงเรียนและบุคลากรเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอ าลา โดยใช้เงินของ

สมาชิกและเงินที่สมาชิกระดมทุน     

- มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ (ใช้เงินสวัสดิการของโรงเรียน) 

6.5 บุคลากรเจ็บปูวยเข้านอนโรงพยาบาลเป็นคนไข้ใน ให้ญาติผู้ปูวย/หัวหน้า 

กลุ่มสาระ/หรือผู้ใดผู้หนึ่งแจ้งงานสวัสดิการชุมชน กลุ่มบริหารทั่วไป จัดสวัสดิการซื้อของเย่ียมใน

วงเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ในนามโรงเรียนล าปางกัลยาณี เปล่ียนเป็นเงินไม่ได้        

ในกรณีไม่แจ้งโรงเรียนในระหว่างเจ็บปูวยให้ถือว่าไม่ใช้สิทธิ์ และให้ใช้สวัสดิการได้เดือนละ 1 ครั้ง

เท่านั้น 

6.6 ถึงแก่กรรม 

- บุคลากรโรงเรียนถึงแก่กรรม โรงเรียนวางพวงหรีดเป็นเจ้าภาพ          

1 คืน ให้เจ้าของงานด าเนินการ  เรื่องกัณฑ์เทศน์ ปัจจัยพระตามปกติ โรงเรียนมอบเงิน ดังนี้ วงเงิน 

23,000 บาท (สองหม่ืนสามพันบาท) หักค่าพวงหรีด 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) มอบเงินสดใน

วันเป็นเจ้าภาพ 22,500 บาท (สองหม่ืนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

- บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และบิดา-

มารดา ของคู่สมรสของบุคลากรโรงเรียนถึงแก่กรรม  โรงเรียนวางพวงหรีดเป็นเจ้าภาพ 1 คืน ให้

เจ้าของงานจัดกัณฑ์เทศน์ ปัจจัยพระตามปกติ โรงเรียนมอบเงิน ดังนี้ วงเงิน 13,000 บาท  

(หนึ่งหม่ืนสามพันบาทถ้วน) หักค่าพวงหรีด 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) มอบเงินสด 12,500 บาท 

(หนึ่งหม่ืนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)       

 

 หมายเหตุ.- 1.  หากงานศพอยู่ต่างจังหวัด โรงเรียนจะจัดรถพร้อมน้ ามันบริการให้       

ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการที่ก าหนดให้ เช่น ค่าที่พักและ

ค่าอาหาร ทางเจ้าภาพหรือผู้ที่ไปร่วมงานต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 

  2. หากมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการทุกอย่าง

เจ้าภาพต้องรับผิดชอบออกค่าใช้จ่ายเอง 
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6.7 รับขวัญสมาชิกใหม่  กรณีบุคลากรโรงเรียนได้สมาชิกใหม่ในครอบครัว    

มอบเช็คของขวัญสมาชิกใหม่ จ านวนเงิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ต่อบุตร 1 คน ต่อ

สมาชิก 1 ราย 

6.8 ศึกษาต่อต่างประเทศ หรือศึกษาดูงาน บุคลากรได้รับมอบหมาย หรือ     

คัดเลือกจากหน่วยราชการให้ได้ทุนไปราชการ หรือศึกษาต่อต่างประเทศ อย่างน้อย 30 วัน    

สมาชิกมอบเงินขวัญถุง 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

ข้อ 7  การหักเงินสมาชิกเพื่อน ามาเป็นสวัสดิการให้ใช้การค านวณ ดังนี้ 

 

 
จ า)ลกูจา้งประ(ครูอนรวมทุกคนยอดเงินเดื

องจา่ยดกิารท่ีต้วงเงินสวัสคนมาชิกแตล่ะเงินเดอืนส




 

 

ข้อ 8  ในกรณีอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ตามระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ 

สวัสดิการและชุมชน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ข้อ 9  ให้ผู้ท าหน้าที่สวัสดิการของโรงเรียนด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 

 

 

หมายเหตุ กรณีเสียชีวิตโรงเรียนร่วมท าบุญในวงเงิน 3,000 บาท และร่วมวางพวงหรีด 

500 บาท ในนามโรงเรียนล าปางกัลยาณี ของบุคคลดังต่อไปน้ี 

 - ครูเกษียณอายุราชการ และบิดามารดา  

 -   คู่สมรสครูเกษียณอายุราชการ  

 -   ลูกจ้างชั่วคราวและบิดามารดา 
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การหักเงินของบุคลากร โรงเรียนล าปางกัลยาณี 

                

 

บุคลากรโรงเรียนล าปางกัลยาณี เมื่อเข้ามาอยู่ร่วมกัน ณ โรงเรียนล าปางกัลยาณี เพื่อเป็น

การแสดงถึงความมีน้ าใจ ไมตรี ความรัก ความสามัคคีที่บุคลากรมีให้แก่กันและกันในหน่วยงาน ส่ิง

ที่ทุกท่านต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการหักเงินมีรายการดังนี้ 

1.  เงินการกุศลครู เดือนละ 10 บาท หักทุกเดือน (หักเฉพาะครูเท่านั้น) 

2.  เงินสวัสดิการช่วยเหลือเกื้อกูลตาม “ระเบียบสวัสดิการภายในแก่บุคลากรโรงเรียน

ล าปางกัลยาณี พ.ศ.2563” เงินนี้จะหักก็ต่อเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วถึงจะมาหารเฉล่ียตาม

อัตราเงินเดือนของแต่ละคน หากเดือนใดไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็จะไม่ถูกหักเงินส่วนนี้ (หักทั้งครู 

และลูกจ้างประจ า) 
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ระเบียบโรงเรียนล าปางกัลยาณี 

ว่าด้วยการให้เช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่เพื่อจ าหน่ายอาหารในสถานศึกษา พ.ศ.2563 

ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ 

 

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบว่าด้วยการให้เช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่เพื่อจ าหน่าย

อาหารในสถานศึกษา พ.ศ.2563 ของโรงเรียนล าปางกัลยาณี ด าเนินการเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย บังเกิดผลดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค ประกอบด้วย นักเรียน ครูและบุคลากร อาศัย

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 59 ก าหนดให้สถานศึกษาจัดหาประโยชน์

จากทรัพย์สินของสถานศึกษา ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการ

บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล ในสังกัดเขตพื้นที่

การศึกษา พ.ศ.2551 ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการบริหารจัด

การเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2549 และ

ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการควบคุมผู้น าอาหารเข้ามาขายในสถานศึกษา พ.ศ.

2518 จึงก าหนดระเบียบว่าด้วยการให้เช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่เพื่อจ าหน่ายอาหารใน

สถานศึกษา พ.ศ.2563 ดังนี้ 
 

หมวด 1 

ข้อความท่ัวไป 
 

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนล าปางกัลยาณีว่าด้วยการให้เช่าพื้นที่ของอาคาร

สถานที่เพื่อจ าหน่ายอาหารในสถานศึกษา พ.ศ. 2563” 

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันถัดจากประกาศเปน็ต้นไป 

 ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วใน

ระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรียน ซึ่งขัดแย้งกับบทบัญญัติแห่งระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน   

 ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 

       “โรงเรียน” หมายความว่า โรงเรียนล าปางกัลยาณี ต าบลสวนดอก อ าเภอเมืองล าปาง 

จังหวัดล าปาง 

     “ผู้ให้เช่า” หมายความว่า โรงเรียนล าปางกัลยาณี โดยผู้อ านวยการโรงเรียนล าปาง

กัลยาณีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และลงนามในสัญญาเช่า 

      “ผู้เช่า” หมายความว่า ผู้ที่โรงเรียนคัดเลือกและอนุมัติให้ท าสัญญาเช่าพื้นที่อาคาร

สถานที่โรงเรียนล าปางกัลยาณีเพื่อจ าหน่ายอาหารในสถานศึกษา 



  คู่มือคร ูล าปางกัลยาณี 157 ปีการศึกษา 2563 

 

 

    “อาหาร” หมายความว่า สินค้าส าหรับบริโภคที่โรงเรียนอนุญาตให้ผู้เช่าสามารถจ าหน่าย

หรือบริการได้ตามสัญญาระหว่างโรงเรียนกับผู้เช่า 

    “ค่าเช่า” หมายความว่า เงินที่ได้จากการประมูลเช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่เพื่อจ าหน่าย

อาหารในสถานศึกษาเป็นรายปีที่ผู้เช่าต้องช าระให้แก่โรงเรียนเป็นรายได้สถานศึกษา ตามสัญญาระหว่าง

โรงเรียนกับผู้เช่า 

    “เงินบ ารุงสถานศึกษา” หมายความว่า เงินรายวันจากการจ าหน่ายอาหารที่ผู้เช่าต้องช าระ

ให้แก่โรงเรียนเป็นรายได้สถานศึกษา ตามสัญญาระหว่างโรงเรียนกับผู้เช่า 

    “เงินประกันความเสียหาย” หมายความว่า เงินที่ผู้เช่าต้องวางค้ าประกันความเสียหายของ

สถานที่ในระหว่างการจ าหน่ายอาหาร 
 

หมวด 2 
สัญญา 

 

 ข้อ 5 การท าสัญญาและปฏิบัติตามสัญญา สัญญาที่ท าขึ้นต้องท าสัญญา ณ โรงเรียนล าปาง

กัลยาณี เลขท่ี 224 ถนนพหลโยธิน ต าบลสวนดอก อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ระหว่างโรงเรียน

ล าปางกัลยาณี โดยผู้อ านวยการโรงเรียนล าปางกัลยาณีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งต่อไปนี้ ในสัญญานี้

เรียกว่า “ผูใ้ห้เช่า” ฝูายหนึ่งกับในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้เช่า” มีตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 

(1) ข้อตกลงให้เช่าสถานที่และการจ่ายเงิน ผู้เช่าให้ตกลงให้เช่าสถานที่จ าหน่าย

อาหารบริเวณโรงอาหาร โรงเรียนล าปางกัลยาณี ผู้เช่าละ 1 ที่ ประเภทอาหารหลัก หรือเครื่องดื่ม 

หรืออื่น ๆ ตามข้อตกลงในสัญญา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1.1) ระยะเวลาการให้เช่า 1 ปีการศึกษา หมายถึง ระหว่างวันที่ 1 เมษายน     

ถึง 31 มีนาคม ของปีถัดไป 

(1.2) ช าระค่าเช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่เพื่อจ าหน่ายอาหารในสถานศึกษาเป็น

รายปีในวันท าสัญญา (จ านวนเงินย่ืนประมูลตามความพร้อมและความสมัครใจส าหรับอาหารประเภท

ข้าว ประเภทเส้นและอาหารว่างขั้นต่ า 15,000 บาท และส าหรับอาหารประเภทน้ าผลไม้ น้ าหวาน  

ของหวานขั้นต่ า 20,000 บาท) ช าระค่าบ ารุงสถานศึกษาเป็นรายวัน 12% ของรายได้ต่อวันจาก     

การจ าหน่ายอาหารประเภทข้าว ประเภทเส้นและอาหารว่าง  และ 20% ของรายได้ต่อวันจาก          

การจ าหน่ายน้ าผลไม้ น้ าหวาน ของหวาน ส าหรับค่าไฟฟฺาและค่าน้ ารายเดือนตามอัตราตามที่โรงเรียน

ค านวณจากการใช้จริง 
(1.3) ผู้เช่าต้องรับผิดชอบดูแลรักษาท าความสะอาดบริเวณสถานที่เช่าของตนเอง 

หรือบริเวณใกล้เคียงให้อยู่ในความเรียบร้อย และต้องวางเงินประกันความเสียหายการเข้าใช้พื้นที่

จ าหน่ายอาหารเป็นจ านวนเงิน 3,000 บาท ถ้าหากสถานที่หรือพื้นที่จ าหน่ายอาหารไม่มีความเสียหาย 

ขณะเข้าใช้ ผู้เช่าจะได้เงินคืนเต็มจ านวนหลังจากสิ้นสุดสัญญา 

(1.4) ผู้เช่าต้องเป็นผู้ด าเนินการจ าหน่ายอาหารด้วยตนเองทุกวัน หากมีความ

จ าเป็นต้องให้ผู้อื่นมาจ าหน่ายแทน ให้แจ้งโรงเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร หากผู้ เช่าให้ผู้อื่นจ าหน่าย

แทนโดยไม่มีเหตุอันสมควรและเกินเวลาที่ก าหนด ผู้ให้เช่าจะยกเลิกสัญญาทันที 
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(1.5) กรณีผู้เช่าจะหยุดจ าหน่ายอาหารในระหว่างที่ไม่ส้ินสุดสัญญาเช่า ให้ผู้เช่า

แจ้งโรงเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรและให้หยุดจ าหน่ายอาหารพร้อมทั้งเก็บอุปกรณ์ของผู้เช่าออกให้

หมด และส่งมอบสถานที่เช่าท่ีมีสภาพสมบูรณ์ให้แก่ผู้ให้เช่าคืนภายใน 3 วัน หากไม่ส่งมอบสถานที่เช่า

คืนตามก าหนด หรือผู้เช่าหยุดจ าหน่ายอาหารโดยไม่ทราบสาเหตุ และผู้ให้เช่าไม่สามารถติดต่อผู้เช่าได้

ภายใน 5 วันท าการ ให้ถือว่าผู้เช่าได้ส่งคืนพื้นที่เช่าแล้ว โดยไม่ขอรับค่าเช่าและเงินอื่น ๆ คืน ไม่ว่า

กรณีใด ๆ ผู้ให้เช่าสามารถจัดการพื้นที่และด าเนินการรับสมัครเพื่อสรรหาผู้เช่ารายใหม่มาจ าหน่าย

อาหารแทนได้ 

(1.6) เมื่อส้ินสุดสัญญาเช่า ผู้เช่าต้องขนย้ายส่ิงของออกจากสถานที่เช่า พร้อมกับ

ส่งมอบสถานที่เช่าให้กับผู้เช่าภายใน 3 วัน หากไม่ส่งมอบสถานที่เช่าคืนตามก าหนด ให้ถือว่า ผู้เช่าได้

ส่งคืนพื้นที่เช่าแล้ว โรงเรียนสามารถเข้าไปด าเนินการจัดเก็บ ปรับเปล่ียน และหรือปรับปรุงพื้นที่ได้ 

และหากสถานที่เช่ามีการช ารุดเสียหาย ผู้เช่าต้องซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพดีดังเดิมก่อนส่งมอบ

หรือผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าใช้เงินประกันความเสียหาย หรืออาจมีการเรียกเก็บเพิ่มไปด าเนินการ

ซ่อมแซมสถานที่ตามมูลค่าความเสียหายที่เป็นจริง ซึ่งอาจจะท าให้ผู้เช่าต้องช าระเงินประกันความ

เสียหายเพิ่มขึ้น หรือไม่ได้รับเงินและหรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจ านวนในวันส้ินสุดสัญญา 

(1.7) ระยะเวลาจ าหน่ายอาหารประจ าวัน ให้ปฏิบัติตามระเบียบล าปางกัลยาณี ว่า

ด้วยการให้บริการอาหารและการใช้โรงอาหาร ตามเวลาที่ก าหนดดังนี้ 

รอบเช้า เวลา 06.00 น. – 07.45 น. 

รอบกลางวัน เวลา 10.00 น. – 13.25 น. (พักรับประทานอาหารกลางวัน) 

รอบเย็น เวลา 15.10 น. – 16.30 น. 

(2) ข้อตกลงในการประกอบการจ าหน่ายอาหาร 

(2.1) ผู้เช่าต้องจ าหน่ายอาหารตามที่ระบุในสัญญาเท่านั้น ไม่สามารถจ าหน่าย

อาหารอื่นใดนอกเหนือสัญญาเช่า ทั้งนี้ปฏิบัติตามประกาศ เรื่อง รับสมัครผู้เช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่

เพื่อจ าหน่ายอาหารในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 และระเบียบโรงเรียนล าปางกัลยาณีว่าด้วยการ

ให้เช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่เพื่อจ าหน่ายอาหารในสถานศึกษา พ.ศ.2563 อย่างเคร่งครัด 

(2.2) ผู้เช่าต้องปฏิบัติตนตามหลักสุขาภิบาลอาหารหรือประกาศ ค าส่ัง แนว

ปฏิบัติของทางโรงเรียนโดยเคร่งครัดและอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการงานโภชนาการของ

โรงเรียน 

(2.3) ผู้ เช่าต้องรักษาคุณภาพอาหารตามที่ได้ประเมินคุณภาพอาหารจาก

คณะกรรมการประเมินคุณภาพอาหารตามประกาศ เรื่อง รับสมัครผู้เช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่เพื่อ

จ าหน่ายอาหารในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 และบริการที่เหมาะสม ห้ามใช้วัสดุที่เป็นอันตราย 

เช่น โฟม ผงชูรส น้ ามันทอดซ้ าหรือด า ถุงพลาสติกที่ไม่กันร้อน ไม่มีสารเจือปน เป็นต้น  ทั้งนี้ต้อง

อนุญาตและอ านวยความสะดวกให้ทางโรงเรียนเข้าไปตรวจสอบคุณภาพอาหาร 

(2.4) ผู้เช่าตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจน

อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีมีคุณภาพเพื่อใช้ในการประกอบอาหารและจ าหน่ายอาหารให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

และปลอดภัย ส าหรับอุปกรณ์และหรือภาชนะที่ใช้ส าหรับเครื่องปรุงรสและอื่น ๆ ต้องใช้ตามที่งาน
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โภชนาการของโรงเรียนเป็นผู้ก าหนด จัดหาหรือได้รับอนุญาตเท่านั้น ทั้งนี้ถ้าอุปกรณ์และหรือภาชนะที่

ใช้ส าหรับเครื่องปรุงรสและอื่น ๆ เกิดความช ารุดเสียหายอันเกิดจากผู้เช่าไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน ผู้เช่า

จะต้องชดใช้ค่าเสียหายตามที่โรงเรียนก าหนด ทั้งนี้ถ้าผู้เช่าไม่ชดใช้ค่าเสียหาย ทางโรงเรียนจะหักจาก

เงินรายวันจากการจ าหน่ายอาหารที่ผู้เช่าต้องช าระให้แก่โรงเรียนเป็นรายได้สถานศึกษา 

 (2.5) ในกรณีที่จ าหน่ายอาหารวันที่โรงเรียนมีกิจกรรมพิเศษหรือกิจกรรมอื่น ๆ 

ในวันหยุดราชการ ให้ผู้เช่าปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนเหมือนเดิมทุกประการ 

(2.7) ผู้เช่าต้องจ าหน่ายผ่านเครื่องบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียน 

(3) ผู้เช่าที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาและระเบียบโรงเรียนล าปางกัลยาณี ว่าด้วยการให้

เช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่เพื่อจ าหน่ายอาหารในสถานศึกษา พ.ศ.2563 และระเบียบ ค าส่ัง         

แนวปฏิบัติของโรงเรียนล าปางกัลยาณี ให้ด าเนินการตามขั้นตอน 

    ครั้งท่ี 1  ตักเตือน (ด้วยวาจาและหรือลายลักษณ์อักษร) 

    ครั้งท่ี 2  ท าทัณฑ์บน (เป็นลายลักษณ์อักษร) 

    ครั้งท่ี 3  ยกเลิกสัญญา ตัดสิทธ์ิการเช่า โดยผู้เช่าไม่สามารถรับค่าเช่า เงินบ ารุง

สถานศึกษาและเงินอื่น ๆ ท่ีช าระแล้วคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ 

(4) เอกสารประกอบสัญญาเช่า ให้ผู้เช่าน าเอกสารมาประกอบสัญญาเช่า ดังนี้ 

(4.1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (น าฉบับจริงมาตรวจสอบและจะส่งคืน) 

(4.2) ส าเนาทะเบียนบ้าน (น าฉบับจริงมาตรวจสอบและจะส่งคืน) 

(4.3) ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่กระทรวงสาธารณสุข

รองรับ ที่ผ่านการตรวจโรคติดต่ออันตราย เช่น โรคเรื้อน โรคปอด วัณโรค โรคไวรัสตับอักเสบ       

โรคผิวหนัง โรคผิวหนังเรื้อรังที่มือ โรคหวัดเรื้อรัง  

(4.4) ใบรับรองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

(4.5) สัญญาท าขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้เช่าได้อ่านและเข้าใจ

ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าผู้ให้เช่าและพยาน โดยทั้งสองฝูายถือ

สัญญาเช่าไว้ฝูายละ 1 ฉบับ 

(5) การคัดเลือกผู้เช่าและได้รับสัญญาเช่า ผู้ให้เช่าด าเนินการคัดเลือกผู้เช่าและ

ประกาศให้ผู้ได้รับสิทธิท าสัญญา ตามวิธีการและเงื่อนไข ดังนี้ 

(5.1) การสมัคร ผู้ประสงค์เช่าฯ จะต้องส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบและ

ซองประมูลด้วยตนเองตามประกาศของโรงเรียนล าปางกัลยาณี 

(5.2) การพิจารณาคัดเลือก ด าเนินการโดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ ประเมินจาก

คุณภาพอาหารและพิจารณาจากผู้สมัครแจ้งความประสงค์จากค่าเช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่เพื่อ

จ าหน่ายอาหารในสถานศึกษาไม่ต่ ากว่าราคากลางและพิจารณาตามความเหมาะสมตามประกาศของ

โรงเรียนล าปางกัลยาณี 

(5.3) การท าสัญญา ให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือก รายงานตัวท าสัญญา ช าระค่าเช่าตาม

ระเบียบและผู้เช่าแจ้งพื้นที่เช่าเพื่อเตรียมการและประกอบการต่อไป 
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(5.4) อัตราค่าเช่าและเงินบ ารุงสถานศึกษา ผู้เช่าต้องช าระตามประกาศของ

โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
 

หมวด 3 

การบริการ 
 

 ข้อ 6  การบริการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
(1) อาหารที่น ามาจ าหน่ายภายในโรงเรียนต้องมีคุณค่าทางโภชนาการและเป็น

ประโยชน์ต่อร่างกาย 

(2) อาหารต้องประกอบหรือปรุงให้ถูกสุขอนามัยโภชนาการอาหาร รสชาติ         

กลาง ๆ ไม่หวาน มัน เค็ม มากเกินไป 

(3) ห้ามประกอบและจ าหน่ายอาหารที่มีสารต้องห้ามเจือปน เช่น ผงชูรส ดีน้ าตาล    

บอแรกซ์ สีฉูดฉาด ดินประสิว สารฟอกขาว และสารอื่น ๆ ท่ีกระทรวงสาธารณสุขแจ้งเป็นวัสดุอันตราย 

(4) ราคาอาหารต้องจ าหน่ายในราคาที่โรงเรียนก าหนด ตามข้อตกลงดังนี้ 

(4.1)  ร้านอาหารประเภทข้าว 

ธรรมดาจานละไม่เกิน   20  บาท  พิเศษจานละไม่เกิน  25  บาท 

 (4.2) อาหารประเภทเส้น 

     ธรรมดาชามละไม่เกิน  20  บาท  พิเศษชามละไม่เกิน  25  บาท 

(4.3)  ร้านอาหารว่าง 

ธรรมดาชุดละไม่เกิน 10  บาท   พิเศษชุดละไม่เกิน  15  บาท 

(4.4)  ร้านน้ าผลไม้ น้ าหวานและของหวาน 

แก้วละไม่เกิน 10 บาท 

(5) ให้ผู้เช่าประกอบอาหารตามท่ีระบุไว้ในสัญญาเท่านั้น  

 ข้อ 7  การแต่งกาย 

(1) ต้องแต่งกายในชุดสุภาพ ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 

(2) ต้องสวมถุงมือหรือใช้คีมจับอาหาร และไม่ใช้มือสัมผัสอาหารโดยตรง มีผ้ากัน

เปื้อนและหมวกคลุมผมสีขาว 

 ข้อ 8  การควบคุมดูแลสุขภาพและพฤติกรรม 

(1) ต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาลของรัฐที่รับรองว่าไม่เป็นโรคติดต่อทุก

ชนิด 
(2) ต้องผ่านการอบรมผู้จ าหน่ายตามโครงการพัฒนางานโภชนาการและ                 

โรงอาหารของโรงเรียน 

(3) ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่จ าหน่ายอาหารด้วยเงินสด ไม่น าส่ิงของหรือ

ทรัพย์สินผู้อื่นมาใช้หรือครอบครอง และช่วยกันรักษาทรัพย์สินของทางราชการ 

(4) ต้องมีกิ ริ ยาวาจาสุภาพกับครู  นักเรียน บุคลากรของโรงเรียนและ

บุคคลภายนอกที่มาใช้บริการโรงอาหาร 
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(5) ต้องช่วยกันส่งเสริมและปลูกฝังมารยาทนักเรียน ในด้านการเข้าแถวซื้ออาหาร

ตามล าดับก่อนหลัง 
(6) ต้องให้ความร่วมมือและสนับสนุนในกิจกรรมของทางโรงเรียน มีส่วนร่วมใน 

การระดมทรัพยากร บริจาคเงิน และอื่น  ๆ ตามที่ โรงเรียนขอความร่วมมือ เช่น กิจกรรม              

Big Cleanning Day กิจกรรมกฐินสามัคคี กิจกรรมผ้าปูาสามัคคี กิจกรรมเดินการกุศล เป็นต้น 
(7) ต้องมีความสามัคคีกลมเกลียวกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ 

(8) ห้ามผู้บริการจ าหน่ายอาหารและผู้ช่วยผู้บริการจ าหน่ายอาหารทุกคน สูบบุหรี่ 

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา 

ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อ 8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) และ (8) ให้ผู้ให้เช่า

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายด าเนินการตามข้อ 3 ของระเบียบโรงเรียนล าปางกัลยาณีว่าด้วยการให้เช่าพื้นที่

ของอาคารสถานที่เพื่อจ าหน่ายอาหารในสถานศึกษา พ.ศ.2563 

 ข้อ 9  ผู้ให้เช่าสามารถจัดกิจกรรมการขายเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน โดยให้นักเรียนได้

น าความรู้มาฝึกปฏิบัติจริง มีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ระหว่างเรียน ส่งเสริม

การพึ่งตนเอง และสามารถเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ บนพื้นฐานแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

หมวด 4 
บทเฉพาะกาล 

 

 ข้อ 10  ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ านาจก าหนด ประกาศ 

ค าส่ัง ข้อปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับการเช่าได้ รวมทั้งในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

ระเบียบนี้ หรือระเบียบนี้ไม่ได้ก าหนดเรื่องใดไว้ ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 

ค าวินิจฉัยถือเป็นที่ส้ินสุด 

 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 

 

ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
 

 

 

 

                          ( นายนิรันดร  หม่ืนสุข ) 

                       ผู้อ านวยการโรงเรียนล าปางกัลยาณี 
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การให้บริการงานอนามัยโรงเรียนล าปางกัลยาณ ี

ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ 
 

งานอนามัยโรงเรียนได้มีบริการแก่นักเรียนในโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

โรงเรียน  ดังน้ี 
 มีหน้าที่ให้การบริการด้านสุขภาพ การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และบริการประกัน

อุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน ให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 

 

1.  บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 

 เมื่อนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเจ็บปูวย  ทางงานอนามัยจะท าการรักษาและ

ปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้  หากนักเรียนมีอาการมากหรือรุนแรง  งานอนามัยจะด าเนินการแจ้ง

ผู้ปกครองมารับกลับ เพื่อด าเนินการรักษาที่โรงพยาบาล หรือคลินิกต่อไป 

 

2.  บริการประกันอุบัติเหตุ 

 นักเรียนทุกคน (ม.1–ม.6) ที่ช าระเบี้ยประกันอุบัติเหตุ  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เมื่อเกิดอุบัติเหต ุ

1.  ในโรงเรียน  กรณีที่อุบัติเหตุเล็กน้อย  งานอนามัยจะปฐมพยาบาลเบื้องต้น และหาก

อุบัติเหตุร้ายแรงทางงานอนามัยโรงเรียนน านักเรียนส่งโรงพยาบาลที่เปิดบริการคู่สัญญากับบริษัท

ประกัน เพื่อท าการรักษาต่อไป พร้อมท้ังแจ้งผู้ปกครองรับทราบ 

2.  นอกโรงเรียน   นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถเข้ารับการ

รักษาพยาบาลได้ทุกโรงพยาบาล  และทุกคลินิก แล้วน าใบเสร็จรับเงินพร้อมใบรับรองแพทย์ (ฉบับ

จริง)  และถ่ายส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียน  ถ่ายส าเนาบัตรประกันอุบัติเหตุ ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาถ่ายส าเนาบัตรประชาชนและบัตรประกันอุบัติเหตุไปตั้งเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ที่ห้อง

พยาบาลโรงเรียน  แต่ถ้าเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ท่ีทางบริษัทประกันได้เปิดบริการคู่สัญญาไว้ 

ไม่ต้องช าระเงินเพราะทางบริษัทฯ ได้ตกลงกับโรงพยาบาลไว้แล้ว และจะได้รับความคุ้มครองตามที่

จ่ายจริง ไม่เกินวงเงินที่ท าประกันอุบัติเหตุไว้ กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบริษัทฯ จ่ายชดเชยให้ ตาม

จ านวนที่ได้ท าสัญญากรมธรรม์การประกันอุบัติเหตุ 

   ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนได้ท าประกันอุบัติเหตุกับ  บริษัท สยามสไมล์โปรกเกอร์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด  โดยนักเรียนเป็นผู้ช าระเบี้ยประกันคนละ  250  บาท โดยใช้บัตรประจ าตัว

นักเรียน,บัตรประจ าตัวประชาชน และบัตรประกันอุบัติเหตุ ย่ืนที่โรงพยาบาลที่เข้ารักษา มีความ

คุ้มครองจากการรักษาพยาบาล 10,000 บาท/ครั้ง เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจ่าย 100,000 บาท ซึ่งมี

รายละเอียดการเบิกค่ารักษาพยาบาล  ดังนี้ 

  1.  กรณีนักเรียนเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ หรือยานพาหนะให้เบิก พ.ร.บ. 

คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535 ก่อน ส่วนที่เหลือให้มาเบิกกับประกันอุบัติเหตุนักเรียน 

(ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นจาก พ.ร.บ. เบิกได้ ไม่เกิน  30,000  บาท)   
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 2.  กรณีนักเรียนเกิดอุบัติเหตุ เช่น แขนหัก ขาหัก มีดบาด สุนัขกัด แมวกัด แมลงมีพิษทุก

ชนิดกัดฯลฯ(ที่ไม่ใช่อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ หรือยานพาหะนะ) ให้เบิกค่ารักษาพยาบาลได้

ตามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท  ตามความคุ้มครอง 

 3.  กรณีเสียชีวิต 

 3.1  เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ โดยความรับผิดชอบของสถานศึกษาคุ้มครอง 2 เท่า วงเงิน

สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท/ปี 

 3.2  เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุท่ัวไป  100,000 บาท 

 3.3  เสียชีวิตเนื่องจากขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์  50,000 บาท 

 3.4  เสียชีวิตเนื่องจากถูกฆาตกรรมลอบท าร้ายร่างกาย  50,000  บาท 

 3.5  เสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บ (ค่าปลงศพ)  10,000 บาท 

 4.  ทุพพลภาพโดยถาวร (100%)  100,000 บาท 

 5.  กรณีสูญเสียอวัยวะ จากอุบัติเหตุ 

 5.1  สูญเสียอวัยวะ  (แขน,ขา,ตา) 2 ข้างขึ้นไป      จ่าย 100,000 บาท 

 5.2  สูญเสียอวัยวะ  (แขน,ขา,ตา) 1 ข้างขึ้นไป         จ่าย   60,000 บาท 

 5.3  หูหนวก 2 ข้าง หรือเป็นใบ้                 จ่าย   50,000 บาท 

 5.4  สูญเสียนิ้วหัวแม่มือ 2 ข้อ                จ่าย   25,000 บาท 

 5.5  หูหนวก 1 ข้าง                      จ่าย   15,000 บาท 

 5.6  สูญเสียนิ้วหัวแม่มือ 1 ข้อ                จ่าย   10,000 บาท 

 5.7  สูญเสียนิ้วชี้ 3 ข้อ                    จ่าย   10,000 บาท 

 5.8  สูญเสียนิ้วชี้ 2 ข้อ                    จ่าย     8,000 บาท 

 5.9  สูญเสียนิ้วชี้ 1 ข้อ                    จ่าย     4,000 บาท 

 5.10 สูญเสียนิ้วอื่นๆ แต่ละนิ้ว (ไม่น้อยกว่า 2 ข้อ)    จ่าย     5,000 บาท 

     นอกจากหัวแม่มือและนิ้วชี้  

 5.11 สูญเสียนิ้วหัวแม่เท้า                   จ่าย     5,000 บาท 

 5.12 สูญเสียนิ้วเท้าอื่นๆ (ไม่น้อยกว่า 1 ข้อ)       จ่าย     1,000 บาท 

        นอกจากนิ้วหัวแม่เท้า 

 6.  กรณีไม่ใช้สิทธิประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน ทางบริษัทมอบสิทธิพิเศษ เบิกค่าชดเชย

กรณีใช้สิทธิอื่นที่ไม่ใช่ค่ารักษาจากโครงการตามแผน ดังนี้ 

   6.1  ค่าชดเชยผู้ปูวยนอก ต่อครั้งอุบัติเหตุ (ส าหรับคลินิก และโรงพยาบาล)  

                    ครั้งละ 300 บาท  สูงสุด 100 ครั้ง / ปี 

   6.2  กรณีผู้ปูวยนอก สถานีอนามัย ต่อครั้งอุบัติเหตุ จ่ายครั้งละ 100 บาท  

                    สูงสุด 100 ครั้ง/ปี 

   6.3  ค่าชดเชยผู้ปูวยใน ต่อคืนที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล 500 บาท   

                   สูงสุด 100 คืน/ปี 
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 7. บริการ FAX Claim ร่วมสถานพยาบาลชั้นน าทั่วประเทศ  โรงพยาบาลในเครือข่าย  

ให้เครดิตในการรักษาแก่นักเรียนโดยไม่ต้องส ารองเงินจ่าย จังหวัดล าปาง ได้แก่ 

   7.1 โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม   7.2  โรงพยาบาลล าปาง 

   7.3 โรงพยาบาลห้างฉัตร         7.4  โรงพยาบาลเกาะคา 

   7.5 โรงพยาบาลแม่ทะ          7.6  โรงพยาบาลเสริมงาม 

   7.7 โรงพยาบาลงาว           7.8  โรงพยาบาลแม่เมาะ 

   7.9 โรงพยาบาลเถิน           7.10 โรงพยาบาลวังเหนือ 

   7.11 โรงพยาบาลคู่สัญญา ฯลฯ 

 

 การเบิกค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่ไม่ใช่โรงพยาบาลที่ทางบริษัทเปิดบริการให้  หรือ

นักเรียนไปรักษาที่คลินิก  ให้เตรียมเอกสารดังนี้ 

 1. ใบเสร็จรับเงิน  (ตัวจริง) 

 2.  ใบรับรองแพทย์  (ตัวจริง) 
 3.  ส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียน  (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
 4. ส าเนาบัตรประกันอุบัติเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 

 5.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (รับรองส าเนาถูกต้อง) 

 6.  แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนค่าประกันอุบัติเหตุ (ให้มาเอาที่ห้องพยาบาล) 

 7.  น าเอกสารมาเบิกได้ท่ีห้องพยาบาลโรงเรียนล าปางกัลยาณี 

  

หมายเหตุ  นักเรียนจะต้องย่ืนบัตรประกันอุบัติเหตุ, บัตรประจ าตัวประชาชน และบัตรประจ าตัว

นักเรียนทุกครั้งที่เข้ารับการรักษาทางโรงพยาบาลคู่สัญญา 

 

3.  บริการตรวจสุขภาพ 

นักเรียนทุกคนจะได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี จากผู้น าเยาวชนสาธารณสุขโรงเรียน 

(ยสร.) ปีละ 1 ครั้ง นอกจากนั้นงานอนามัยโรงเรียนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ      

พลศึกษา ให้นักเรียนทุกคนวัดส่วนสูง ชั่งน้ าหนักและวัดรอบเอว (ม.4 – ม.6 ภาคเรียนละ 1 ครั้ง)  

เพื่อเฝฺาระวังภาวะการเจริญเติบโตไม่สมวัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา รับการตรวจ

สุขภาพประจ าปีละ 1 ครั้ง จากโรงพยาบาลล าปาง โรงพยาบาลมะเร็งล าปาง ศูนย์บริการเทคนิค

การแพทย์คลินิกเชียงใหม่ (ตลาดราชวงศ์ล าปาง) ตามที่เลือกตรวจโดยงานอนามัยโรงเรียนเป็น           

ผู้ติดต่อประสานงานและอ านวยความสะดวกให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

 

 

 

 



  คู่มือคร ูล าปางกัลยาณี 165 ปีการศึกษา 2563 

 

 

ระเบียบการใช้ห้องพยาบาล 

1.  ห้องพยาบาลเปิดให้บริการ เวลา 07.00 น. – 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ 

2.   ครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุณาลงลายมือชื่อในใบบันทึกการใช้บริการห้อง

พยาบาล 
3.   ผู้มารับบริการบอกอาการเจ็บปูวยให้กับครู - เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาลทราบ 

4.   ผู้มารับบริการให้แจ้งอาการแพ้ยา และชื่อยาที่แพ้ด้วยทุกครั้ง 

5.   หากผู้ปูวยมีโรคประจ าตัว ต้องแจ้งให้ครู - เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาลทราบทุกครั้ง 

6.   ห้ามหยิบยารับประทานเอง 

7.   ครู - เจ้าหน้าที่พยาบาลจ่ายยาและให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษารับประทานยา 

 

การขอรับบริการนอนพักรักษาในห้องพยาบาล 

1.  ขอใบอนุญาตจากครูห้องพยาบาล  และน าไปให้ครูประจ าวิชาลงชื่อรับรองลงในแบบฟอร์ม 

2.   นักเรียนสามารถนอนพักได้เพียง 1 คาบเรียนเท่านั้น 

3.   เมื่อนักเรียนออกจากห้องพยาบาล ต้องจัดที่นอนและคลุมเตียงให้เรียบร้อยและลงเวลา

ออกจากออกพยาบาล 

4.   ห้ามนักเรียนส่งเสียงดังในห้องพยาบาล 

5.   ห้ามรับประทานอาหาร, ขนม บนเตียงนอน 

6.  ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือขณะนอนพัก 

  

หมายเหต ุ  นักเรียนที่เจ็บปูวยหรือมีอาการปูวยมาจากบ้านไม่อนุญาตให้นอนพักที่ห้องพยาบาล 

ในคาบแรก  



   
 
 
 

คําสั่งโรงเรียนลําปางกัลยาณี 

ที่ ๑๖๑ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งครูที่ปรึกษา  ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้สถานศึกษาจัดให้มีงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ครู

ได้ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและมุ่งหวังให้นักเรียนเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ ทั้งทางด้านสติปัญญา ด้านความสามารถ ด้าน

คุณธรรม และด้านการดํารงชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคม พร้อมทั้งมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี จากความมุ่งหวังนี้  

จึงจําเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือและความพร้อมของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ประสานสัมพันธ์กับ

ผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที  อาศัยอํานาจตาม

ความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๗ 

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และตามคําส่ังสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ เรื่องการมอบอํานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ ๒๔ 

กรกฎาคม ๒๕๖๐  จึงขอแต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 
  

ระดับชั้น ม.๑                                   ห้องโฮมรูม 
ม.๑/๑  ๑. นางนิชานันท์ เมฆศิริ  ๒.  นางณัฐนพัชร์ วงษ์วรเนตร   ๗๒๗ 
ม.๑/๒  ๑. นางพรพรรณ ์ ไชยเมือง ๒.  นางอําไพ  จันมะยม  ๗๒๘        
ม.๑/๓  ๑. นางสาวพิชญ์รัศมิ์ ยูพานิช  ๒.  นางศิริวรรณ  วรงค์วรรธนะ  ๒๓๑ 
ม.๑/๔    ๑. นางสาววรรณกมล ศุภวิมุติ  ๒.  นางสาวศิริลักษณ์ ใจขาว   ๒๓๒ 
  ๓. นางวัฒนะ  ทองปัญญา 

ม.๑/๕  ๑. ว่าที่ร้อยตรีขวัญเรือน เพ็งมา  ๒.  นางพิชญาภา  ไชยวรรณ  ๒๓๓ 
ม.๑/๖  ๑. นางพิมพ์ทอง มหาแก้ว ๒.  นางสุดรัก  ราชประสิทธิ์  ๒๓๔ 
  ๓.  นายประทีป  จันทร์มล 

ม.๑/๗  ๑. นายยุทธนา  เถียรประภากุล ๒.  นางสาววริศรา กุณาบุตร  ๒๓๕ 
ม.๑/๘  ๑. นายสมบูรณ์  เหมือนจันทร์ ๒.  นางปิ่นทิพย์  อินกร   ๒๑๑ 
ม.๑/๙  ๑. นางอนงค์วรรณ ไชยเตกุล ๒.  นางสาวเปรมจิตร เกลียวฝั้น  ๒๑๒ 
  ๓. นางจันทร์ฟอง ประดิษฐ์ทอง 

ม.๑/๑๐  ๑. นางเพ็ชรศรี  ทิพกนก  ๒.  นางสาวดวงฤทัย  ธนาม ี   ๒๑๓  
  ๓.  นายนิรันดร์  นามนคร 

ม.๑/๑๑ ๑. นางสาวพัชรกรณ์ ชัยชนะ  ๒.  นางพราวพร  ปันตา   ๒๑๔ 
ม.๑/๑๒ ๑. นางนงนภัส  พงศ์สุพัฒน์ ๒.  นางสาวศิรินุช ใจศีลธรรม  ๖๓๓ 
ม.๑/๑๓ ๑. นางสาวปิญชาน์ รินง้าว  ๒.  Mr.Isiah blaze Adams   ๒๒๖ 

ม.๑/๑๔ ๑. นายอดิศร  ใจบ้านเอื้อม ๒.  นายอมรเทพ ฝั้นชมภ ู     ๕๑๕ 
 
 
 



-๒- 
 

ระดับชั้น ม.๒                                ห้องโฮมรูม 
ม.๒/๑  ๑.  นางวาสนา  ชัยเนตร  ๒.  นางผกาวรรณ์ ตุลาพันธุ์  ๗๔๒ 
ม.๒/๒   ๑.  นางสาวสุวรีย์ ศิริวรรณ ๒.  นายกรกฏ  อุ่นเรือน   ๗๔๓  
  ๓.  นายสุพล  เครือสาร 
ม.๒/๓  ๑.  นายณัฏฐพล ขวัญเจริญ ๒.  นายณัฐพงษ์  สีมา   ๗๔๔ 
  ๓.  นายบุญเทียม เทพปินตา 
ม.๒/๔    ๑.  นางสาวเสาวลักษณ์ อินต๊ะสม ๒. นายชลอ  ประชุมฉลาด   ๗๔๕ 
ม.๒/๕  ๑.  นางสาวสายทอง อินถาสาร ๒. นางปราณี  สวนเจริญ   ๗๔๖ 
ม.๒/๖   ๑.  นางบุญฑริกา วงศ์คําลือ ๒. นายฐิติพงศ์  มิ่งเชื้อ   ๗๔๗ 
ม.๒/๗  ๑.  นางสาวรัตติพร เสาจินดารัตน์ ๒. นางกาญจนา  ต๊ะวงศ์ษา    ๗๔๘ 
ม.๒/๘   ๑.  นางสาวสกุลรัตน์ หอมแก่นจันทร์ ๒. นางวีณา  ศิรประภาศริิ  ๗๔๙ 
ม.๒/๙  ๑.  นางสาวณฐาวิภา ดอนอุบล ๒. นายชวนากร  ตั๋นมาเชื้อ  ๗๓๒  
ม.๒/๑๐  ๑.  นางอรชร  ฤกษ์วัลย์ ๒. นายธีรพันธ์  ปิงแก้ว   ๗๓๓ 
ม.๒/๑๑  ๑.  นายอนุชิต  แสงศิริรัตน์ ๒. นางรุ้งลาวัลย์  ใจแก้ว   ๗๓๔ 
ม.๒/๑๒  ๑.  นางจุฬารัตน์ ยะรินทร์ ๒. นางจิรารัตน ์  วงศ์วิไล   ๖๒๑ 
ม.๒/๑๓  ๑. นางจงกลณี ภักดีเจริญ         ๒. Mr.Michael  Chen   ๒๒๑ 
ม.๒/๑๔  ๑. นางศรีนวย  สําอางค์ศรี        ๒. นางสาววิลาวัลย์ ทะวะดี   ๕๔๔ 
  

ระดับชั้น ม.๓                                         ห้องโฮมรูม 
ม.๓/๑ ๑.  นางสาวนารีรัตน์ รุ่งเรือง  ๒. นางมาลินี  สายสิงห์ทอง  ๗๓๕ 
ม.๓/๒   ๑.  นางสาวรัตนา ธิชูโต  ๒. นางวรัฐทยา  ฝั้นสืบ   ๗๓๖ 
ม.๓/๓   ๑.  นางอัญชลี  ไชยดี  ๒. นายพรชัย  มั่นเหมาะ  ๗๓๗ 
  ๓.  นางหทัยภัทร ล้ินทอง 

ม.๓/๔   ๑.  นางพรนภัส  เอื้อแท ้  ๒. นางสาวสิริญา ศรีชัย   ๗๓๘ 
ม.๓/๕   ๑.  นางสาวแพรพลอย คําปิงบุตร ๒. นางสาวมานิตา ดวงสุดา            ๗๓๙ 
ม.๓/๖   ๑.  นางพรทิพา  ผันผาย  ๒. นางระวิวรรณ ภักดี   ๗๒๑ 
ม.๓/๗   ๑.  นางรักชนก  ศรีชมภู  ๒. นางสาววราพร รัศมีจาตุรงค์  ๗๒๒ 
ม.๓/๘  ๑.  นางพัชรินทร์ สุภายอง  ๒. นางสาวภาวรินทร์ วงศ์ป่าขาม  ๗๒๓ 
ม.๓/๙  ๑.  นายชัยณรงค์ ภักศิลป์  ๒. นางสาวอรวรรณ กันธมิา   ๗๒๔ 
ม.๓/๑๐ ๑.  นางอริศรา  บุญยืน  ๒. นางศุทธินี  ไชยรินทร์  ๗๒๕ 
ม.๓/๑๑ ๑.  นางวิไล  มังจักร์  ๒. นายเดชพล  ตรีเพ็ชร   ๗๒๖ 
ม.๓/๑๒  ๑.  นางปารมี  สุปินะ  ๒. นางวาริศา  ไชยญา   ๖๒๒ 
 

ระดับชั้น ม.๔                                ห้องโฮมรูม 
ม.๔/๑  ๑.  นางโสภิณ  ศิริคําน้อย ๒. นางวัชรียา  กฤตสิริทิพย์  ๓๔๑ 
ม.๔/๒  ๑.  นางนพพร  ปรียานนท์ ๒. นางสาวศิริพร ทวีชาติ   ๖๓๒ 
ม.๔/๓  ๑.  นางพัชรสุกาล อธิปัญญาพันธุ์ ๒. นางสิริวิมล  นิรันดร์กุลสิทธ์ิ  ๕๓๑๒ 
ม.๔/๔  ๑.  นางปัทมาพร อินดาวงศ์ ๒. นายจีรศักดิ์  ถาน้อย           ๕๑๒ 



-๓- 
 
ม.๔/๕  ๑.  นางปนัดดา  ยะติน  ๒. นางทิพวรรณ  หงษ์แก้ว  ๕๔๑๑ 
ม.๔/๖  ๑.  นางจันทนา  สัญญเดช ๒. นางจิตรา  เครือตัน  ๓๓๖ 
ม.๔/๗  ๑.  นายชัยวัฒน์ นิรันดร์กุลสิทธ์ิ ๒. นางสาวทัศนีย์ ทนุกิจ   ๔๔๔ 
ม.๔/๘  ๑.  นางสายพร  นาละออง ๒. นางสุภาพร  อ้วนสะอาด  ๑๒๓ 
ม.๔/๙  ๑.  นายทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์ ๒. นางสาวอัจฉรา ชื่นใจ   ๑๓๒ 
ม.๔/๑๐  ๑.  นางนาริฐา  อินถานะ ๒. นางขวัญจิตร  สุวรรณวงศ์  ๑๓๓ 
ม.๔/๑๑  ๑.  นางกัญญารัตน์ มูลวิชา  ๒. นางสาวเมธาพร สงกานต์ทิพ  ๑๓๔ 
ม.๔/๑๒ ๑.  นายปฐวี  มณีวงศ์  ๒.  นางพรทิพย์  จักรแก้ว  ๑๓๕ 
ม.๔/๑๓ ๑.  นางนภารัตน์ สูตรเลข  ๒.  นางศิริกานดา กันธิดา   ๖๓๖ 
 

ระดับชั้น ม.๕                       ห้องโฮมรูม 
ม.๕/๑   ๑.  นางกัญญารัตน์ นาคอ่อน ๒.  นางสาวนันทนาพร วงศ์ยศ   ๓๓๑ 
ม.๕/๒   ๑.  นายพงศ์เกษม เตชะสาย ๒.  นางสาวศิรินทร์ สุดเจริญ  ๖๓๗ 
ม.๕/๓   ๑.  นางสาวสุภานัน ปัญญาใหญ่ ๒.  นางอัญญ์ชลีย์ สิทธิ   ๕๓๑๑ 
ม.๕/๔   ๑.  นางสาวภัสรลักษณ์ ใจขัด  ๒.  นางพิกุลทอง เปล่งศิริ            ๒๑๖ 
ม.๕/๕   ๑.  นางสาวอําไพ มนัสสันติ ๒.  นายพรหมรังษี ทรงศรีสกุล  ๓๔๖ 
  ๓. นางสุภาณี  ธิสาระ 

ม.๕/๖   ๑.  นางสุพรทิพย์ เปี้ยปลูก ๒. นายหรินทร์  คะระวาด   ๕๓๒  
ม.๕/๗   ๑.  นายจิตตวัฒน์ เมืองมาหล้า ๒.  นางสาวศศลักษณ์ เครือนันตา   ๕๓๔  
ม.๕/๘   ๑.  นางเนื้อน้อง ศรีตะบุตร ๒.  นายพงษ์ธลักษณ์ สิบแก้ว   ๖๒๗ 
ม.๕/๙   ๑.  นางสาวรุ่งนภา ถนอมรอด ๒.  นางมยุรี  ท้าวศรีชัย  ๕๔๖ 
ม.๕/๑๐  ๑.  นางญาณสิรีค์ วงค์เขียว ๒.  นายชลธิช  ณ ลําปาง  ๕๔๑ 
ม.๕/๑๑  ๑. นางสาวมัลลิกา อิ่มลาภ  ๒.  นางสาวพรศร ี เหล่ียมพงศาพุทธิ ๕๔๒ 

ม.๕/๑๒  ๑. นางนงนุช  แสนเงิน  ๒.  นายชัยวุฒิ  คมประดิษฐ์  ๓๓๒ 
ม.๕/๑๓  ๑. นางสาวจริยา กําลังมาก ๒.  นายธีรวัฒน์  กันทะ   ๖๓๔  
 

 ระดับชั้น ม.๖                                ห้องโฮมรูม 
ม.๖/๑    ๑.  นายศราวุฒิ สุภายอง  ๒. นางจันทรัตน์  ดวงฟู   ๓๒๑ 
ม.๖/๒    ๑.  นางสาวศิรินทิพย์ รุมารถ  ๒. นางอัญชญา  ต๊ะนา   ๖๓๑ 
   ๓.  นายกู้เกียรติ ตั้งพระกิตติคุณ 

ม.๖/๓    ๑.  นางสาวประภาพร โล่ตระกูล ๒. นางสาวกนกพร นิลแพทย์  ๒๓๖ 
ม.๖/๔    ๑.  นางเบญญาภา วรรณมณี ๒. นายกฤชณิ์พจน์ สะอาด            ๒๑๕ 
ม.๖/๕    ๑.  นางสาวณัฐภรณ์ ใจวงศ์  ๒. นางมณีรัตน์  ภิญโญ   ๕๓๑ 
   ๓.  นายชเลงศักดิ์ ฤกษ์วัลย์ 

ม.๖/๖    ๑.  นางสาวสมพร กอนเชื้อ ๒. นางทิพวรรณ์  บุญเป็ง     ๓๓๕ 
ม.๖/๗    ๑.  นางสาวตรีนุช เพชรแสนงาม ๒. นางลลิตา  ประชุมฉลาด     ๓๓๔ 
ม.๖/๘    ๑.  นายฐิติกร  หล้าวงศ์ษา ๒. นางศิริญา  ยศบุญเรือง  ๓๔๒ 



-๔- 
 

ม.๖/๙    ๑.  นางสาวรุจิรัตน์ เป็งสา  ๒. นางวราภรณ์  ช้างวิเศษ  ๓๔๓ 
ม.๖/๑๐  ๑.  นายดุษฎี  ศรีทรงราช ๒.  นางสวลี  มีมานะ   ๓๔๔ 
ม.๖/๑๑  ๑.  นางจุฑาทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล ๒.  นายกิติศักดิ์  พรมคํา   ๓๔๕ 
ม.๖/๑๒  ๑.  นายภูวณัฐ  โพธิ์งาม  ๒.  นางสาวสุปราณี กาศเกษม  ๕๔๑๒ 
ม.๖/๑๓  ๑.  นายนพพร  ปุกคํา  ๒.  นายบรรเจิด  สระปัญญา  ๖๓๕ 
   ๓.  นายสินชัย  ชวลิตพิเชฐ 
 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปน้ี 
๑. ครูที่ปรึกษาทุกคนปฏิบัติหน้าที่เป็นครูปกครองดูแลนักเรียนทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ วินัย  

ข้อบังคับของโรงเรียน 

๒. ควบคุมดูแลนักเรียนในชั้นเรียนที่รับผิดชอบให้ประพฤติในทางที่เหมาะสม  
๓. ดูแลเอาใจใส่นักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ  ทั้งการมาเรียน การเข้าเรียน  การตั้งใจเรียน  

ความเป็นอยู่  การแต่งกาย  ระเบียบวินัย ข้อบังคับต่าง ๆ  ตลอดจนสุขภาพของนักเรียนอย่างใกล้ชิด  
๔. พิจารณารบัรองจดหมายขออนุญาตนักเรียนออกนอกบรเิวณโรงเรียนในเวลาเรียนโดยประสานงานกับ 

งานพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนในฝ่ายกิจการนักเรียน 
๕. กํากับดูแลการเข้าแถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์ไหว้พระ  และกิจกรรมอื่น ๆ ในสถานที่ต่าง ๆ ทั้ง 

ภายในและภายนอกโรงเรียน 
๖. คอยตรวจสอบการมาเรียน  ขาดเรียน การเข้าโฮมรูม  การควบคุมนักเรียนในห้องประชุม หรือสถานที่ท่ีมี 

การจัดกิจกรรมสําหรับนักเรยีนที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
๗. ติดตามการมาเรียน ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง   กรณีนักเรียนขาดเรียนเกิน ๓ วัน ให้ติดตามโดยให้ทํา 

เป็นลายลักษณ์อักษร  เพื่อดําเนินการตามขั้นตอน ตามระเบียบคู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนลําปาง

กัลยาณี 
๘. มอบหมาย  ติดตาม  กํากับดูแลการจัดเวรนักเรียน  เพื่อรักษาความสะอาดของห้องเรียน และบริเวณ 

รับผิดชอบ  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องเรียน ห้องโฮมรูม 
๙. ดําเนินการประชุมร่วมกับนักเรียนในระดับชั้นของตนเองในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 

ตามเวลาที่โรงเรียนกําหนด 
๑๐. ดําเนินกิจกรรมโฮมรูม ตลอดจนบันทึกกิจกรรมโฮมรูมตามท่ีโรงเรียนกําหนด 
๑๑. จัดทําบันทึกทะเบียนประวัตินักเรียน พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ และไม่พึงประสงค์ 
๑๒. ร่วมมือกับงานระดับชั้นในการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  รวมท้ังค่านิยมท่ีดีงามแก่นักเรียน 

ตลอดจนการป้องปรามความประพฤติ   ลงโทษนักเรียนที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบ  ตลอดจน  การดําเนินงานของชั้นเรียน 

ระดับชั้น  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๑๓. รายงานพฤติกรรมของนักเรียนไปยังหัวหน้าระดับชั้น  เพื่อประสานงานกับหัวหน้างานระบบ  ดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียน  คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนและผู้ปกครองต่อไป 
๑๔. ประสานงาน พบปะผู้ปกครองนักเรียน  เพื่อส่ือสารข้อมูลในการส่งเสริมและปรับปรุงพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 
๑๕. ปฏิบัติหน้าที่แทนครูที่ปรึกษาในห้องประจําชั้นของตนเองในกรณีที่ครูที่ปรึกษาคนอื่นไม่สามารถปฏิบัติ 

หน้าทีท่ีไ่ด้รับมอบหมายได้ 
๑๖. จัดทําสมุดประจําตัวนักเรียน  และเอกสารทางวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน 



-๕- 
 
๑๗. ระงับเหตุ สอบสวน ตักเตือน อบรม  และลงโทษตามระเบียบเมื่อพบเห็นมีการประพฤติไม่เหมาะสม                  

พร้อมยกย่องชมเชยผู้ประพฤติดี 
๑๘. ร่วมมือกับผู้ปกครองและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในห้องเรียน  ดูแลพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 

ในชั้นเรียน  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ 
๑๙. ออกเย่ียมบ้านนักเรียนเพื่อหาข้อมูลคัดกรองนักเรียนและประสานกับผู้ปกครองเพื่อการดูแลช่วยเหลือ 

นักเรียนร่วมกัน จัดทําระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกรอกข้อมูลลงในระบบ ICT ของโรงเรียน 

๒๐. ประสานงานและร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมวันสําคัญตามท่ีโรงเรียนกําหนด 
๒๑. ควบคุมดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนในความรับผิดชอบ กรณีนักเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่

โรงเรียนกําหนดทุกครั้ง  
๒๒. ปฏิบัติหน้าทีเ่ป็นคณะกรรมการในตําแหน่งต่าง ๆ ของแต่ละระดับชั้น 
๒๓. ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เกิดผลดีกับนักเรียน

โรงเรียนและราชการ 
ส่ัง    ณ   วันที่  ๑๓  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

      (นางธีรดา     แก้วบุญปัน) 
รองผู้อํานวยการโรงเรียน  รักษาราชการในตําแหน่ง 

ผู้อํานวยการโรงเรียนลําปางกัลยาณี 



 

งานแผนงานและสารสนเทศ 

 

ปฏิทินปฏิบตัิงานโรงเรียน  

ปีการศึกษา 2563 
 

ภาคเรียนที่ 1  

วัน เดือน ปี ก าหนดการปฏิบัติงาน 

29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563 สอบ O-NET ม.6 

7 – 8 มีนาคม 2563 สอบคัดเลือกเข้า ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ 

10 มีนาคม 2563 ประชุมจัดท าปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 

11 – 12 มีนาคม 2563 ประกาศผลสอบและรายงานตัวห้องเรียนพิเศษ ม.1, ม.4 

13 มีนาคม 2563 ท าผลการเรียนทุกระดับชั้น 

14 มีนาคม 2563 ประกาศผลการเรียนทางเว็บไซด์ 

14 – 15 มีนาคม 2563 สอบวิชาสามัญ 9 วิชา  

17 – 18 มีนาคม 2563 มอบตัวห้องเรียนพิเศษ  

18 – 20 มีนาคม 2563 ประชุมจัดท า SAR และประเมินการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

21 – 25 มีนาคม 2563 รับสมัครนักเรียน ม.1 , ม.4 ประเภทท่ัวไป 

28 – 29 มีนาคม 2563 สอบคัดเลือกระดับชั้น ม.1, ม.4 ประเภทท่ัวไป 

31 มีนาคม 2563 จ่าย ปพ.1 ชั้น ม.3 ภาคเช้า / ม.6 ภาคบ่าย 

1 เมษายน – 2 มิถุนายน 2563 ย่ืนใบสมัครและรับสมัครนักเรียน AFS 

6 เมษายน 2563 วันมหาจักรีบรมราชวงศ์/วางพวงมาลาวันจักรี 

6 เมษายน 2563 มอบตัวนักเรียน ม.1 

7 เมษายน 2563 มอบตัวนักเรียน ม.4 

13 – 15  เมษายน 2563 วันสงกรานต์ 

17 – 19 เมษายน 2563 รดน้ าด าหัวบุคคลภายนอก 

24 เมษายน 2563 วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

27 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2563 รับช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษาผ่านธนาคาร 

1 พฤษภาคม 2563 วันแรงงานแห่งชาติ 

4 พฤษภาคม 2563 วันฉัตรมงคล 

6 พฤษภาคม 2563 วันวิสาขบูชา (ครู ม.4 ร่วมกิจกรรม) 

7 – 8 พฤษภาคม 2563 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1, ม.4 , แสดงตนเป็นพุทธมามกะ/บันทึกข้อมูล ICT 

11 พฤษภาคม 2563 วันพืชมงคล 

12 พฤษภาคม 2563 เริ่มลงชื่อปฏิบัติงานส าหรับครู 

12 – 13 พฤษภาคม 2563 อบรมขยายผลเครือข่ายโรงเรียนมหิดลฯ 

12 – 29 พฤษภาคม 2563 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2563 

14 พฤษภาคม 2563 อบรมการท าวิจัยในชั้นเรียน (ครูทุกคน) 

 



 

งานแผนงานและสารสนเทศ 

วัน เดือน ปี ก าหนดการปฏิบัติงาน 

15 พฤษภาคม 2563 รดน้ าด าหัวผู้บริหาร/ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน 

18 พฤษภาคม 2563 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทุกระดับชั้น 

25 พฤษภาคม 2563 แจ้งรายชื่อนักเรียนที่เรียนซ้ ารายวิชาของปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 

25 พฤษภาคม – 26 มิถุนายน 2563 ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูงและวัดรอบเอว ภาคเรียนที่ 1 (งานอนามัย) 

29 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก 

29 พฤษภาคม 2563 ค่ายเยาวชนคนดี โรงเรียนสุจริต 

30 พฤษภาคม 2563 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1 (เช้า), ม.4 (บ่าย)/วางพวงมาลารัชกาลที ่7 

31 พฤษภาคม 2563 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.2 (เช้า), ม.3 (บ่าย) 

1 มิถุนายน 2563 กิจกรรม Big Cleaning Day 

3 มิถุนายน 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 

พระบรมราชินี (ม.5 ร่วมกิจกรรม) 

5 มิถุนายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบข้อเขียนนักเรียน AFS 

6  มิถุนายน 2563 ประชุมผู้ปกครอง ม.5,ม.6 (เช้า)/ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง (บ่าย) 

7 มิถุนายน 2563 สอบข้อเขียน นักเรียนทุน AFS 

8 – 30 มิถุนายน 2563 ส่ง/นิเทศแผนการจัดการเรยีนรู้ ครั้งที่ 1 

11 มิถุนายน 2563 พิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2563 ม.1 – ม.6 

13 – 14 มิถุนายน 2563 อบรมส่งเสริมศักยภาพกระบวนการคิดเพื่อพัฒนาการเรยีนของนักเรียน 

ม.4 – 6  

15 – 19 มิถุนายน 2563 ลงทะเบียนก าหนดเวลาสอบกลางภาค 1/2563 

16 มิถุนายน 2563 อบรมเยาวชนสาธารณสุขโรงเรียน (ยสร.) 

18 มิถุนายน 2563 การส่ือสารเชิงบวก ม.2 / ประกาศผลการสอบข้อเขียน AFS 

19 มิถุนายน 2563 อบรมให้ความรู้นักเรียนแกนน าห้องเรียนสีขาวชาวร่มสน 

19 – 21 มิถุนายน 2563 ค่ายเยาวชนผู้น าคณะกรรมการสภานักเรียน 

22 มิถุนายน 2563 ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563 ให้หัวหน้ากลุ่มสาระ

ตรวจสอบและรวบรวมต้นฉบับข้อสอบฯ ส่งวิชาการ 

22 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2563 ตรวจคัดกรองสุขภาพโดยผู้น าเยาวชนสาธารณสุขโรงเรียน /  

อัดส าเนาข้อสอบกลางภาค 1/2563 

22 – 26 มิถุนายน 2563 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด/กิจกรรมสัปดาห์สุนทรภู่ 

25 มิถุนายน 2563 บริจาคโลหิต ครั้งท่ี 1 

26 มิถุนายน 2563 อบรมสภานักเรียนและหัวหน้าห้อง อาคาร 100 ปี 

28 มิถุนายน 2563 สอบสัมภาษณ์ AFS 

29 มิถุนายน  2563 หล่อเทียนพรรษา 

29 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2563 เย็บ/เข้าปึก ข้อสอบกลางภาคตามตารางสอบ 

 



 

งานแผนงานและสารสนเทศ 

วัน เดือน ปี ก าหนดการปฏิบัติงาน 

1 กรกฎาคม 2563 วันสถาปนาลูกเสือ/วางพวงมาลาเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี 

2 กรกฎาคม 2563 งานกัลยาณีนิทัศน์ 

3 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมสถาปนาโรงเรียน/ท าบุญตักบาตรและพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ 

(เช้า)/ถวายเทียน (บ่าย) 

5 กรกฎาคม 2563 วันสถาปนาโรงเรียนล าปางกัลยาณี/วันอาสาฬหบูชา (ครูระดับชั้น ม.6 

ร่วมกิจกรรม) 

6 กรกฎาคม 2563 วันเข้าพรรษา 

7 กรกฎาคม 2563 ชดเชยวันอาสาฬหบูชา 

8 กรกฎาคม 2563 ประกาศผลสอบคัดเลือก AFS 

8 กรกฎาคม – 28 สิงหาคม 2563 กิจกรรมการเรียนการสอน 10 คาบ 

13 – 16 กรกฎาคม 2563 สอบกลางภาคทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1/2563 

17 กรกฎาคม 2563 อบรม yc 

20 กรกฎาคม 2563 ส่งผลการเรียนซ้ ารายวิชาของปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 

20 – 22 กรกฎาคม 2563 ประชุมวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.6/13 

20 – 24 กรกฎาคม 2563 นิเทศการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 

24 กรกฎาคม 2563 แจ้งรายชื่อนักเรียนเรียนซ้ ารายวิชา ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 

24 กรกฎาคม 2563 อบรมให้ความรู้แนวทางการป้องกันพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ 

28 กรกฎาคม  2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี       

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว/ 

ครูระดับ ม.1 (ภาคเช้า), ม.2 (ภาคค่ า) 

29 กรกฎาคม 2563 วันภาษาไทยแห่งชาติ 

30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2563 ศึกษาดูงานคณะครูและบุคลากร โรงเรียนล าปางกัลยาณี 

31 กรกฎาคม 2563 ตรวจสารปนเปื้อน ครั้งท่ี 1 

  2563 ประชุมวิชาการวิจัย 

3 สิงหาคม 2563 แจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 60% ที่หัวหน้ากลุ่มสาระและ   

ฝ่ายวิชาการ 

3 – 7 สิงหาคม 2563 สัปดาห์อาเซียน 

7 สิงหาคม 2563 โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิต ม.1 / วางพวงมาลาวันรพี 

11 สิงหาคม 2563 กิจกรรมวันแม่ 

12 สิงหาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ/ 

ครูระดับชั้น ม.3 (ภาคเช้า) , ม.4 (ภาคค่ า) 

14 สิงหาคม 2563 วันวิทยาศาสตร์ 

15 สิงหาคม 2563 ค่ายรักการอ่าน 

 



 

งานแผนงานและสารสนเทศ 

วัน เดือน ปี ก าหนดการปฏิบัติงาน 

19 สิงหาคม 2563 โครงการอบรม อย.น้อย 

21 สิงหาคม 2563 ค่ายสังคมศึกษาฯ (นักเรียนแผนการเรียนสังคมศึกษาฯ) 

24 – 28 สิงหาคม 2563 ทดสอบ Ability Test 

26 สิงหาคม 2563 อบรมวัยใสใส่ใจสุขภาพลดภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์ (อ้วน) 

31 สิงหาคม 2563 แจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80% ที่หัวหน้ากลุ่มสาระและ 

ฝ่ายวิชาการ 

31 สิงหาคม – 4 กันยายน 2563 ลงทะเบียนก าหนดเวลาสอบปลายภาค 1/2563 

2 กันยายน 2563 อบรมโครงการส่งเสริมด้านวินัยจราจรเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ 

4 กันยายน 2563 แจ้ง/เชิญผู้ปกครองนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80% 

7 กันยายน 2563 ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ให้หัวหน้ากลุ่มสาระ

ตรวจสอบและรวบรวมส่งฝ่ายวิชาการ 

7 – 25 กันยายน 2563 อัดส าเนาข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 

14 – 25 กันยายน 2563 เย็บ/เข้าปึก ข้อสอบปลายภาคตามตารางสอบ 

18 กันยายน 2563 จัดท ารายงานการควบคุมภายใน ประเมินโครงการปีงบประมาณ 2563 

และจัดท าโครงการปีงบประมาณ 2564 

21 กันยายน 2563 พิธีอ าลาลูกสนของครูเกษียณ 

24 กันยายน 2563 วางพวงมาลาวันมหิดล 

25 กันยายน 2563 ส่งผลการเรียนซ้ ารายวิชาของปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 

28 กันยายน – 1 ตุลาคม 2563 ด าเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 / กิจกรรมมุทิตาจิต  

(ครูเกษียณไหว้พระ) 

29 กันยายน 2563 งานมุทิตาจิต 

1 – 31 ตุลาคม 2563 รับช าระเงินผ่านธนาคาร เทอม 2/2563 

2 ตุลาคม 2563 วันออกพรรษา 

4 – 18 ตุลาคม 2563 ค่ายโอลิมปิกวิชาการ วิชาเคมี 

5 ตุลาคม 2563 วางพวงมาลาเจ้าพ่อบุญวาทย์ 

9 ตุลาคม 2563 ส่ง Flash Drive ทุกวิชาที่ฝ่ายวิชาการ 

12 ตุลาคม 2563 ท าผลการเรียนทุกระดับชั้น 

13 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ม.5–ม.6 ร่วมกิจกรรม) 

13 ตุลาคม 2563 ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 

15 – 16 ตุลาคม 2563 อบรมขยายผลเครือข่ายมหิดล ครั้งที่ 2 

19 ตุลาคม 2563 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

19 – 30 ตุลาคม 2563 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 2/2560 

 



 

งานแผนงานและสารสนเทศ 

วัน เดือน ปี ก าหนดการปฏิบัติงาน 

23 ตุลาคม 2563 วันปิยมหาราช (ครูและสภานักเรียนร่วมกิจกรรม) 

26 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2563 ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูงและวัดรอบเอว ภาคเรียนที่ 2 

30 ตุลาคม 2563 ทอดกฐินโรงเรียน/กิจกรรมวันฮาโลวีน 

31 ตุลาคม 2563 วันลอยกระทง 

31 ตุลาคม 2563 ประชุมผู้ปกครอง ม.1 (เช้า) , ม.2 (บ่าย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

งานแผนงานและสารสนเทศ 

ภาคเรียนที่ 2 

วัน เดือน ปี ก าหนดการปฏิบัติงาน 

1 พฤศจิกายน 2563 ประชุมผู้ปกครอง ม.3 (เช้า) , ม.4 (บ่าย) 

5 – 7 พฤศจิกายน 2563 ค่ายดาวกระจายห้องเรียนพิเศษ ม.4 

7 พฤศจิกายน 2563 ประชุมผู้ปกครอง (ม.5 – ม.6) เช้า 

9 พฤศจิกายน 2563 กีฬาสี 

9 – 10 พฤศจิกายน 2563 แจ้งรายชื่อนักเรียนที่เรียนซ้ ารายวิชาของภาคเรียนที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 

13 พฤศจิกายน 2563 English Day Camp 

14 พฤศจิกายน 2563 วางพวงมาลาวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 

15 พฤศจิกายน 2563 นักเรียน ม.ต้น สอบ TEDET วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

19 – 21 พฤศจิกายน 2563 ค่ายดาวกระจายห้องเรียนพิเศษ ม.5 

20 พฤศจิกายน 2563 ตรวจสารปนเปื้อน ครั้งท่ี 2 / เทศมหาชาติ 

24 พฤศจิกายน 2563 ติวสอบธรรมะชั้นตรี ม.4 

25 พฤศจิกายน 2563 วันมหาธีรราชเจ้า 

26 พฤศจิกายน 2563 บริจาคโลหิต ครั้งท่ี 2 

26 พฤศจิกายน 2563 อบรมเทิดพระคุณพ่อ ม.6 (เช้า) ม.3 (บ่าย) 

27 พฤศจิกายน 2563 ไหว้สาอริยสงฆ์หลวงพ่อเกษม เขมโก 

27 – 28 พฤศจิกายน 2563 ค่ายปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

30 พฤศจิกายน 2563 Big Cleaning Day 

30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 สัปดาห์ห้องสมุด 

1 ธันวาคม 2563 ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาค 2/2563 ที่หัวหน้ากลุ่มสาระและฝ่าย

วิชาการ/วันเอดส์โลก 

1 – 11 ธันวาคม 2563 ลงทะเบียนก าหนดเวลาสอบกลางภาค 2/2563 

1 – 18 ธันวาคม 2563 อัดส าเนาข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563 

4 ธันวาคม 2563 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (ภาคเช้า) 

5 ธันวาคม 2563 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร/วันชาติ/วันพ่อแห่งชาติ 

(คณะครูร่วมกิจกรรม ม.1 (เช้า) ม.2 (ค่ า) 

7 ธันวาคม 2563 ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ 

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร/ 

วันชาติ/วันพ่อแห่งชาติ  

8 – 18 ธันวาคม 2563 เย็บ/เข้าปึกข้อสอบกลางภาคตามตารางสอบ 

10 ธันวาคม 2563 วันรัฐธรรมนูญ 

12 – 13 ธันวาคม 2563 ค่ายคณิตศาสตร์ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 

 



 

งานแผนงานและสารสนเทศ 

วัน เดือน ปี ก าหนดการปฏิบัติงาน 

14 – 16 ธันวาคม 2563 ทัศนศึกษา ชั้น ม.4 – ม.6 

21 – 24 ธันวาคม 2563 สอบกลางภาคทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 2/2563 

25 ธันวาคม 2563 แจ้งรายชื่อนักเรียนที่เรียนซ้ ารายวิชาของภาคเรียนที่ 1/2563 ครั้งที่ 2 / 

วันคริสต์มาส/งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

28 – 30 ธันวาคม 2563 กิจกรรมบูรณาการ ลูกเสือ ยุวกาชาดและทัศนศึกษา ชั้น ม.1 – ม.3 

31 ธันวาคม 2563 วันสิ้นปี 

 ธันวาคม 2563 สอบ Pre O-Net ม.3 

1 มกราคม 2564 วันขึ้นปีใหม่ 

5 – 8 มกราคม 2564 ทดสอบ CEFR ทุกระดับชั้น 

8 มกราคม 2564 ละครฝรั่งเศส / ท าบุญตักบาตรวันปีใหม่ 

9 มกราคม 2564 เดินการกุศล/วันเด็กแห่งชาติ , เดินรณรงค์คุ้มครองผู้บริโภค 

11 – 15 มกราคม 2564 นิเทศการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 

16 มกราคม 2564 วันครู/เข้าร่วมกิจกรรมวันครู สพม.35 

17 มกราคม 2564 สอบอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ 

18 – 21 มกราคม 2564 ติวสอบ O-NET ม.3 

22 มกราคม 2564 สอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ประเภทโรงเรียนเดิม 

22 – 24 มกราคม 2564 ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนโทนัน ซีเนียร์ ประเทศญี่ปุ่น 

28 มกราคม 2564 เลือกตั้งล่วงหน้าสภานักเรียน 

29 มกราคม 2564 ประเมิน IS3 (ม.2,ม.5) 

29 มกราคม 2564 งานตั้งธรรมหลวง 

31 มกราคม 2564 นักเรียน ม.ต้น สอบนานาชาติ 

1 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 ติวสอบ O-NET ม.6 / ลงทะเบียนก าหนดเวลาสอบปลายภาค 2/2563 

2 กุมภาพันธ์ 2564 เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปี 2564 

3 กุมภาพันธ์ 2564 วางพวงมาลาวันทหารผ่านศึก 

5 กุมภาพันธ์ 2564 ประเมิน IS3 ระดับโรงเรียน 

6 กุมภาพันธ์ 2564 งาน 105 ปี โรงเรียนล าปางกัลยาณี (สมาคมนักเรียนเก่า) 

8 กุมภาพันธ์ 2564 ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ที่หัวหน้ากลุ่มสาระและ 

ฝ่ายวิชาการ 

8 – 26 กุมภาพันธ์ 2564 อัดส าเนาข้อสอบปลายภาค 2/2563 

15 กุมภาพันธ์ 2564 วางพวงมาลาเจ้าพ่อทิพย์ช้าง 

15 – 26 กุมภาพันธ์ 2564 เย็บ/เข้าปึกข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 

21 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 

22 – 26 กุมภาพันธ์ 2564 ส่งผลการเรียนซ้ ารายวิชา ภาคเรียนที่ 1/2563 ครั้งท่ี 2 

 



 

งานแผนงานและสารสนเทศ 

วัน เดือน ปี ก าหนดการปฏิบัติงาน 

26 กุมภาพันธ์ 2564 วันมาฆบูชา (ม.3 ร่วมกิจกรรม) 

27 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1, ม.4 ห้องเรียนพิเศษ 

 กุมภาพันธ์ 2564 สอบข้อสอบกลาง ม.1 และ ม.2 (5 วิชาหลัก) 

 กุมภาพันธ์ 2564 สอบ GAT/PAT 

1 – 4 มีนาคม 2564 ด าเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ทุกระดับชั้น 

5 มีนาคม 2564 วันนักข่าว 

8 – 9 มีนาคม 2564 ซ้อมปัจฉิมนิเทศ ม.3, ม.6 

10 มีนาคม 2564 ปัจฉิมนิเทศ ม.6 

11 มีนาคม 2564 ปัจฉิมนิเทศ ม.3 

12 มีนาคม 2564 ส่ง   Flash Drive ทุกรายวิชา 

15 มีนาคม 2564 ท าผลการเรียนทุกระดับชั้น/ประชุมคณะกรรมการพิจารณาบริษัทประกัน

อุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน 

15 – 19 มีนาคม 2564 ตรวจสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

16 มีนาคม 2564 ประกาศผลการเรียนทางอินเตอร์เน็ต ภาคเรียนที่ 2 ทุกระดับชั้น / 

ประชุมท าปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 

17 – 19 มีนาคม 2564 ประชุมจัดท า SAR และประเมินการปฏิบัติ 

22 – 26 มีนาคม 2564 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ชั้น ม.1, ม.2, ม.4, ม.5 และส่งผลสอบแก้ตัว            

ครั้งท่ี 1 ท่ีหัวหน้ากลุ่มสาระและฝ่ายวิชาการ 

29 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ชั้น ม.1, ม.2, ม.4, ม.5 และส่งผลสอบแก้ตัว            

ครั้งท่ี 2 ท่ีหัวหน้ากลุ่มสาระและฝ่ายวิชาการ  

 มีนาคม 2564 สอบ O-NET ม.6 

 มีนาคม 2564 สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1, ม.4 นักเรียนทั่วไป 

 มีนาคม 2564 สอบวิชาสามัญ 9 วิชา 

6 เมษายน 2564 วันมหาจักรบรมราชวงศ์/วางพวงมาลาวันจักรี 

6 เมษายน 2564 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เรียนซ้ ารายวิชา/ซ้ าชั้น ของภาคเรียนที่ 2  

ปี 2563 

13 เมษายน 2564 วันสงกรานต์ 

17 – 18 เมษายน 2564 รดน้ าด าหัวบุคคลภายนอก 

18 เมษายน 2564 รดน้ าด าหัวครูอาวุโส 

25 เมษายน 2564 วางพวงมาลาสมเด็จพระนเรศวร 
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